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Ogłoszenie o zamówieniu (Dyrektywa 2004/18/WE)
Sekcja I : Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:
Oficjalna nazwa: Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej w Krakowie
Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest znany) _____
Adres pocztowy: os. Na Skarpie 66
Miejscowość: Kraków Kod pocztowy: 31-913 Państwo: Polska (PL)
Punkt kontaktowy: _____ Tel.: +48 126229487
Osoba do kontaktów: Elżbieta Jastrzębska- Kukawka
E-mail: zpubl@interia.pl Faks: +48 126444756
Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: (URL) www.zeromski-szpital.pl
Adres profilu nabywcy: (URL) _____
Dostęp elektroniczny do informacji: (URL) _____
Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału: (URL) _____
Więcej informacji można uzyskać pod adresem
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Inny (proszę wypełnić załącznik A.I)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego 
oraz
dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Inny (proszę wypełnić załącznik A.II)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Inny (proszę wypełnić załącznik A.III)
I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne
Agencja/urząd krajowy lub federalny Organ władzy regionalnej lub lokalnej Agencja/urząd regionalny 
lub lokalny Podmiot prawa publicznego
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa Inna: (proszę określić)
I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
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Ogólne usługi publiczne
Obrona
Porządek i bezpieczeństwo publiczne
Środowisko
Sprawy gospodarcze i finansowe
Zdrowie
Budownictwo i obiekty komunalne
Ochrona socjalna
Rekreacja, kultura i religia
Edukacja
Inny: (proszę określić)
I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających:
tak nie więcej informacji o tych instytucjach zamawiających można podać w załączniku A
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Sekcja II : Przedmiot zamówienia
II.1) Opis :
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą :
Dostawa materiałów do zespoleń odłamów kostnych, endoprotez stawów, systemu rekonstrukcyjnego 
aparatu
więzadłowego oraz cementu kostnego
II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub
świadczenia usług :
Wybrać wyłącznie jedną kategorię – roboty budowlane, dostawy lub usługi – która najbardziej  
odpowiada
konkretnemu przedmiotowi zamówienia lub zakupu
Roboty budowlane Dostawy Usługi
Wykonanie
Zaprojektowanie i wykonanie
Wykonanie, za pomocą dowolnych
środków, obiektu budowlanego
odpowiadającego wymogom
określonym przez instytucję
zamawiającą
Kupno
Dzierżawa
Najem
Leasing
Połączenie powyższych form
Kategoria usług: nr: _____
Zob. kategorie usług w załączniku C1
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług :
Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w 
Krakowie, os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków,
Kod NUTS: PL213
II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego 
systemu
zakupów (DSZ):
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
Ogłoszenie dotyczy zawarcia umowy ramowej
Ogłoszenie dotyczy utworzenia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej : (jeżeli dotyczy)
Umowa ramowa z kilkoma wykonawcami Umowa ramowa z jednym wykonawcą
Liczba : _____
albo
(jeżeli dotyczy) liczba maksymalna : _____ uczestników planowanej umowy ramowej
Czas trwania umowy ramowej
Okres w latach : _____ albo w miesiącach : _____
Uzasadnienie dla umowy ramowej, której czas trwania przekracza okres czterech lat :
Szacunkowa całkowita wartość zakupów w całym okresie obowiązywania umowy ramowej 
(jeżeli
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dotyczy, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)
Szacunkowa wartość bez VAT : _____ Waluta :
albo
Zakres: między : _____ : i : _____ : Waluta :

Częstotliwość oraz wartość zamówień, które zostaną udzielone : (jeżeli jest znana)
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_____II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu :

1. Przedmiot zamówienia obejmuje:
 dostawę materiałów do zespoleń odłamów kostnych, endoprotez stawów, systemu 

rekonstrukcyjnego aparatu więzadłowego oraz cementu kostnego opisanego w pkt III.3 oraz w 
załączniku nr 5 do SIWZ,

 stworzenie i utrzymanie depozytu w siedzibie Zamawiającego przez cały okres trwania 
umowy,

 dostarczenie i serwisowanie następującego wyposażenia dla poszczególnych grup:
- instrumentarium umożliwiającego technikę małoinwazyjną do implantacji wyrobów,
- sprzętu do pulsacyjnego płukania wraz z oprzyrządowaniem,
- systemu napędów (piła + wiertarka wraz z ostrzami )
- młotka pneumatycznego do opracowania bliższego końca kości udowej.

 szkolenie personelu Zamawiającego w zakresie objętym niniejszym zamówieniem.
2. Oferowane wyroby muszą spełniać wymagania ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach 
medycznych (Dz. U. Nr 107 poz. 679 z późn. zm.).
3. Szczegółowe zestawienie przedmiotu zamówienia obejmuje:
Grupa 1 -ENDOPROTEZA CEMENTOWA CAŁKOWITA STAWU BIODROWEGO – 90 kpl.
Grupa 2 - ENDOPROTEZA BEZCEMENTOWA STAWU BIODROWEGO- trzpien prosty - 50 kpl.
Grupa 3- ENDOPROTEZA KRÓTKOTRZPIENIOWA BEZCEMENTOWA STAWU BIODROWEGO - 
40 kpl.
Grupa 4 - ENDOPROTEZA KRÓTKOTRZPIENIOWA BEZCEMENTOWA STAWU BIODROWEGO - 
40 kpl.
Grupa 5- ENDOPROTEZA CAŁKOWITA CEMENOWA STAWU KOLANOWEGO - 70 kpl.
Grupa 6- ENDOPROTEZA CAŁKOWITA CEMENOWA STAWU KOLANOWEGO „jednoosiowa” - 50 
kpl.
Grupa 7- ENDOPROTEZA JEDNOPRZEDZIAŁOWA STAWU KOLANOWEGO - 30 kpl.
Grupa 8- ENDOPROTEZY BARKU - 20 kpl
Grupa 9- Cement kostny i mieszalniki do cementu.
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 .
5. Wykonawca zobowiązany będzie do utrzymania niezmienności cen w okresie 12 miesięcy od dnia 
podpisania umowy.
6. Utworzony przez Wykonawcę w siedzibie Zamawiającego depozyt będzie zawierał :
min. 3 szt. oferowanych wyrobów - w grupie 1,
min. 2 szt. oferowanych wyrobów - w grupach 2- 8, 
min. 5 opakowań cementu z każdego rodzaju oraz mieszalników w ilości min. 5 szt. - w grupie 9 - aż 
do wyczerpania ilości wyrobów przewidzianej w załączniku nr 5 do SIWZ. Wymagany czas 
uzupełniania depozytu – max. 48 godziny od chwili zgłoszenia.
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7. przekazanie wyposażenia (instrumentarium) dla danego typu oferowanych wyrobów nastąpi na 
zasadzie użyczenia na czas umowy, wraz z pierwszą dostawą przedmiotu zamówienia , wg 
poniższego zapisu:
dla grup 1- 5 pełne instrumentarium , (min. po 1 komplecie dla każdej grupy wyrobów),

w tym także dodatkowo dla grupy 1, system napędów (piła + wiertarka), dla grupy 5 i 6 system 
napędów (piła + wiertarka wraz z ostrzami do pił - (min. 1 ostrze na każde 2 pkl. endoprotez)
w tym także dodatkowo dla grupy 2 - młotek pneumatyczny do opracowania bliższego końca kości 
udowej.
dla grup 5, 6 i 9 sprzęt do pulsacyjnego płukania wraz z oprzyrządowaniem
8. Serwisowanie wyposażenia (instrumentarium) nastąpi w przypadku konieczności naprawy lub 
wymiany uszkodzonych elementów instrumentarium w czasie – max. 48 godziny od zgłoszenia dla 
niżej wymienionego sprzętu:

 instrumentarium do implantacji wyrobów
 sprzętu do pulsacyjnego płukania wraz z oprzyrządowaniem - czas naprawy lub wymiany 

uszkodzonego elementu instrumentarium
 systemu napędów (czas naprawy lub wymiany uszkodzonego elementu instrumentarium)
 młotka pneumatycznego (naprawa lub wymiana uszkodzonych elementów instrumentarium)

9. Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia specjalistycznego szkolenia dla minimum 4 
osób z personelu Zamawiającego w zakresie stosowania i wykorzystania oferowanych wyrobów. 
Ogólne warunki szkolenia określa projekt umowy będący załącznikiem nr 4 do SIWZ.
10.Termin realizacji zamówienia: sukcesywnie w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.
Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia terminu realizacji zamówienia oraz zmiany umowy w
tym zakresie w przypadku, gdy w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy zamówienie nie 
zostanie zrealizowane w pełnym zakresie ilościowym objętym umową.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) :
Słownik główny Słownik uzupełniający(jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 33183100
Dodatkowe przedmioty 33697110
33183200
II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) :
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA) : tak nie
II.1.8) Części: (w celu podania szczegółów o częściach zamówienia należy wykorzystać załącznik B  
tyle razy,
ile jest części zamówienia)
To zamówienie podzielone jest na części: tak nie
(jeżeli tak) Oferty można składać w odniesieniu do
tylko jednej części
jednej lub więcej części
wszystkich części
II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych:
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych : tak nie
II.2) Wielkość lub zakres zamówienia :
II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres : (w tym wszystkie części, wznowienia i opcje, jeżeli  
dotyczy)_____
(jeżeli dotyczy, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)
Szacunkowa wartość bez VAT : _____ Waluta :
albo
Zakres: między : _____ : i : _____ : Waluta :
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II.2.2) Informacje o opcjach : (jeżeli dotyczy)
Opcje : tak nie
(jeżeli tak) Proszę podać opis takich opcji :
(jeżeli jest znany) Wstępny harmonogram wykorzystania tych opcji :
w miesiącach : _____ albo w dniach : _____ (od udzielenia zamówienia)

II.2.3) Informacje o wznowieniach : (jeżeli dotyczy)
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: tak nie
Liczba możliwych wznowień: (jeżeli jest znana) _____ albo Zakres: między : _____ i: _____
(jeżeli są znane) W przypadku odnawialnych zamówień na dostawy lub usługi, szacunkowe ramy 
czasowe
kolejnych zamówień:
w miesiącach: _____ albo w dniach: _____ (od udzielenia zamówienia)
II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji:
Okres w miesiącach : 12 albo w dniach: _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie: ______ (dd/mm/rrrr); Zakończenie: ______ (dd/mm/rrrr)

Sekcja III : Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i
technicznym
III.1) Warunki dotyczące zamówienia:
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje: (jeżeli dotyczy)
Przystępując do przetargu Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium będące sumą określoną dla
poszczególnych grup, na które składa ofertę w wysokości 17.400,00 zł (słownie: siedemnaście tysięcy 
czterysta złotych ).
Wysokość wadium dla poszczególnych grup wynosi:
grupa 1 - 2400 zł
grupa 2 -2500 zł
grupa 3 -2300 zł
grupa 4 -2250 zł
grupa 5 -3000 zł
grupa 6 -2800 zł
grupa 7 -1100 zł
grupa 8 -900 zł
grupa 9 -150 zł
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.
2. Forma wpłaty wadium.
Wadium może być wniesione w następujących formach:
1) pieniądzu,
2) poręczeniach bankowych lub pieniężnych poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielonych 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 2007 r. Nr 42, poz.275).
3. Wadium wniesione w pieniądzu.
1) Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem, na rachunek bankowy Zamawiającego:
Deutsche Bank PBC S.A. O/Kraków nr 45 1910 1048 3400 2331 1121 0002.
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Fakt wniesienia wadium należy potwierdzić poprzez dostarczenie Zamawiającemu kopii dowodu 
wpłaty.
2) Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający zwraca Wykonawcy wraz z odsetkami wynikającymi z 
umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonym o koszty 

prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek wskazany przez 
Wykonawcę.
4. Wadium wniesione w innej formie.
1) W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż w pieniądzu, do oferty należy dołączyć 
potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię dokumentu stanowiącego zabezpieczenie 
wadium. Oryginał tego dokumentu należy złożyć razem z ofertą nie zszywając go z nią.
2) Z treści gwarancji (poręczenia) powinno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie 
zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty 
Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 5 ustawy. tj. 60 
dni.
5. Zwrot wadium.
Zamawiający zwraca wadium:
1) Wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu 
postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z 
zastrzeżeniem sytuacji wskazanej w pkt VIII.6.1. Specyfikacji;
2) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, po zawarciu umowy w sprawie
zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
3) Na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium w
przypadkach wskazanych powyższej w pkt 1, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania 
jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Zamawiający wyznacza zarazem termin 
ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę.
6. Utrata wadium.
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w przypadkach, gdy:
1) Wykonawca, którego oferta została wybrana, odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia 
publicznego na warunkach określonych w ofercie;
2) Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy;
3) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył 
dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy lub pełnomocnictw, chyba że 
udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.
III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich 
przepisów
je regulujących:
Płatność przelewem w terminie min. 30 dni od otrzymania faktury
III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone 
zamówienie:
(jeżeli dotyczy)
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.2.1) ppkt. 1 – 6 oświadczeń oraz dokumentów.
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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.1.4) Inne szczególne warunki: (jeżeli dotyczy)
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom : tak nie
(jeżeli tak) Opis szczególnych warunków:
Oferowane przez wykonawców w niniejszym postępowaniu wyroby medyczne muszą spełniać 
wymagania odpowiednich norm, przepisów Unii Europejskiej oraz Ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o 
wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107 poz. 679 z późn. zm.), 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.
W przypadku produktów, które nie podlegają przepisom ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo
farmaceutyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 z późn. zm.) lub ustawy z dnia 20 
maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107 poz. 679 z późn. zm.), Wykonawca zobowiązany 
jest posiadać inne odpowiednie dokumenty dopuszczające te produkty do obrotu i stosowania.
III.2) Warunki udziału:
III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru 
zawodowego
lub handlowego:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.
2.  Aktualny  odpis  z  właściwego  rejestru  lub  z  centralnej  ewidencji  i  informacji  o  działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania 
braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 
6 miesięcy przed upływem terminu składania składania ofert.
3.  Aktualne  zaświadczenia  właściwego  naczelnika  urzędu  skarbowego  potwierdzającego,  że 
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem 
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 
decyzji  właściwego  organu  –wystawionego  nie  wcześniej  niż  3  miesiące  przed  upływem terminu 
składania ofert.
4.  Aktualne  zaświadczenia  właściwego  oddziału  Zakładu  Ubezpieczeń  Społecznych  lub  Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem 
składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem 
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 
decyzji  właściwego organu – wystawionego nie  wcześniej  niż  3 miesiące przed  upływem terminu 
składania ofert.
5. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4 – 8 
oraz w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy Prawo zamówień publicznych – wystawiona nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed terminem składania ofert.
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6. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 
ustawy Prawo zamówień publicznych – wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem 
składania ofert.
7. Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, 
o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego 
organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w 
zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób 
nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie

złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 
zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.
8. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 
ustawy, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.
9. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy 
Prawo zamówień publicznych.
10. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, 
głównych dostaw to jest co najmniej 1 dostawy o charakterze odpowiadającym przedmiotowi 
zamówienia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, o wartości co najmniej 80 % wartości ceny 
oferty, (w przypadku złożenia ofert częściowych 80% sumy cen ofert częściowych) wraz z podaniem 
ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, 
oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
11. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, 
polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty 
te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda przedstawienia w odniesieniu 
do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt.III.2.1) ppkt.1-6.
12. 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.
13.Wymagania dotyczące Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.
13.1. Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej 
Polskiej, składa:
– zamiast dokumentów określonych w punkcie III.2.1) ppkt 2, 3, 4 oraz 6 – dokument lub dokumenty
wystawione w kraju w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczeniem 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,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.
– zamiast dokumentu określonego w punkcie III.2.1) ppkt 5 – zaświadczenie właściwego organu 
sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty 
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dotyczą, w zakresie określonym w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 4 – 8, 10 i 11 ustawy Prawo zamówień 
publicznych.
13.2. Dokumenty wskazane powyżej powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert, za wyjątkiem dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie 
zalega z uiszczeniem 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, który powinien być wystawiony nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

13. 3. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania,nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie 13 ppkt.13. 1, 
zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby 
uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, 
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju 
miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 
lub przed notariuszem. Dokument ten powinien być wystawiony z zachowaniem terminów wskazanych 
w pkt 2.
Ocena spełnienia warunków zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia- nie spełnia, w oparciu o 
informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych powyżej.
III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny
spełniania wymogów:
1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy
Prawo zamówień publicznych.
2.Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej potwierdzającej
wysokość posiadanych środków finansowych lub
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych
standardów: (jeżeli dotyczy)
Wykonawca musi posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 80 
% ceny oferty ( w przypadku złożenia ofert częściowych – 80 % sumy cen ofert częściowych)
zdolność kredytową Wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert .
3. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt.4 ustawy, 
polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, 
Zamawiający, w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w 
stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący 
Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający
żąda przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt.III.2.2) 
ppkt.2.
Ocena spełnienia warunków zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia- nie spełnia, w oparciu o
informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych powyżej.

III.2.3) Kwalifikacje techniczne:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny
spełniania wymogów:
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1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy
Prawo zamówień publicznych.
Ocena spełnienia warunków zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia- nie spełnia, w oparciu o
informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych powyżej.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych
standardów: (jeżeli dotyczy)
_____
III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych: (jeżeli dotyczy)
Zamówienie jest zastrzeżone dla zakładów pracy chronionej
Realizacja zamówienia jest zastrzeżona w ramach programów pracy chronionej

III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi:
III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu:
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: tak nie
(jeżeli tak) Odniesienie do odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych lub 
administracyjnych :
_____
III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi:
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za 
wykonanie
usługi: tak nie

Sekcja IV : Procedura
IV.1) Rodzaj procedury:
IV.1.1) Rodzaj procedury:
Otwarta
Ograniczona
Ograniczona przyspieszona Uzasadnienie wyboru procedury przyspieszonej:
_____
Negocjacyjna Niektórzy kandydaci zostali już zakwalifikowani (w stosownych przypadkach w
ramach niektórych rodzajów procedur negocjacyjnych) : tak nie
(jeżeli tak, należy podać nazwy i adresy zakwalifikowanych już wykonawców
w sekcji VI.3 Informacje dodatkowe)
Negocjacyjna przyspieszona Uzasadnienie wyboru procedury przyspieszonej:
_____
Dialog konkurencyjny
IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do 
udziału:
(procedura ograniczona i negocjacyjna, dialog konkurencyjny)
Przewidywana liczba wykonawców: _____
albo
Przewidywana minimalna liczba: _____ i (jeżeli dotyczy) liczba maksymalna _____
Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów:
IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu: (procedura 
negocjacyjna, dialog
konkurencyjny)
Zastosowanie procedury etapowej w celu stopniowego zmniejszania liczby omawianych rozwiązań lub
negocjowanych ofert : tak nie
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IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia (proszę zaznaczyć właściwe pole (pola))
Najniższa cena albo
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów
kryteria określone poniżej (kryteria udzielenia zamówienia powinny zostać podane wraz z wagą lub w
kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego, w przypadku gdy przedstawienie wag nie jest  
możliwe z
oczywistych przyczyn)
kryteria określone w specyfikacjach, w zaproszeniu do składania ofert lub negocjacji lub w 
dokumencie
opisowym
Kryteria Waga Kryteria Waga
1. _____ _____ 6. _____ _____
2. _____ _____ 7. _____ _____
3. _____ _____ 8.

Kryteria Waga Kryteria Waga
4. _____ _____ 9. _____ _____
5. _____ _____ 10. _____ _____
IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna tak nie
(jeżeli tak, jeżeli dotyczy) Proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej:
_____
IV.3) Informacje administracyjne:
IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą: (jeżeli dotyczy) ZP 
35/13
IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia:
tak nie (jeżeli tak)
Wstępne ogłoszenie informacyjne
Ogłoszenie o profilu nabywcy Numer ogłoszenia w Dz.U.: _____ z dnia: ______ (dd/mm/rrrr)
Inne wcześniejsze publikacje(jeżeli dotyczy)
IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego: 
(w
przypadku dialogu konkurencyjnego)
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów
Data: ______ Godzina: _____
Dokumenty odpłatne tak nie (jeżeli tak, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Podać cenę: 24.60 
Waluta: PLN Warunki i sposób płatności: Na Konto lub w Kasie Szpitala
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 17/02/2014 Godzina: 10:00
IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym 
kandydatom: (jeżeli
jest znana, w przypadku procedur ograniczonej i negocjacyjnej oraz dialogu konkurencyjnego)
Data: ______
IV.3.6) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu:
Dowolny język urzędowy UE
Język urzędowy (języki urzędowe) UE: PL
Inny:
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IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą:
Do: : ______ albo
Okres w miesiącach :  albo w dniach : 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
Data : 17/02/2014 (dd/mm/rrrr) Godzina10:30
(jeżeli dotyczy)Miejscowość: Sala Konferencyjna Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego 
SP ZOZ w Krakowie os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert (jeżeli dotyczy) :
tak nie (jeżeli tak) Dodatkowe informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia: (jeżeli dotyczy)
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się : tak nie
(jeżeli tak) Przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń:
_____
VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej:
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej : tak nie
(jeżeli tak) Przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń:
_____

VI.3) Informacje dodatkowe: (jeżeli dotyczy)
Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty:
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 z późn. zm.), 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 wraz z 
informacją
której grupy dotyczą. Zamawiający dopuszcza dołączenie ww. dokumentów w języku angielskim.
5. Prospekty dotyczące oferowanego wyposażenia (instrumentarium):
dla grup 1- 5 instrumentarium małoinwazyjnego ,
dla grupy 1, systemu napędów (piła + wiertarka)
dla grup 5 i 6 systemu napędów (piła + wiertarka wraz z ostrzami do pił )
dla grupy 2 - młotka pneumatycznego do opracowania bliższego końca kości udowej.
dla grup 5, 6 i 9 sprzętu do pulsacyjnego płukania wraz z oprzyrządowaniem
Wykonawca powinien zamieścić informację, której grupy dotyczą.
VI.4) Procedury odwoławcze:
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze:
Oficjalna nazwa: Prezes Urzędu zamówień publicznych
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Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 02-676 Państwo: Polska (PL)
Tel.: _____E-mail: Faks: _____Adres internetowy: (URL) ___
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne (jeżeli dotyczy)
Oficjalna nazwa: ____Adres pocztowy: _____
Miejscowość: _____ Kod pocztowy: _____ Państwo: _____
Tel.: _____E-mail: Faks: __ Adres internetowy: (URL) _____
VI.4.2) Składanie odwołań: (proszę wypełnić pkt VI.4.2 lub, jeżeli jest to niezbędne, pkt VI.4.3)
1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego 
stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane faksem lub drogą elektroniczną albo w 
terminie 15 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego 
wniesienia - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w 
którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o 
okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

4. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze 
oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 30 dni od dnia publikacji w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia lub w terminie 6 miesięcy 
od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań:
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych Departament Odwołań
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 02-676 Państwo: Polska (PL)
Tel.: _____E-mail: Faks: _____Adres internetowy: (URL) _____
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
03/01/2014 (dd/mm/rrrr) - ID:2014-000789
  
Załącznik A
Dodatkowe adresy i punkty kontaktowe
I) Adresy i punkty kontaktowe, gdzie można uzyskać dalsze informacje
Oficjalna nazwa: _____ Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest
znany) _____
Adres pocztowy: _____
Miejscowość: _____ Kod pocztowy: _____ Państwo: _____
Punkt kontaktowy: _____ Tel.: _____Osoba do kontaktów: _____E-mail: Faks: _____
Adres internetowy: (URL) _____
II) Adresy i punkty kontaktowe, gdzie można uzyskać specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w 
tym
dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego i dynamicznego systemu zakupów)
Oficjalna nazwa: _____ Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest
znany) _____
Adres pocztowy: _____
Miejscowość: _____ Kod pocztowy: _____ Państwo: _____
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Punkt kontaktowy: _____ Tel.: _____Osoba do kontaktów: _____E-mail: Faks: _____
Adres internetowy: (URL) _____

III) Adresy i punkty kontaktowe, gdzie należy przesyłać oferty/wnioski o dopuszczenie do 
udziału w
postępowaniu
Oficjalna nazwa: _____ Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest
znany) _____
Adres pocztowy: _____
Miejscowość: _____ Kod pocztowy: _____ Państwo: _____
Punkt kontaktowy: _____ Tel.: _____Osoba do kontaktów: _____E-mail: Faks: _____
Adres internetowy: (URL) _____
IV) Adres innej instytucji zamawiającej, w imieniu której dokonuje zakupu instytucja 
zamawiająca
Oficjalna nazwa _____ Krajowy numer identyfikacyjny ( jeżeli jest znana ): _____
Adres pocztowy: _____Miejscowość _____ Kod pocztowy _____
Państwo _____
-------------------- (Wykorzystać sekcję IV w załączniku A tyle razy, ile jest to konieczne) --------------------

Załącznik B
Informacje o częściach zamówienia
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Dostawa materiałów do zespoleń 
odłamów
kostnych, endoprotez stawów, systemu rekonstrukcyjnego aparatu więzadłowego oraz cementu 
kostnego
Część nr : 1 Nazwa : ENDOPROTEZA CEMENTOWA CAŁKOWITA STAWU BIODROWEGO – 90 
kpl.
1) Krótki opis:
ENDOPROTEZA CEMENTOWA CAŁKOWITA STAWU BIODROWEGO – 90 kpl. zgodnie z opisem 
przedmiotu
zamówienia określonym w załączniku nr 5 do specyfikacji.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
Słownik główny Słownik uzupełniający(jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 33183100
Dodatkowe przedmioty 33697110
33183200
3) Wielkość lub zakres:
Proteza modularna całkowita składająca się z elementów:
a)TRZPIEŃ – Trzpień, prosty, modularny, bezkołnierzowy, gładki, wysokopolerowany, metalowy 
cementowany
z centralizerem, Trzpień w kształcie potrójnego klina zwężający się dystalnie w płaszczyznach A/P 
M/L
oraz przyśrodkowo w przekroju poprzecznym; stożek 12/14, szyjka spłaszczona dla zwiększenia 
zakresu
ruchu. Trzpień dostępny w 8 rozmiarach podstawowych, dostępna wersja trzpienia high offset 
(zapewniający
odsunięcie bocznie osi trzpienia względem środka rotacji głowy bez zmiany kąta szyjki).
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b) GŁOWA – o średnicy 28 mm, wykonana z ceramiki w minimum 3 długościach szyjki
c) GŁOWA- o średnicy 28 mm, wykonana z metalu w minimum 3 długościach szyjki
d) PANEWKA – wykonana z polietylenu o wysokiej gęstości – „cross link polietylen” zaopatrzona w 
specjalny
kołnierz zapewniający presuryzację i równomierny rozkład cementu kostnego o rozmiarach od ok 40-
53 mm.
e) CENTRALIZERY
f) KORKI DO JAMY SZPIKOWEJ
g) Instrumentarium małoinwazyjne.  h) system napędów – piła + wiertarka

(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowy koszt
bez VAT: 241666.67
Waluta: PLN
albo Zakres: między : _____ i: _____ Waluta:
4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji 
zamówienia: (jeżeli
dotyczy) Okres w miesiącach : 12 albo w dniach : _____ (od udzielenia zamówienia)
albo Rozpoczęcie: ______ (dd/mm/rrrr) Zakończenie: ______ (dd/mm/rrrr)
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
1. ilość szt. w każdym rozmiarze utrzymywana depozytowo (min. 3 szt) aż do wyczerpania ilości wyrobów 
przewidzianej w załączniku nr 5 do SIWZ.
2. czas uzupełnienia depozytu - liczone od chwili telefonicznego zgłoszenia takiej potrzeby przez
Zamawiającego, niezwłocznie potwierdzonego na piśmie (max. 48 h)
3. serwisowanie instrumentarium do implantacji wyrobów - czas naprawy lub wymiany uszkodzonego 
elementu instrumentarium oraz systemu napędów (piła + wiertarka) - (max. 48 h od zgłoszenia ).

Załącznik B
Informacje o częściach zamówienia
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Dostawa materiałów do zespoleń 
odłamów
kostnych, endoprotez stawów, systemu rekonstrukcyjnego aparatu więzadłowego oraz cementu 
kostnego
Część nr : 2 Nazwa : ENDOPROTEZA BEZCEMENTOWA STAWU BIODROWEGO trzpień prosty - 
50 kpl.
1) Krótki opis:
ENDOPROTEZA BEZCEMENTOWA STAWU BIODROWEGO trzpień prosty - 50 kpl. zgodnie z 
opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 5 do specyfikacji.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
Słownik główny Słownik uzupełniający(jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 33183100
Dodatkowe przedmioty 33697110
33183200
3) Wielkość lub zakres:
Proteza modularna składająca się z 4 elementów (spełniająca kryteria endoprotezy pierwotnej i 
rewizyjnej).
a) TRZPIEŃ – modularny, w kształcie klina o przekroju prostokątnym w dużym zakresie rozmiarów o 
długości
od ok 130 mm do ok 200 mm, wykonany ze stopu tytanowego z domieszką niobu poprawiającego 
biozgodność.
Powierzchnia trzpienia ze strukturą porowatą. Konus trzpienia 12/14. Część dystalna w kształcie 
stożka.

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

b) GŁOWA – ceramiczna długościach średnicy 28 lub 32 mm, w minimum 3 długościach szyjki.
c) PANEWKA – tytanowa z możliwością wyboru wersji: stożkowa - wkręcona z samogwintującym 
gwintem na całej wysokości; sferyczna „press-fit, w dużym zakresie rozmiarów
d) WKŁAD z polietylenu o wysokiej gęstości „cross link”z opcją zastosowania wkładki z inklinacją
10-20 stopni. Panewka tytanowa powinna być również kompatybilna dla alternatywnego wkładu 
ceramicznego
lub metalowego.
e) Instrumentarium małoinwazyjne.
f) Młotek pneumatyczny do opracowania bliższego końca kości udowej
40% zakupionych kompletów powinny stanowić endoprotezy z artykulacją ceramika-ceramika lub 
metal-metal.
(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowy koszt
bez VAT: 250000.00
Waluta: PLN
albo
Zakres: między : _____ i: _____ Waluta:
4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji 
zamówienia: (jeżeli
dotyczy) Okres w miesiącach : 12 albo w dniach : _____ (od udzielenia zamówienia)
albo Rozpoczęcie: ______ (dd/mm/rrrr) Zakończenie: ______ (dd/mm/rrrr)
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia: 
1. ilość szt. w każdym rozmiarze utrzymywana depozytowo (min 2 szt) , aż do wyczerpania ilości wyrobów 
przewidzianej w załączniku nr 5 do SIWZ.
2. czas uzupełnienia depozytu - liczone od chwili telefonicznego zgłoszenia takiej potrzeby przez
Zamawiającego, niezwłocznie potwierdzonego na piśmie (max. 48 h)
3. serwisowanie instrumentarium do implantacji wyrobów - czas naprawy lub wymiany uszkodzonego 
elementu instrumentarium oraz młotka pneumatycznego (max. 48 h od zgłoszenia )

Załącznik B
Informacje o częściach zamówienia
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Dostawa materiałów do zespoleń 
odłamów
kostnych, endoprotez stawów, systemu rekonstrukcyjnego aparatu więzadłowego oraz cementu 
kostnego
Część nr : 3 Nazwa : ENDOPROTEZA KRÓTKOTRZPIENIOWA BEZCEMENTOWA STAWU
BIODROWEGO - 40 kpl.
1) Krótki opis:
ENDOPROTEZA KRÓTKOTRZPIENIOWA BEZCEMENTOWA STAWU BIODROWEGO - 40 kpl. 
zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 5 do specyfikacji.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
Słownik główny Słownik uzupełniający(jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 33183100
Dodatkowe przedmioty 33697110
33183200
3) Wielkość lub zakres:
a) TRZPIEŃ –krótki o eliptyczno-oktagonalnym przekroju i porowatej powierzchni z płetwami 
antyrotacyjnymi wzdłuż całej długości trzpienia. Minimum 13 rozmiarów trzpienia (długości 94mm do 
139mm), trzpienie standardowe o kacie 133 st. i szpotawe o kacie 122st.
b) GŁOWA - ceramiczna o śr. 28 lub 32 , 36 mm w minimum 3 długościach szyjki.
c) GŁOWA - stalowa o śr. 28 lub 32 , 36 mm w minimum 3 długościach szyjki.

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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CERTYFIKAT
ISO 9001 : 2008

d) PANEWKA ze stopu tytanu bezcementowa „press-fit” o średnicy zewnętrznej od 46 do 64mm 
pokryta
próżniowo napylaną okładziną oraz hydroksyapatytem. Panewki dostępne w 2 wersjach: 
hemisferycznej oraz
z nadbudową ok 15 stopni zapobiegającą zwichnięciom. Możliwa dodatkowa stabilizacja śrubami, 
otwory na
śruby zaślepione fabrycznie- śruby o średnicy 6,5mm i długości od 15 do 70mm ze skokiem co 5mm.
e) WKŁAD –polietylenowy z antyutleniaczem wit.E lub ceramiczny Biolox Delta
f) Instrumentarium małoinwazyjne.
g) możliwość wyboru wersji panewki wkręconej.
20% protez w opcji ceramika-ceramika.
(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowy koszt
bez VAT: 229629.63 Waluta: PLN albo Zakres: między : _____ i: _____ Waluta:
4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji 
zamówienia: (jeżeli
dotyczy) Okres w miesiącach : 12 albo w dniach : _____ (od udzielenia zamówienia)
albo Rozpoczęcie: ______ (dd/mm/rrrr) Zakończenie: ______ (dd/mm/rrrr)
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
1. ilość szt. w każdym rozmiarze utrzymywana depozytowo (min 2 szt), aż do wyczerpania ilości 
wyrobów przewidzianej w załączniku nr 5 do SIWZ.
2. czas uzupełnienia depozytu - liczone od chwili telefonicznego zgłoszenia takiej potrzeby przez
Zamawiającego, niezwłocznie potwierdzonego na piśmie (max. 48 h)
3. serwisowanie instrumentarium do implantacji wyrobów - czas naprawy lub wymiany uszkodzonego 
elementu instrumentarium (max. 48 h od zgłoszenia )

Załącznik B
Informacje o częściach zamówienia
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Dostawa materiałów do zespoleń 
odłamów
kostnych, endoprotez stawów, systemu rekonstrukcyjnego aparatu więzadłowego oraz cementu 
kostnego
Część nr : 4 Nazwa : ENDOPROTEZA KRÓTKOTRZPIENIOWA BEZCEMENTOWA STAWU
BIODROWEGO - 40 kpl.
1) Krótki opis:
ENDOPROTEZA KRÓTKOTRZPIENIOWA BEZCEMENTOWA STAWU BIODROWEGO - 40 kpl. 
zgodnie z
opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 5 do specyfikacji.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
Słownik główny Słownik uzupełniający(jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 33183100
Dodatkowe przedmioty 33697110
33183200
3) Wielkość lub zakres:
a) TRZPIEŃ tytanowy - anatomiczny (prawy, lewy), bezkołnierzowy, samocentrujący, dwuczęściowy: 
część bliższa (przynasadowa) pokryta hydroksyapatytem z konusem 12/14mm; z dokręcanym 
stożkiem lub elementem trzonowym gładkim.

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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b) GŁOWA - ceramiczna o śr. 28 lub 32 , 36 mm w minimum 3 długościach szyjki.
c) PANEWKA tytanowa, bezcementowa „press-fit”, pokryta hydroksyapatytem, w dużym zakresie 
wymiarów.
d) WKŁAD – polietylenowy i ceramiczny
e) Instrumentarium małoinwazyjne.
50% protez w opcji ceramika-ceramika.
(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowy koszt
bez VAT: 224074.07 Waluta: PLN albo Zakres: między : _____ i: _____ Waluta:
4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji 
zamówienia: (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach : 12 albo w dniach : _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie: ______ (dd/mm/rrrr) Zakończenie: ______ (dd/mm/rrrr)
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
1. ilość szt. w każdym rozmiarze utrzymywana depozytowo (min 2 szt) aż do wyczerpania ilości 
wyrobów przewidzianej w załączniku nr 5 do SIWZ.
2. czas uzupełnienia depozytu - liczone od chwili telefonicznego zgłoszenia takiej potrzeby przez
Zamawiającego, niezwłocznie potwierdzonego na piśmie (max. 48 h)
3. serwisowanie instrumentarium do implantacji wyrobów - czas naprawy lub wymiany uszkodzonego 
elementu instrumentarium (max. 48 h od zgłoszenia )

Załącznik B
Informacje o częściach zamówienia
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Dostawa materiałów do zespoleń 
odłamów
kostnych, endoprotez stawów, systemu rekonstrukcyjnego aparatu więzadłowego oraz cementu 
kostnego
Część nr : 5 Nazwa : ENDOPROTEZA CAŁKOWITA CEMENOWA STAWU KOLANOWEGO - 70 kpl.
1) Krótki opis:
ENDOPROTEZA CAŁKOWITA CEMENOWA STAWU KOLANOWEGO - 70 kpl. zgodnie z opisem 
przedmiotu
zamówienia określonym w załączniku nr 5 do specyfikacji.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
Słownik główny Słownik uzupełniający(jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 33183100
Dodatkowe przedmioty 33697110
33183200
3) Wielkość lub zakres:

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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Endoproteza modularna, małoinwazyjna, kłykciowa, spełniająca również kryteria endoprotezy 
rewizyjnej.
a) ELEMENT UDOWY – anatomiczny- lewy/prawy- w minimum 9 rozmiarach, pokryty porowatym 
tytanem
b) ELEMENT PISZCZELOWY –w górnej powierzchni wysoce polerowany, dostępny w minimum 8 
rozmiarach
pokryty od strony kości porowatym tytanem
c) WKŁAD POLIETYLENOWY – w wersji z zachowaniem PCL (CR) i z wycięciem PCL (PS) z wysoko
usieciowanego polietylenu. Wkładka mocowana do tacy piszczelowej zatrzaskowo za pomocą bolca.
d) Instrumentarium umożliwiające technikę małoinwazyjną.
Możliwość rozbudowy protezy o elementy rewizyjne, podkładki pod tacę piszczelową oraz trzpienie z 
offsetem.
Opcjonalnie dostępna wersja cementowa antyalergiczna poktyta TiNbN.
Dodatkowe warunki:
e) ZESTAW DO PULSACYJNEGO PŁUKANIA
f) System napędów – piła + wiertarka
g) Dostarczenie ostrzy do pił: 1 ostrze każde 2 kpl. endoprotez.
20% kompletów powinny stanowić endoprotezy implantowane bezcementowo.
(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowy koszt
bez VAT: 314351.85 Waluta: PLN albo Zakres: między : _____ i: _____ Waluta:
4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji 
zamówienia: (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach : 12 albo w dniach : _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie: ______ (dd/mm/rrrr) Zakończenie: ______ (dd/mm/rrrr)
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
1. ilość szt. w każdym rozmiarze utrzymywana depozytowo (min 2 szt) aż do wyczerpania ilości wyrobów 
przewidzianej w załączniku nr 5 do SIWZ.
2. czas uzupełnienia depozytu - liczone od chwili telefonicznego zgłoszenia takiej potrzeby przez
Zamawiającego, niezwłocznie potwierdzonego na piśmie (max. 48 h)
3. serwisowanie instrumentarium do implantacji wyrobów - czas naprawy lub wymiany uszkodzonego 
elementu instrumentarium, zestawu do pulsacyjnego płukania, oraz systemu napędów (max. 48 h od 
zgłoszenia ).

Załącznik B
Informacje o częściach zamówienia
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Dostawa materiałów do zespoleń 
odłamów
kostnych, endoprotez stawów, systemu rekonstrukcyjnego aparatu więzadłowego oraz cementu 
kostnego
Część nr : 6 Nazwa : ENDOPROTEZA CAŁKOWITA CEMENOWA STAWU KOLANOWEGO 
„jednoosiowa”
- 50 kpl.
1) Krótki opis:
ENDOPROTEZA CAŁKOWITA CEMENOWA STAWU KOLANOWEGO „jednoosiowa” - 50 kpl. 
zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 5 do specyfikacji.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
Słownik główny Słownik uzupełniający(jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 33183100
Dodatkowe przedmioty 33697110

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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33183200
3) Wielkość lub zakres:
Endoproteza cementowa stawu kolanowego jednoosiowa, anatomiczna, kłykciowa z możliwością 
zachowania lub usunięcia więzadeł krzyżowych z możliwością rozbudowy do systemu rewizyjnego 
składającego się z klinów oraz trzpieni i śrub.
a) ELEMENT UDOWY – prawy i lewy w minimum 8 rozmiarach dla każdej ze stron o geometrii 
jednoosiowej, wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego
b) ELEMENT PISZCZELOWY – modularna części piszczelowa wykonana ze stopu kobaltowo-
chromowego
c) WKŁAD POLIETYLENOWY – z polietylenu III generacji poddany trzykrotnemu procesowi 
wyżarzania (annealing), min. w 5 grubościach, o geometrii zapewniającej zwiększoną rotację 
komponentu udowego 
d) ELEMENT RZEPKOWY z utwardzonego polietylenu w kilku wymiarach e) ZESTAW DO 
PULSACYJNEGO PŁUKANIA
f) System napędów – piła + wiertarka
g) Dostarczenie ostrzy do pił: 1 ostrze każde 2 kpl. endoprotez.
(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowy koszt
bez VAT: 277777.72 Waluta: PLN albo  Zakres: między : _____ i: _____ Waluta:
4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji 
zamówienia: (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach : 12 albo w dniach : _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie: ______ (dd/mm/rrrr) Zakończenie: ______ (dd/mm/rrrr)
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
1. ilość szt. w każdym rozmiarze utrzymywana depozytowo (min 2 szt) aż do wyczerpania ilości 
wyrobów przewidzianej w załączniku nr 5 do SIWZ.
2. czas uzupełnienia depozytu - liczone od chwili telefonicznego zgłoszenia takiej potrzeby przez
Zamawiającego, niezwłocznie potwierdzonego na piśmie (max. 48 h)
3. serwisowanie instrumentarium do implantacji wyrobów - czas naprawy lub wymiany uszkodzonego 
elementu zestawu do pulsacyjnego płukania oraz systemu napędów (max. 48 h od zgłoszenia ).

Załącznik B
Informacje o częściach zamówienia
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Dostawa materiałów do zespoleń 
odłamów
kostnych, endoprotez stawów, systemu rekonstrukcyjnego aparatu więzadłowego oraz cementu 
kostnego
Część nr : 7 Nazwa : ENDOPROTEZA JEDNOPRZEDZIAŁOWA STAWU KOLANOWEGO - 30 kpl.
1) Krótki opis:
ENDOPROTEZA JEDNOPRZEDZIAŁOWA STAWU KOLANOWEGO - 30 kpl. zgodnie z opisem 
przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 5 do specyfikacji.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
Słownik główny Słownik uzupełniający(jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 33183100
Dodatkowe przedmioty 33697110

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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33183200
3) Wielkość lub zakres:
Część udowa wykonana ze stopu chromokobaltowego z bolcami kotwiczącymi. Płytka piszczelowa 
gładka, wykonana ze stopu j.w. z płetwą kotwiczącą, wkład polietylenowy ruchomy.
(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowy koszt
bez VAT: 105555.56 Waluta: PLN albo Zakres: między : _____ i: _____ Waluta:
4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji 
zamówienia: (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach : _____ albo w dniach : _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie: ______ (dd/mm/rrrr) Zakończenie: ______ (dd/mm/rrrr)
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
1. ilość szt. w każdym rozmiarze utrzymywana depozytowo (min 2 szt) aż do wyczerpania ilości 
wyrobów przewidzianej w załączniku nr 5 do SIWZ.
2. czas uzupełnienia depozytu - liczone od chwili telefonicznego zgłoszenia takiej potrzeby przez
Zamawiającego, niezwłocznie potwierdzonego na piśmie (max. 48 h)

Załącznik B
Informacje o częściach zamówienia
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Dostawa materiałów do zespoleń 
odłamów
kostnych, endoprotez stawów, systemu rekonstrukcyjnego aparatu więzadłowego oraz cementu 
kostnego
Część nr : 8 Nazwa : ENDOPROTEZY BARKU -20 kpl
1) Krótki opis:
ENDOPROTEZY BARKU -20 kpl zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku 
nr 5 do specyfikacji.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

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

Słownik główny Słownik uzupełniający(jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 33183100
Dodatkowe przedmioty 33697110
33183200
3) Wielkość lub zakres:
System modularny pozwalający na użycie opcji protezy połowiczej, całkowitej anatomicznej i 
odwróconej.
Przy ewentualnej rewizji możliwość wymiany tylko niektórych elementów endoprotezy.
a) TRZPIEŃ RAMIENNY- korundowany w górnej części, wykonany z tytanu, kąt szyjkowo- trzonowy 
ok. 135º,
możliwość zastosowania z cementem lub bez cementu, minimum cztery średnice i cztery długości 
trzpienia.
b) PANEWKA CEMENTOWA- Panewka cementowa w rozmiarach od ok 44 do ok 50 mm, z czterema
gwintownikami, wykonana z polietylenu o bardzo wysokiej gęstości, odpornego na ścieranie.
c) PANEWKA BEZCEMENTOWA - w rozmiarach – od ok 44 do ok 50 mm, pokryta hydroksyapatytem, 
z otworami do śrub gąbczastych ub korowych.
d) WKŁADKA- polietylenowa w rozmiarach kompatybilnych do panewki bezcementowej
e) GŁÓWKA RAMIENNA- wykonana z inoxu, symetryczna i niesymetryczna o średnicach od ok 40 do 
ok 50mm , w różnych wysokościach.
f) MISECZKA RAMIENNA/GLENOSFERA- o rozmiarze ok 36 i 39- mocowana do podstawy 
bezcementowej za pomocą śruby.
g) WKŁAD RAMIENNY-metal back Ø ok 36 i 39 mm, różnej wysokości - wykonany z polietylenu o 
ultrawysokiej masie cząsteczkowej +metalowa podkładka, wciskany do trzpienia.
h) ŚRUBY gąbczaste i korowe
i) Zestaw haków i podważek niezbędnych do chirurgii barku.
(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowy koszt
bez VAT: 90740.74 Waluta: PLN albo
Zakres: między : _____ i: _____ Waluta:
4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji 
zamówienia: (jeżeli
dotyczy) Okres w miesiącach : 12 albo w dniach : _____ (od udzielenia zamówienia)
albo Rozpoczęcie: ______ (dd/mm/rrrr)  Zakończenie: ______ (dd/mm/rrrr)
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
1. ilość szt. w każdym rozmiarze utrzymywana depozytowo (min 2 szt) aż do wyczerpania ilości 
wyrobów przewidzianej w załączniku nr 5 do SIWZ.
2. czas uzupełnienia depozytu - liczone od chwili telefonicznego zgłoszenia takiej potrzeby przez
Zamawiającego, niezwłocznie potwierdzonego na piśmie (max. 48 h) .

Załącznik B
Informacje o częściach zamówienia
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Dostawa materiałów do zespoleń 
odłamów
kostnych, endoprotez stawów, systemu rekonstrukcyjnego aparatu więzadłowego oraz cementu 
kostnego
Część nr : 9 Nazwa : CEMENT KOSTNY I MIESZALNIKI DO CEMENTU
1) Krótki opis:
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CEMENT KOSTNY I MIESZALNIKI DO CEMENTU - zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia 
określonym w załączniku nr 5 do specyfikacji.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
Słownik główny Słownik uzupełniający(jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 33183100
Dodatkowe przedmioty 33697110
33183200
3) Wielkość lub zakres:
Cement kostny z antybiotykiem 2x40 g - kpl. 70
Cement kostny z antybiotykiem 1x40 g - kpl. 240
Cement kostny z antybiotykiem 1x20 g - kpl. 150
Cement kostny z 2 antybiotykami 1x40g - kpl. 20
Mieszalniki do cementu „pistolet” (1 szt.) - kpl. 150
Mieszalniki do cementu (2 szt.) - kpl. 10
Cement kostny średniej lepkości z antybiotykiem (optymalnie gentamycyna) w opakowaniach po 20g, 
40g i 2x40g cementu.
Cement kostny z 2 antybiotykami (optymalnie gentamycyna i klindamycyna).
Oba składniki cementu barwione.
Możliwość dostarczenia cementu również bez antybiotyku.
Cement musi posiadać możliwość mieszania bez wstępnego schładzania o krótkiej fazie oczekiwania i
zoptymalizowanym czasie wiązania oraz z optyczną kontrolą próżni .
Mieszalniko-strzykawki do podciśnieniowego mieszania cementu z możliwością oceny wizualnej 
próżni. Sprzęt do pulsacyjnego płukania: pistolet, pedał ciśnieniowy do sprężonego powietrza i węże 
łączące z odpowiednimi dla danego bloku operacyjnego konektorami.
(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowy koszt
bez VAT: 79351.87 Waluta: PLN albo
Zakres: między : _____ i: _____ Waluta:
4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji 
zamówienia: (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach : 12 albo w dniach : _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie: ______ (dd/mm/rrrr) Zakończenie: ______ (dd/mm/rrrr)
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
1. ilość szt. w każdym rozmiarze utrzymywana depozytowo (min. 5 opakowań cementu z każdego 
rodzaju oraz mieszalników ) aż do wyczerpania ilości wyrobów przewidzianej w załączniku nr 5 do 
SIWZ.
2. czas uzupełnienia depozytu - liczone od chwili telefonicznego zgłoszenia takiej potrzeby przez
Zamawiającego, niezwłocznie potwierdzonego na piśmie (max. 48 h)
3. serwisowanie instrumentarium do implantacji wyrobów - czas naprawy lub wymiany uszkodzonego 
elementu zestawu do pulsacyjnego płukania (max. 48 h od zgłoszenia ).

Załącznik C1 – Zamówienia ogólne
Kategorie usług, o których mowa w sekcji II Przedmiot zamówienia
Dyrektywa 2004/18/WE
Kategoria nr [1] Przedmiot
1 Usługi konserwacyjne i naprawcze
2 Usługi transportu lądowego [2] ,w tym usługi samochodów opancerzonych oraz usługi
kurierskie, z wyjątkiem przewozu poczty
3 Usługi transportu lotniczego pasażerów i towarów, z wyjątkiem transportu poczty
4 Transport poczty drogą lądową [3] i lotniczą
5 Usługi telekomunikacyjne
6 Usługi finansowe: a) Usługi ubezpieczeniowe b)Usługi bankowe i inwestycyjne [4]
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7 Usługi komputerowe i usługi z nimi związane
8 Usługi badawcze i rozwojowe [5]
9 Usługi w zakresie księgowości, audytu oraz prowadzenia ksiąg rachunkowych
10 Usługi badania rynku i opinii publicznej
11 Usługi konsultacyjne w zakresie zarządzania [6] i usługi z nimi związane
12 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i zintegrowane usługi inżynieryjne; usługi
urbanistyczne, architektury krajobrazu, związane z nimi usługi konsultacji naukowych i
technicznych; usługi badań i analiz technicznych
13 Usługi reklamowe
14 Usługi sprzątania budynków i usługi zarządzania mieniem
15 Usługi w zakresie publikowania i drukowania wykonywane z tytułu wynagrodzenia lub
umowy
16 Usługi w dziedzinie odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości; usługi sanitarne i
podobne
Kategoria nr [7] Przedmiot
17 Usługi hotelarskie i restauracyjne
18 Usługi transportu kolejowego
19 Usługi transportu wodnego
20 Dodatkowe i pomocnicze usługi transportowe
21 Usługi prawnicze
22 Usługi rekrutacji i pozyskiwania personelu [8]
23 Usługi detektywistyczne i ochroniarskie z wyjątkiem usług samochodów
opancerzonych
24 Usługi edukacyjne i szkoleniowe
25 Usługi społeczne i zdrowotne
26 Usługi rekreacyjne, kulturalne oraz sportowe [9]
27 Inne usługi
1 Kategorie usług w rozumieniu art. 20 i załącznika IIA do dyrektywy 2004/18/WE.
2 Z wyjątkiem usług transportu kolejowego, ujętych w kategorii 18.
3 Z wyjątkiem usług transportu kolejowego, ujętych w kategorii 18.
4 Z wyjątkiem usług finansowych związanych z wystawianiem, sprzedażą, zakupem lub transferem papierów
wartościowych albo innych instrumentów finansowych oraz usług banku centralnego. Również wyłączone:
usługi obejmujące nabycie, najem lub dzierżawę – bez względu na sposób finansowania – gruntów, istniejących
PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 36 / 36
budynków lub innych nieruchomości, albo dotyczące praw do nich. Niemniej jednak przepisom dyrektywy
podlegają umowy o świadczenie usług finansowych zawarte, w dowolnej formie, równocześnie, przed lub po
zawarciu umowy nabycia, najmu lub dzierżawy.
5 Z wyjątkiem usług dotyczących badań i rozwoju innych niż takie, gdzie korzyści czerpie wyłącznie instytucja
zamawiająca w celu wykorzystania ich we własnej działalności, pod warunkiem że świadczona usługa została w
pełni wynagrodzona przez instytucję zamawiającą.
6 Z wyjątkiem usług arbitrażowych i koncyliacyjnych.
7 Kategorie usług w rozumieniu art. 21 i załącznika IIB do dyrektywy 2004/18/WE.
8 Z wyjątkiem umów o pracę.
9 Z wyjątkiem umów dotyczących nabycia, opracowania, produkcji i koprodukcji materiałów programowych
przez nadawców oraz umów dotyczących czasu emisji.

Kraków, dnia 7.02.2014 r.  

Zatwierdził
Kierownik Zamawiającego 
Dr med. Zbigniew J. Król
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