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Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej w Krakowie, os. Na Skarpie 66, 31-959 Kraków
os. Na Skarpie 66
Kraków
31-913
Polska
Tel.: +48 126229487
E-mail: zpubl@zeromski-szpital.pl
Faks: +48 126444756
Kod NUTS: PL213

Adresy internetowe:

Główny adres: www.zeromski-szpital.pl

I.2)Wspólne zamówienie
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można 
uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.zeromski-szpital.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na
adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego  
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

w Krakowie 
os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków

http://www.zeromski-szpital.pl/
http://www.zeromski-szpital.pl/
mailto:zpubl@zeromski-szpital.pl?subject=TED
mailto:kancelaria@zeromski-szpital.pl
mailto:zeromski@bci.pl


Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa: Dostawa implantów ortopedyczno- urazowych.

Numer referencyjny: ZP 26/2016
II.1.2)Główny kod CPV
33183100
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa implantów ortopedyczno – urazowych wyszczególnionych w 
załączniku nr 1 do SIWZ, 2. Wykonawca zapewni na czas trwania umowy instrumentarium do implantacji 
wyrobów, systemu napędów oraz sprzętu do pulsacyjnego płukania wraz z oprzyrządowaniem,wymaganych 
dla poszczególnych grup oraz jego serwisowanie przez cały czas trwania umowy.

3. Wykonawca zapewni depozyt poszczególnych implantów wraz z ich uzupełnieniem w czasie do min. 24 h.

4. Wykonawca zapewni jednokrotne szkolenie personelu lekarskiego i pielęgniarskiego siedzibie 
Zamawiającego.

5. Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia przymiarów do planowania operacyjnego, lub 
oprogramowania pozwalającego na integrację ze szpitalnym systemem obrazowania.

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

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do maksymalnej liczby części: 32
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

ENDOPROTEZA CEMENTOWA CAŁKOWITA STAWU BIODROWEGO – 120 kpl.

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33183100
33183000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

Szpital Specjalistyczny im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie, os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków.

II.2.4)Opis zamówienia:

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).

b) GŁOWA – o średnicy 28, 32, i 36 mm, wykonana z ceramiki w minimum 3 długościach szyjki

c) GŁOWA- o średnicy 28 i 32 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 
na głowy o średnicy 28, 32 i 36 mm.

e) CENTRALIZERY

f) KORKI DO JAMY SZPIKOWEJ

g) Dostępność instrumentarium małoinwazyjnego.

h) Instrumentarium zamknięte w kasetach nadających się do sterylizacji i przechowywania.

i) Wypożyczenie na czas umowy systemu napędów – piła + wiertarka

j) Szkolenie personelu lekarskiego i pielęgniarskiego – jednokrotne szkolenie na terenie Szpitala dla zespołu 
lekarskiego i pielęgniarskiego Oddziału Ortopedii, nie są wymagane certyfikaty ukończenia szkolenia.

k) Dostarczenie opisów techniki operacyjnej, katalogów implantów oraz instrumentarium w wersji 
drukowanej

l) Dostarczenie przymiarów do planowania operacyjnego, lub oprogramowania pozwalającego na integrację z 
szpitalnym systemem obrazowania

m) Wymagany depozyt implantów – po dwa ze wszystkich elementów

n) Uzupełnienie depozytu w czasie min. do 24 godzin.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w 
dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

ENDOPROTEZA CAŁKOWITA i BIPOLARNA CEMENTOWA STAWU BIODROWEGO – 60 kpl.

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV



33183100
33183000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny 
Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków.

II.2.4)Opis zamówienia:

Proteza modularna całkowita i bipolarna 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 kilku rozmiarach podstawowych, dostępna wersja trzpienia high offset 
(zapewniający odsunięcie bocznie osi trzpienia względem środka rotacji głowy bez zmiany kąta szyjki). 
Dodatkowo trzpień rewizyjny długi o tym samym kształcie kotwiczący sia dłuższym odcinku w kości udowej 
wraz z systemem narzędzi pozwalającym na odbudowę podłoża kostnego.

b) GŁOWA – okrągła lub eliptyczna, bipolarna o średnicy zewnętrznej 38 do 60 mm, wykonana z metalu w 
minimum 3 długościach szyjki.

c) GŁOWA – o średnicy 28, 32, i 36 mm, wykonana z ceramiki w minimum 3 długościach szyjki

d) GŁOWA- o średnicy 28 i 32 mm, wykonana z metalu w minimum 3 długościach szyjki

e) PANEWKA – wykonana z polietylenu o wysokiej gęstości – „cross link polietylen” na głowy o średnicy 28, 32
i 36 mm.

f) CENTRALIZERY

g) KORKI DO JAMY SZPIKOWEJ

h) Warunkiem jest dostarczenie instrumentarium w kasetach nadających się do sterylizacji i przechowywania.

i) Wypożyczenie na czas trwania umowy napędów (piła + wiertarka).

j) Dostarczenie opisów techniki operacyjnej, katalogów implantów oraz instrumentarium w wersji 
drukowanej

k) Dostarczenie przymiarów do planowania operacyjnego lub oprogramowania pozwalającego na integrację z 
szpitalnym systemem obrazowania

l) Wymagany depozyt implantów – po dwa ze wszystkich elementów

m) Uzupełnienie depozytu w czasie min. do 24 godzin.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w 
dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie



II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

ENDOPROTEZA BEZCEMENTOWA STAWU BIODROWEGO – 90 kpl.

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33183000
33183100
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie 
os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków.

II.2.4)Opis zamówienia:

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. Dodatkowo trzpień w wersji szyjkowo-trzonowej zwaryzowanej – high offset oraz trzpień przedłużony 
rewizyjny.

b) GŁOWA – ceramiczna w różnych długościach (min. trzech) i średnicy 28, 32 i 36 mm.

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, na głowy rozmiaru 28, 32 i 36 mm. Panewka tytanowa powinna być również kompatybilna dla 
alternatywnego wkładu ceramicznego lub metalowego.

e) 50 % zakupionych kompletów powinny stanowić endoprotezy z artykulacją ceramika-ceramika lub metal-
metal.

f) Instrumentarium małoinwazyjne.

g) Młotek pneumatyczny do opracowania bliższego końca kości udowej

h) Instrumentarium zamknięte w kasetach nadających się do sterylizacji i przechowywania.

i) Wypożyczenie na czas umowy systemu napędów – piła + wiertarka

j) Szkolenie personelu lekarskiego i pielęgniarskiego – jednokrotne szkolenie na terenie Szpitala dla zespołu 
lekarskiego i pielęgniarskiego Oddziału Ortopedii, nie są wymagane certyfikaty ukończenia szkolenia.



k) Dostarczenie opisów techniki operacyjnej, katalogów implantów oraz instrumentarium w wersji 
drukowanej

l) Dostarczenie przymiarów do planowania operacyjnego, o ile to możliwe dostarczenie oprogramowania 
pozwalającego na integrację z szpitalnym systemem obrazowania

m) Wymagany depozyt implantów – po dwa ze wszystkich elementów

n) Uzupełnienie depozytu w czasie min. do 24 godzin.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w 
dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

ENDOPROTEZA KRÓTKOTRZPIENIOWA BEZCEMENTOWA STAWU BIODROWEGO – 70 kpl.

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33183000
33183100
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie 
os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków.

II.2.4)Opis zamówienia:

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.

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. Dostępność instrumentarium małoinwazyjnego.

f. wypożyczenie na czas umowy napędów (piła+wiertarka)

g. Instrumentarium zamknięte w kasetach nadających się do sterylizacji i przechowywania.

h. 60 % protez w opcji ceramika-ceramika.

i. Szkolenie personelu lekarskiego i pielęgniarskiego – jednokrotne szkolenie na terenie Szpitala dla zespołu 
lekarskiego i pielęgniarskiego Oddziału Ortopedii, nie są wymagane certyfikaty ukończenia szkolenia.

j. Dostarczenie opisów techniki operacyjnej, katalogów implantów oraz instrumentarium w wersji drukowanej

k. Dostarczenie przymiarów do planowania operacyjnego lub oprogramowania pozwalającego na integrację z 
szpitalnym systemem obrazowania

l. Wymagany depozyt implantów – po dwa ze wszystkich elementów

m. Uzupełnienie depozytu w czasie min. do 24 godzin.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w 
dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

ADAPTERY I GŁOWY REWIZYJNE ENDOPROTEZY BIODRA – 10 kompletów

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33183000
33183100
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie 
os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków.

II.2.4)Opis zamówienia:



A. Adaptery-kompatybilne ze stożkami 12/14, 14/16, Taper1, V40, 8/10, 10/12 PCA ABG, 14/16 offset, 
umożliwiającymi wydłużenie szyjki endoprotezy w granicach -3mm do 21 mm, a także zmianę kąta trzonowo-
szyjkowego oraz zmianę antetorsji szyjki.

b. Głowy metalowe – 28, 32, 36mm

c. Głowy rewizyjne ceramiczne- 28, 32 i 36mm.

d. Wypożyczenie instrumentarium.

e. Wymagany depozyt implantów – po jednym ze wszystkich elementów

f. Uzupełnienie depozytu w czasie min. do 24 godzin.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w 
dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

ENDOPROTEZA CAŁKOWITA CEMENOWA STAWU KOLANOWEGO – 50 kpl.

Część nr: 6
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33183000
33183100
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie 
os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków.

II.2.4)Opis zamówienia:

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.

e. Możliwość rozbudowy protezy o elementy rewizyjne, podkładki pod tacę piszczelową oraz trzpienie z 
offsetem.

f. Opcjonalnie dostępna wersja cementowa antyalergiczna pokryta TiNbN.

g. Dodatkowe warunki:

h. ZESTAW DO PŁUKANIA PULSACYJNEGO

i. Wypożyczenie na czas umowy systemu napędów – piła + wiertarka

j. Dostarczenie ostrzy do pił: 1 ostrze każde 2 kpl. endoprotez.

k. 20 % kompletów powinny stanowić endoprotezy implantowane bezcementowo.

l. W tym 20 % protez rewizyjnych w skład których wchodzi:

— element udowy – ze stopów CrCo z możliwością zastosowania przedłużki oraz offsetów w min. 3 
wielkościach

— element piszczelowy – ze stopów CrCo z możliwością zastosowania przedłużki oraz offsetów w min. 3 
wielkościach, w części bliższej w kierunku wkładki polietylenowej wychodzący bolec

— wkładka polietylenowa- z wysoko usieciowanego polietylenu lub polietylenu nasyconego wit. E1, ruchoma,
osadzona na centralnym bolcu wychodzącym z tacy piszczelowej, łącząca elementy protezy w sp. 
„półzwiązany”, zamiennie z możliwością wykorzystania wkładki związanej stabilnie z talerzykiem 
piszczelowym

— trzpień piszczelowy-bezcementowy

— trzpień udowy- bezcementowy

— podkładka piszczelowa

— podkładka udowa

— offset udowy

— offset piszczelowy

— skrzydełka piszczelowe

— uzupełnienia piszczelowe

m. Instrumentarium zamknięte w kasetach nadających się do sterylizacji i przechowywania.

n. Wypożyczenie na czas umowy systemu napędów – piła + wiertarka

o. Szkolenie personelu lekarskiego i pielęgniarskiego – jednokrotne szkolenie na terenie Szpitala dla zespołu 
lekarskiego i pielęgniarskiego Oddziału Ortopedii, nie są wymagane certyfikaty ukończenia szkolenia.

p. Dostarczenie opisów techniki operacyjnej, katalogów implantów oraz instrumentarium w wersji 
drukowanej

q. Dostarczenie przymiarów do planowania operacyjnego, lub dostarczenie oprogramowania pozwalającego 
na integrację z szpitalnym systemem obrazowania



r. Wymagany depozyt implantów – po jednym ze wszystkich elementów

s. Uzupełnienie depozytu w czasie min. do 24 godzin.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w 
dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

ENDOPROTEZA CAŁKOWITA CEMENOWA STAWU KOLANOWEGO „jednoosiowa” – 70 kpl.

Część nr: 7
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33183100
33183000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie 
os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków.

II.2.4)Opis zamówienia:

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

Dodatkowe warunki:

e. ZESTAW DO PULSACYJNEGO PŁUKANIA



f. Wypożyczenie na czas umowy systemu napędów – piła + wiertarka

g. Dostarczenie ostrzy do pił: 1 ostrze każde 2 kpl. endoprotez.

h. W tym 30 % protez bezcementowych

i. W tym 30 % protez rewizyjnych, na które składają się:

— element udowy – anatomiczny prawy/lewy, w 8 rozmiarach o geometrii jednoosiowej z możliwością 
dokręcenia przedłużki oraz zamocowania bloczków dystalnych i tylnych

— element piszczelowy- modularny w 8 rozmiarach wykonany ze stopu CrCo z możliwością dokręcenia 
przedłużki oraz założenia nieruchomej wkładki polietylenowej

— wkładka polietylenowa- z polietylenu III generacji poddana trzykrotnemu procesowi wyżarzania 
(annealing), w 8 rozmiarach w grubościach od 9-31mm

— trzpień udowy- bezcementowy w minimum 2 rozmiarach 10 i 15cm i grubościach 10-23mm z możliwością 
przedłużenia o 2,5 i 5cm

— trzpień piszczelowy- bezcementowy w minimum 2 rozmiarach 10 i 15cm i grubościach 9-12mm mm z 
możliwością przedłużenia o 2,5 i 5cm

— moduł offsetowy – komplet 2 sztuk do uda i piszczeli w rozmiarach 2-8mm ze skokiem co 2 mm

— podkładki piszczelowe-komplet 2 sztuki w minimum 8 rozmiarach i grubości 5 i 10mm

— podkładki udowe-komplet 4 sztuki, podkładki dystalne w minimum 8 rozmiarach o grubości 5, 10 i 
15mm dla strony bocznej i przyśrodkowej, podkładki tylne w minimum 8 rozmiarach i 2 grubościach 5
i 10 mm.

— jednorazowe ostrze do piły oscylacyjnej

j. Instrumentarium zamknięte w kasetach nadających się do sterylizacji i przechowywania.

k. Wypożyczenie na czas umowy systemu napędów – piła + wiertarka

l. Szkolenie personelu lekarskiego i pielęgniarskiego – jednokrotne szkolenie na terenie Szpitala dla zespołu 
lekarskiego i pielęgniarskiego Oddziału Ortopedii, nie są wymagane certyfikaty ukończenia szkolenia.

m. Dostarczenie opisów techniki operacyjnej, katalogów implantów oraz instrumentarium w wersji 
drukowanej

n. Dostarczenie przymiarów do planowania operacyjnego, lub dostarczenie oprogramowania pozwalającego 
na integrację z szpitalnym systemem obrazowania

o. Wymagany depozyt implantów – po jednym ze wszystkich elementów

p. Uzupełnienie depozytu w czasie min. do 24 godzin.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w 
dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych



Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

ENDOPROTEZA JEDNOPRZEDZIAŁOWA STAWU KOLANOWEGO – 70 kpl.

Część nr: 8
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33183100
33183000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie 
os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków.

II.2.4)Opis zamówienia:

A) Część udowa- wykonana ze stopu chromokobaltowego z bolcami kotwiczącymi.

b) Płytka piszczelowa- gładka, wykonana ze stopu chromokobaltowego z płetwą kotwiczącą

c) Wkład- polietylenowy ruchomy.

d) Proteza w wersji cementowanej i bezcementowej.

e) Opcjonalnie proteza przedziału bocznego kolana.

f) Instrumentarium zamknięte w kasetach nadających się do sterylizacji i przechowywania.

g) Wypożyczenie na czas umowy systemu napędów – piła + wiertarka

h) Szkolenie personelu lekarskiego i pielęgniarskiego – jednokrotne szkolenie na terenie Szpitala dla zespołu 
lekarskiego i pielęgniarskiego Oddziału Ortopedii, nie są wymagane certyfikaty ukończenia szkolenia.

i) Dostarczenie opisów techniki operacyjnej, katalogów implantów oraz instrumentarium w wersji 
drukowanej

j) Dostarczenie przymiarów do planowania operacyjnego, lub dostarczenie oprogramowania pozwalającego 
na integrację z szpitalnym systemem obrazowania

k) Wymagany depozyt implantów – po dwa ze wszystkich elementów

l) Uzupełnienie depozytu w czasie min. do 24 godzin.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w 
dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość



II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

ENDOPROTEZA JEDNOPRZEDZIAŁOWA STAWU KOLANOWEGO – 20 kpl.

Część nr: 9
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33183100
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie 
os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków.

II.2.4)Opis zamówienia:

A. Część udowa- wykonana ze stopu chromokobaltowego lub w technologii transformacji metalu do ceramiki 
z bolcami kotwiczącymi.

b. Płytka piszczelowa- gładka, wykonana ze stopu chromokobaltowego z bolcami kotwiczącymi

c. Wkład- polietylenowy związany, płaski.

d. Wypożyczenie instrumentarium

e. Szkolenie personelu lekarskiego i pielęgniarskiego – jednokrotne szkolenie na terenie Szpitala dla zespołu 
lekarskiego i pielęgniarskiego Oddziału Ortopedii, nie są wymagane certyfikaty ukończenia szkolenia.

f. Dostarczenie opisów techniki operacyjnej, katalogów implantów oraz instrumentarium w wersji 
drukowanej

g. Dostarczenie przymiarów do planowania operacyjnego, lub dostarczenie oprogramowania pozwalającego 
na integrację z szpitalnym systemem obrazowania

h. Wymagany depozyt implantów – po dwa ze wszystkich elementów

i. Uzupełnienie depozytu w czasie min. do 24 godzin.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w 
dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość



II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

ENDOPROTEZY BARKU 20 kpl

Część nr: 10
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33184100
33183000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie 
os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków.

II.2.4)Opis zamówienia:

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.

j) Szkolenie personelu lekarskiego i pielęgniarskiego – jednokrotne szkolenie na terenie Szpitala dla zespołu 
lekarskiego i pielęgniarskiego Oddziału Ortopedii, nie są wymagane certyfikaty ukończenia szkolenia.

k) Dostarczenie opisów techniki operacyjnej, katalogów implantów oraz instrumentarium w wersji 
drukowanej

l) Dostarczenie przymiarów do planowania operacyjnego, lub dostarczenie oprogramowania pozwalającego 
na integrację z szpitalnym systemem obrazowania

m) Wymagany depozyt implantów – po dwa ze wszystkich elementów

n) Uzupełnienie depozytu w czasie min. do 24 godzin.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w 
dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

CEMENT KOSTNY

Część nr: 11
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33183000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie 
os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków.

II.2.4)Opis zamówienia:

A) Cement kostny z antybiotykiem 2x40 g – 70 kpl

b) Cement kostny z antybiotykiem 1x40 g – 240 kpl

c) Cement kostny z antybiotykiem 1x20 g – 150 kpl

d) Cement kostny z 2 antybiotykami 1x40g – 20 kpl



e) Mieszalniki do cementu „pistolet” (1 szt.) – 150 kpl

f) Mieszalniki do cementu (2 szt.) – 10 kpl

g) Cement kostny średniej lepkości z antybiotykiem (optymalnie gentamycyną) w opakowaniach po 20g, 40g i 
2x40g cementu.

h) Cement kostny z 2 antybiotykami (optymalnie gentamycyna i klindamycyna).

i) Oba składniki cementu barwione.

j) Możliwość dostarczenia cementu również bez antybiotyku.

k) Mieszalniko-strzykawki do podciśnieniowego mieszania cementu z możliwością oceny wizualnej próżni.

l) Sprzęt do pulsacyjnego płukania: pistolet, pedał ciśnieniowy do sprężonego powietrza i węże łączące z 
odpowiednimi dla danego bloku operacyjnego konektorami, wraz z serwisowaniem.

m) Wymagany depozyt implantów – po dwa ze wszystkich elementów

n) Uzupełnienie depozytu w czasie min. do 24 godzin.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w 
dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

KOSZYK WSPIERAJĄCY PANEWKĘ STAWU BIODROWEGO – 10 kompletów

Część nr: 12
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33183000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie 
os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków.

II.2.4)Opis zamówienia:



A. Koszyk wspierający panewkę stawu biodrowego- kształt anatomiczny (prawy/lewy),tytanowy zintegrowany
z 2 płytkami kostnymi z możliwością doginania lub odłamania, zakończony hakiem, otwory w kopule koszyka. 
Rozmiary koszyka od 48-72mm (skok co 4 mm).

b. Śruby tytanowe do stabilizacji koszyka śr. 6,5mm dł 15-60mm (skok co 5mm).

c. Właściwe instrumentarium – śrubokręty.

d. Wymagany depozyt implantów – po jednym ze wszystkich elementów

e. Uzupełnienie depozytu w czasie min. do 24 godzin.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w 
dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

ENDOPROTEZA MODULARNA ŁOKCIA, ANATOMICZNA – 5 kompletów

Część nr: 13
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33183100
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie 
os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków.

II.2.4)Opis zamówienia:

Endoproteza modularna łokcia, anatomiczna (prawa i lewa), z możliwością implantacji w wersji związanej lub 
niezwiązanej.

a. TRZPIEŃ RAMIENNY-, cementowany, wykonany z CoCr w minimum w 3 rozmiarach, z przednią flanszą 
antyrotacyjną, prawy i lewy

b. IMPLANT STAWOWY RAMIENNY- wymienny, wykonany z CoCr, modularny w minimum 3 rozmiarach 
wielkości z możliwością zastosowania offsetu



c. TRZPIEŃ ŁOKCIOWY- w minimum 3 rozmiarach wielkości i 2 długościach trzpienia, prawy i lewy, wymienny 
wkład polietylenowy w elemencie łokciowym

d. IMPLANT WIĄŻĄCY- element łacący implanty ramienny i łokciowy- w minimum 3 rozmiarach

e. KOREK RAMIENNY- polietylenowy, blokujący jamę szpikowa

f. KOREK ŁOKCIOWY – polietylenowy, blokujący jamę szpikową

g. Możliwość zamówienia i implantacji protezy głowy kości promieniowej dostosowana do protezy łokcia.

h. Możliwość zamówienia i implantacji protezy połowiczej anatomicznej na tym samym cementowanym 
elemencie ramiennym z ewentualną jej rozbudową na protezę całkowitą i całkowita związaną.

i. Możliwość zastosowania na specjalne zamówienie trzpieni długich rewizyjnych z przedłużoną przednią 
flanszą.

j. Dostarczenie opisów techniki operacyjnej, katalogów implantów oraz instrumentarium w wersji drukowanej

k. Dostarczenie przymiarów do planowania operacyjnego lub dostarczenie oprogramowania pozwalającego 
na integrację z szpitalnym systemem obrazowania.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w 
dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

ENDOPROTEZA STAWU SKOKOWEGO – 5 SZTUK

Część nr: 14
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33183100
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie 
os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków.

II.2.4)Opis zamówienia:



A. IMPLANT PISZCZELOWY –bezcementowy, zbudowany ze stopów CrCo pokryty hydroksyapatytem od strony
piszczeli, 2 płetwy blokujące zwiększające powierzchnię kontaktu z kością, minimum 4 rozmiary

b. IMPLANT SKOKOWY – bezcementowy, zbudowany z CrCo, pokryty hydroksyapatytem od strony kości 
skokowej, 2 płetwy blokujące zwiększające powierzchnię kontaktu z kością, minimum 4 rozmiary

c. Oba elementy z możliwością zamówienia w wersji pokrytej powłoką ceramiczna hypoalergiczna TiN.

d. WKŁADKA – polietylenowa, ruchoma, w minimum 4 rozmiarach wielkości wkładki i 5 grubościach wkładu 
polietylenowego

e. Dostarczenie instrumentarium na czas zabiegu.

f. Dostarczenie opisów techniki operacyjnej, katalogów implantów oraz instrumentarium w wersji 
drukowanej

g. Dostarczenie przymiarów do planowania operacyjnego, lub dostarczenie oprogramowania pozwalającego 
na integrację z szpitalnym systemem obrazowania.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w 
dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

GWOŹDZIE ŚRÓDSZPIKOWE, BLOKOWANE

Część nr: 15
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33183000
33141770
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie 
os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków.

II.2.4)Opis zamówienia:



Gwoździe stalowe lub tytanowe, z możliwością blokowania za pomocą przynajmniej 2 wkrętów w części 
dalszej i bliższej; wkręty blokujące samogwintujące. W skład kompletu wchodzą 4 wkręty blokujące.

1. Do kości udowej wprowadzane antegradowo, tytanowe 15 kpl.

2. Do kości udowej, wprowadzane odkolanowo, tytanowe 10 kpl.

3. Do bliższej części kości udowej, tzw. krętarzowe (typu PFN/Gamma), tytanowe/stalowe 10 kpl.

4. Do kości udowej, blokowane wielokierunkowo/rekonstrukcyjne, tytanowe 5 kpl.

5. Do trzonu kości ramiennej, wprowadzane od końca bliższego lub dalszego, tytanowe 5 kpl.

6. Do kości piszczelowej, tytanowe – rekonstrukcyjne z możliwością wielokierunkowego blokowania 30 kpl.

7. Gwoździe do artrodezy stawu skokowo-goleniowego, tytanowe 10 kpl.

Do każdego typu gwoździa wymagane jest użyczenie na czas umowy oddzielnego instrumentarium wraz z 
kasetami nadającymi się do przechowywania i sterylizacji, napędów oraz zestawu rozwiertaków giętkich.

Wymagany jest depozyt implantów – po dwa gwoździe w każdym z rozmiarów

Uzupełnienie depozytu wymagane jest w czasie min. do 24 godzin.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w 
dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

GWÓŹDŹ ŚRÓDSZPIKOWY DO ZŁAMAŃ BLIŻSZEJ CZĘŚCI KOŚCI RAMIENNEJ

Część nr: 16
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33184100
33141770
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie 
os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków.



II.2.4)Opis zamówienia:

Gwóźdź śródszpikowy, stalowy + 4 wkręty – 25 kpl.

a. Gwóźdź ramienny prosty do leczenia złamań odcinka bliższego kości ramiennej o długości 150 mm 
dostępny w 3 średnicach: 7, 8 i 9 mm.

b. Otwory wielokierunkowe na śruby blokujące o średnicy 4 mm w części bliższej, w części dalszej na dwie 
śruby poprzeczne i jedną śrubę strzałkową.

c. W przypadku złamań przechodzących na trzpień opcjonalne gwoździe do długości 290 mm.

d. Wymagane instrumentarium wraz z odpowiednimi kasetami.

e. Wymagany depozyt gwoździ – po jednym ze wszystkich elementów.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w 
dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

PŁYTKI I WKRĘTY DO ZESPOLEŃ ODŁAMÓW KOSTNYCH

Część nr: 17
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33183000
33141770
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie 
os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Płytka prosta kompresyjna 3,5 mm + wkręty kostne (2 blokowane, 4 korowe) – 30 kompletów

2. Płytka prosta LCP 4,5/5 mm + wkręty kostne (2 blokowane, 4 korowe) – 5 kompletów



3. Płytka LCP 4,5/5 mm, szeroka, wygięta anatomicznie do krzywizny kości udowej + wkręty kostne (2 
blokowane, 4 korowe) – 5 kompletów

4. Płytka rekonstrukcyjna do zespolenia miednicy 3,5 mm + wkręty kostne (2 blokowane, 4 korowe) – 5 
kompletów

5. Płytka rekonstrukcyjna 3,5 mm + wkręty kostne (2 blokowane, 4 korowe) – 15 kompletów

6. Płytka kształtowa blokowana do bliższego końca kości ramiennej + wkręty kostne (2 blokowane, 4 korowe) 
– 5 kompletów

7. Płytki kształtowe dłoniowe do końca dalszego kości promieniowej z możliwością blokowania śrub + wkręty 
kostne (2 blokowane, 4 korowe). Płytki kształtowe grzbietowe, kolumnowe do zespoleń złamań końca 
dalszego kości promieniowej z możliwością blokowania śrub + wkręty kostne (2 blokowane, 4 korowe) – 20 
kompletów

8. Płytka kształtowa blokowana do bliższego końca kości udowej, Wersja prawa/lewa lub uniwersalna + 
wkręty kostne (2 blokowane, 4 korowe) – 5 kompletów

9. Płytka kształtowa blokowana do końca dalszego kości udowej, zakładana od strony bocznej. Wersja 
prawa/lewa + wkręty kostne (2 blokowane, 4 korowe) – 5 kompletów

10.Płytka kształtowa typu „L”, blokowana kątowo, do końca bliższego kości piszczelowej, zakładana od strony 
bocznej dla wkrętów 3,5 mm oraz płytka dla wkrętów 4,5 i 5 mm + wkręty kostne (2 blokowane, 4 korowe). 
Wersja prawa/lewa – 10 kompletów

11. Płytka kształtowa blokowana do końca bliższego kości piszczelowej, zakładana od strony przyśrodkowej + 
wkręty kostne (2 blokowane, 4 korowe). Wersja prawa/lewa – 5 kompletów

12. Płytka kształtowa blokowana do końca dalszego kości piszczelowej, zakładana od strony przyśrodkowej + 
wkręty kostne (2 blokowane, 4 korowe). Wersja prawa/lewa – 10 kompletów

13. Płytka kształtowa blokowana do końca dalszego kości piszczelowej, zakładana od strony przednio-bocznej 
+ wkręty kostne (2 blokowane, 4 korowe). Wersja prawa/lewa – 5 kompletów

14. Płytka kątowo blokowana do końca dalszego kości piszczelowej Pilon krzyżowa + wkręty kostne (2 
blokowane, 4 korowe). – 5 kompletów.

15.Płytka blokowana do kości piętowej + wkręty kostne (2 blokowane, 4 korowe). Wersja prawa/lewa – 5 
kompletów.

16. Śruby kompresyjne typu Herberta – 30 sztuk.

17. Płytki do zespoleń kości śródręcza i śródstopia + wkręty kostne (2 blokowane, 4 korowe) – 10 kompletów

18. Płytki kątowo blokowane do zespoleń głowy i szyjki kości promieniowej + wkręty kostne (2 
blokowane, 4 korowe) – 5 kompletów

19. Płytka kątowo blokowana do zespolenia wyrostka łokciowego + wkręty kostne (2 blokowane, 4 korowe) – 
5 kompletów

20. Płytki kątowo-blokowane do zespolenia złamania dalszego końca kości ramiennej nasadowe oraz 
przynasadowe + wkręty kostne (2 blokowane, 4 korowe) – 10 kompletów

21. Płytki kątowo-blokowane do zespalania złamań okołoprotezowych kości udowej z wkrętami – 5 
kompletów



22. Kable i piny mocujące – 10 kompletów

23. Płytki do całkowitej artrodezy nadgarstka + wkręty kostne (2 blokowane 4 korowe)- 5 kompletów

24. Płytki do częściowej artrodezy nadgarstka + wkręty kostne (2 blokowane 4 korowe) – 5 kompletów

25. Tytanowe pręty elastyczne do zespoleń śródszpikowych – 10 kompletów

26. Śruby do istoty gąbczastej – 200 sztuk

27. Śruby kaniulowane – 200 sztuk

Stalowe śruby w różnych długościach i grubościach z przelotowym środkiem. Z możliwością wkręcenia śruby 
po uprzednio wprowadzonym drucie kierunkowym.

Dostarczenie instrumentariów i implantów w oddzielnych zamkniętych w kasetach nadających się do 
sterylizacji i przechowywania oraz niezbędnych napędów wraz z wiertłami oraz śrubokrętami nadającymi się 
do wkręcania ręcznego i za pomocą napędu.

Do płytek i kabli wymagane instrumentarium wraz z odpowiednimi kasetami i napędami.

Wymagany depozyt – po jednym ze wszystkich elementów. Uzupełnienie depozytu w czasie min. do 24 
godzin.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w 
dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zestaw do stabilizacji kręgosłupa z dostępu tylnego- 5 kompletów

Część nr: 18
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33183000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie 
os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków.



II.2.4)Opis zamówienia:

Groty Schanza tytanowe wprowadzane transpedikularnie. Belki podłużne oraz cieńsze belki stabilizujące 
poprzeczne. Złączki łączące belki podłużne i groty Schanza z możliwością blokowania pod różnymi kątami oraz
złączki łączące belki podłużne i poprzeczne. Implanty tytanowe.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w 
dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Druty Kirschnera i drut chirurgiczny giętki

Część nr: 19
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33183000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie 
os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Druty Kirschnera

Druty stalowe, zakończone ostro (końcówka typu „trójkąt” lub „diament”) o średnicach: 1,2; 1,4; 1,6; 1,8; 2,0 
mm – 500 sztuk

2. Drut chirurgiczny giętki

Drut stalowy o średnicy 1,0; 1,2; 1,4; 1,6 mm – 50 metrów bieżących.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w 
dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12



Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

STABILIZATORY ZEWNETRZNE

Część nr: 20
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33183000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie 
os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Grotowkręty Schanza

Grotowkręty stalowe gwintowane, średnica 4 mm i 5 mm, samowiercące/samogwintujące – 100 sztuk

2. Stabilizator zewnętrzny

System stabilizacji zewnętrznej odłamów kostnych, belki z włókna węglowego, łączniki tytanowe pin-belka i 
belka-belka. Zestawy po 10 szt. łączników pin-belka, 10 szt. łączników belka-belka, 10 szt. belek w różnych 
rozmiarach dla stabilizatora „małego” (średnica belki 4-6 mm, np. do złamań w okolicy nadgarstka) i „dużego”
(średnica belki 8-11 mm, np. do złamań kości piszczelowej)

Wymagany depozyt – po jednym ze wszystkich elementów. Uzupełnienie depozytu w czasie min. do 24 
godzin.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w 
dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych



II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Śrubopłytki i DHS i DCS

Część nr: 21
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33183000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie 
os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków.

II.2.4)Opis zamówienia:

Śrubopłytki – implanty dedykowane do zespoleń złamań krętarzowych kości udowej oraz złamań kłykciowych 
końca dalszego kości udowej:

— śruby szyjkowe- w rozmiarach od 60-120 mm, o skoku co 5 mm

— płytki krętarzowe o kącie 130 i 135 stopni, o ilości otworów: 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16

— płytki kłykciowe o kącie 95 stopni, o ilości otworów: 4, 6, 8,10, 12, 14, 16, 18

— śruby korowe samogwintujące 4,5 mm o długości od ok. 14 mm do 110 mm, o skoku co 2 mm

Możliwość dołączenia płytki do stabilizacji krętarza na indywidualne zamówienie.

— DHS – 70 kompletów, w skład kompletu wchodzą:

a) śrubopłytka

b) śruba szyjkowa

c) śruba korowa 4,5 mm (4 sztuki)

d) śruba kompresyjna

— DCS – 10 kompletów, w skład kompletu wchodzą:

a) śrubopłytka

b) śruba szyjkowa

c) śruba korowa 4,5 mm (4 sztuki)

d) śruba kompresyjna

Zestaw instrumentarium wraz z kasetami nadającymi się do sterylizacji i przechowywania oraz napędów 
koniecznych do wykonania zabiegów (wiertarka wraz z wiertłami, śrubokrętami nadającymi się do wkręcania 
ręcznego i mechanicznego – na wiertarce).

Wymagany jest depozyt implantów w całej gamie rozmiarów

Wymagane jest uzupełnienie depozytu w czasie min. do 24 godzin.



II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w 
dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

MATERIAŁY KOŚCIOZASTĘPCZE – 25 kompletów

Część nr: 22
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33183000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie 
os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków.

II.2.4)Opis zamówienia:

Syntetyczny materiał kościozastępczy o objętości 30 cm3 w postaci granulek o średnicy 1-4 mm składający się 
w 100 % z beta-fosforanu trójwapniowego – 10 szt

Syntetyczny materiał kościozastępczy o objętości 15 cm3 w postaci granulek o średnicy 1-4 mm składający się 
w 100 % z beta-fosforanu trójwapniowego. -15 szt.

Wymagany depozyt – po dwa ze wszystkich kompletów. Uzupełnienie depozytu w czasie do 24 godzin.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w 
dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie



II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

MATERIAŁY KOŚCIOZASTĘPCZE Z ANTYBIOTYKIEM – 25 kompletów

Część nr: 23
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie 
os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków.

II.2.4)Opis zamówienia:

Syntetyczny materiał kościozastępczy w objętości 5cm3 zawierający gentamycynę w postaci drażetek – 25 szt.

Wymagany depozyt – po dwa komplety. Uzupełnienie depozytu w czasie min. do 24 godzin.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w 
dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

GWÓŹDŹ DO ARTRODEZY STAWU PODSKOKOWEGO I STABILIZACJI ZŁAMANIA PIĘTY – 10 KOMPLETÓW

Część nr: 24
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33183000
33141770
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213



Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie 
os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Gwoździe do stabilizacji złamań k. piętowej, tytanowe 5 kpl.

2. Gwoździe do artrodezy stawu podskokowego, tytanowe 5 kpl.

Wymagane instrumentarium na czas trwania umowy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w 
dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

SYSTEMY KOTWICZĄCE I STABILIZUJĄCE: – 150 SZT, KANIULE ARTROSKOPOWE – 25 SZT.

Część nr: 25
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33183000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie 
os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków.

II.2.4)Opis zamówienia:

A. SYSTEMY KOTWICZĄCE I STABILIZUJĄCE: – 150 SZT, KANIULE ARTROSKOPOWE – 25 SZT.

b. Kotwica niewchłaniana niewidoczna w badaniu rentgenowskim (PEEK) lub biowchłanialna –biowymienna 
wykonana z PLGA i osteokonduktywnego TCP 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 (dla kosci gąbczastej i korowej) oraz mostek w przedniej części przez, który przewieszone są nici 
(zapewniają niezakłócony i łatwy przesów nici podczas wiązania węzłów).Dostępna z dwiema lub trzema 
nićmi o podwyższonej wytrzymałości



c. Kotwica biowchłanialna-biowymienna z PLGA i osteokonduktywnego TCP do napraw uszkodzonego 
obrąbka. Rozmiary 3 mm x 10,8 mm; PULL OUT minimum 47 LBS. Kotwica w dwóch rodzajach: wbijana lub 

wkręcana posiadająca mostek przez który przewieszone są nici (mostek zapewnia niezakłócony i łatwy 
przesów nici podczas wiązania węzłów). Wprowadzacz posiadający linie kości. Do przygotowania tuneli 
stosowane wiertło i prowadniki. Dostępna z jedną lub dwiema nićmi o zwiększonej wytrzymałości z materiału 
wchłanialnego i niewchłanialnego.

d. 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 zapewniającym implantacje 
do odpowiedniej głębokości. Wiertło o wymiarach 2,4mmx14,2mm również nie pozwalające na zbyt głębokie 
wiercenie. Dostępne z nićmi niewchłanialnymi oraz z nićmi o zwiększonej wytrzymałości z materiałów 
wchłanialnych i niewchłanialnych (minimum 55LBS wytrzymałości i przy połowicznym przecięciu lub na węźle 
30LBS) lub podwójna nicią w różnych kolorach.

e. Kotwica niewchłanialna (tytanowa) do napraw uszkodzonego mięśnia stożka rotatora i mocowania głowy 
bicepsa– rozmiary śr – 5 mm i śr – 6,5 mm; PULL OUT 64 LBS i 86 LBS.

f. 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, częściowo biowchłanialne. Wprowadzacz posiada linię kości i linię tkanek.

g. Kaniule artroskopowe transparentne z potrójnymi uszczelkami zmniejszającymi przeciekanie. Dostępność 
rozmiarów zapewniających wszechstronność dla oprzyrządowania artroskopowego (5,5mm; 7,0mm; 8,5mm x
55mm; 75mm; 90mm).

h. Wymagany depozyt – po trzy ze wszystkich elementów.

i. Uzupełnienie depozytu w czasie min.do 24 godzin.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w 
dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

SYSTEMY DO SZYCIA ŁĄKOTEK – 100 SZT

Część nr: 26



II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33183000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie 
os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków.

II.2.4)Opis zamówienia:

Jednorazowy bezwęzłowy system do szycia łąkotek metodą all-inside.

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°, 27° oraz do dołu.

Wymagany depozyt – po trzy ze wszystkich elementów.

Uzupełnienie depozytu w czasie min. do 24 godzin.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w 
dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

SYSTEMY KOTWICZĄCE I STABILIZUJĄCE do rekonstrukcji aparatu więzadłowego kolana – 50 szt

Część nr: 27
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33183000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie 
os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków.



II.2.4)Opis zamówienia:

A. System do rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego zapewniający możliwość pobierania przeszczepu 
z mięśnia półścięgnistego, jak i więzadła właściwego rzepki. System dający możliwość rekonstrukcji przy 
pobraniu krótkich przeszczepów. Mocowanie udowe: stabilizacja za pomocą płytki tytanowej (płytka 
tytanowa fabrycznie na trwałe związana z pętlą poliestrową o długościach od 10mm do 60mm i skoku co 
5mm lub opcjonalnie za pomocą podwójnej pętli poliestrowej fabrycznie związanej z płytką tytanową, z 
systemem płynnej regulacji długości) umożliwiającej stabilizację przeszczepu po stronie udowej.

b. Dodatkowo system pojedynczych guzików rewizyjnych nakładanych na standardowy guzik celem lepszej 
stabilizacji w części udowej.

c. Mocowanie piszczelowe: stabilizacja guzikiem wykonanym z tytanu o średnicy 15mm lub 17mm.

d. Możliwość zastosowania biowchłanialnych śrub o średnicach od 6 do 12 mm i długościach od 20 do 35 mm 
z trójfosforanem wapnia. Sterylny zestaw zawierający komplet nici służących do opracowania przeszczepu. 
System umożliwiający zastosowanie nawigacji komputerowej bez użycia CT do rekonstrukcji ACL oraz techniki
jedno lub dwupęczkowej.

e. Instrumentarium wypożyczone na czas umowy, zamknięte w kasetach umożliwiających sterylizacje i 
przechowywanie.

f. Wymagany depozyt – po jednym ze wszystkich elementów

g. Uzupełnienie depozytu w czasie min. do 24 godzin.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w 
dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

PROTEZA GŁOWY KOŚCI PROMIENIOWEJ: – 5 KPL

Część nr: 28
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33183000
33183100
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213



Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie 
os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków.

II.2.4)Opis zamówienia:

Proteza w postaci monobloku w minimum 9 rozmiarach ( o różnych średnicach i wysokościach głowy) lub 
proteza modularna:

a. TRZPIEŃ- cementowy (lub opcjonalnie bezcementowy) dostępność trzpienia rewizyjnego

b. GŁOWA – monopolarna lub bipolarna minimum w 9 rozmiarach ( o różnych średnicach i wysokościach 
głowy).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w 
dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

PŁYTKI DO OSTEOTOMII PISZCZELI (płytka 2 elementowa + 2 śruby korowe i 2 gąbczaste) – 10 kompletów

Część nr: 29
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33183000
33141770
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie 
os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków.

II.2.4)Opis zamówienia:

A. Płytka modularna, dwuelementowa (implant górny i dolny), w całości wykonana z tytanu, pozwalająca na 
ustalenie kąta osteotomii z dystrakcją odłamów od 4 do 15 mm, regulacja zatrzaskowa, zabezpieczona 
ząbkami. Przy małym kącie osteotomii nie wymagająca zastosowania przeszczepów kostnych.

b. Stabilizacja za pomocą śrub o różnych długościach dostosowanych do szerokości nasady piszczeli.



c. Śruby gąbczaste, tytanowe średnicy 5,5, długość od 40 do 70mm, stopniowane co 5 mm.

d. Śruby korowe, tytanowe średnicy 4,5, długość od 30 do 60 mm stopniowane co 2 mm.

e. Wymagane jednorazowe ostrza do piły do każdego zabiegu

f. Wymagane wypożyczenie instrumentarium.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w 
dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

PINY/WKRĘTY MOCUJĄCE USZKODZONĄ CHRZĄSTKĘ STAWOWĄ – 15 SZTUK

Część nr: 30
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33141700
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie 
os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków.

II.2.4)Opis zamówienia:

Wkręty piny wykonane z biowchłanialnych kompozytów służące do przytwierdzania odwarstwionej lub 
uszkodzonej chrząstki stawowej do warstwy podchrzęstnej kości. Piny w dostępnych różnych rozmiarach.

Wymagane wypożyczenie instrumentarium.

Wymagany depozyt – po dwie sztuki.

Uzupełnienie depozytu w czasie min. do 24 godzin.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w 
dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów



Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

ZESTAW DO REWIZJI STAWU BIODROWEGO – 1 SZTUKA

Część nr: 31
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33183000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie 
os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków.

II.2.4)Opis zamówienia:

W skład zestawu wchodzić powinien komplet narzędzi niezbędnych do usunięcia endoprotezy stawu 
biodrowego:

a. Wybijaki do panewki, trzpienia oraz cementu

b. Chwytaki do usuwania implantu panewkowego, trzpienia i cementu

c. Zestaw dłut, prostych, odgiętych, półokrągłych

d. Raczki do osteotomów w różnych wymiarach,

e. Wybijaki do panewki i trzpienia, wraz z adapterem na różne typy implantów

f. Wiertła, rozwiertaki, chwytaki i łyżki do usuwania cementu,

g. Tace narzędziowe nadające się do sterylizacji w kasetach.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w 
dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie



II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

MATRYCE DO REKONSTRUKCJI UBYTKÓW CHRZĄSTKI STAWOWEJ – 10 SZTUK

Część nr: 32
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33183000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie 
os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków.

II.2.4)Opis zamówienia:

Podkład włókninowy (podłoże) wykonany z pochodnej kwasu hialuronowego służący do przetrzymywania 
mezenchymalnych komórek macierzystych wykorzystywanych do naprawy ubytków chrzęstnych i kostno-
chrzęstnych stawów.

Wymagany depozyt – po dwie matryce. Uzupełnienie depozytu w czasie min. do 24 godzin.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w 
dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru 
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków: 



Zamawiający nie precyzuje szczegółowo warunku.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: 

1. Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość 
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niż 1 
miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:  Wykonawca ubiegający się o udzielenie 
zamówienia zobowiązany jest posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej 
niż 4 041 694,00 zł słownie: cztery miliony czterdzieści jeden tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt cztery złote). W
przypadku złożenia ofert częściowych – sumy cen ofert częściowych w następującym zestawieniu:

grupa 1- 414480 zł

grupa 2 – 142560 zł

grupa 3 – 483080 zł

grupa 4- 423084 zł

grupa 5 -30360 zł

grupa 6 – 240300 zł

grupa 7 – 547570 zł

grupa 8 – 264600 zł

grupa 9 – 84240 zł

grupa 10 – 97200 zł

grupa 11 – 87160 zł

grupa 12 – 31200 zł

grupa 13 – 71980 zł

grupa 14 -36720 zł

grupa 15 – 133750 zł

grupa 16 – 38750 zł

grupa 17 – 358000 zł

grupa 18 – 22500 zł

grupa 19 – 6000 zł

grupa 20 – 36600 zł

grupa 21 – 88000 zł

grupa 22 – 25000 zł

grupa 23 – 12500 zł

grupa 24 – 20000 zł

grupa 25 – 102600 zł



grupa 26 – 70500 zł

grupa 27 – 50110 zł

grupa 28 – 17280 zł

grupa 29 – 17280 zł

grupa 30 – 7290 zł

grupa 31 – 51000 zł

Grupa 32 – 30000 zł.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: 

Zamawiający nie precyzuje szczegółowo warunku.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Warunki określone zostały w projekcie umowy dostawy.

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

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 04/10/2016
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 04/10/2016
Czas lokalny: 10:30
Miejsce: 

W sali konferencyjnej, pawilon C Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie, os. 
Na Skarpie 66, 31-913 Kraków.



Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert, oświadczenie, że:

a) nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12 – 23 ustawy Prawo zamówień 
publicznych, b) nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Prawo 
zamówień publicznych, c) spełnia warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia i ogłoszeniu o zamówieniu, na Formularzu Jednolitego 
Europejskiego Dokumentu Zamówienia, oraz:

2. Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość 
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niż 1 
miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

3 Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13,14 i 21 ustawy oraz 
odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie
art 24 ust. 4 pkt 5 i 6 Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

4. Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z 
opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub 
innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem 
podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz ewentualnymi odsetkami lub płatnościami lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

5. Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące 
przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł 
porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub 
grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 
zaległych płatności lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu.

6. Odpisu 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 wykluczenia na
podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp,

7. Oświadczenie Wykonawcy, że 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 z późn. zm.),o treści zgodnej z
SIWZ.

8. Prospekty/katalogi oferowanych wyrobów, wraz z informacją której grupy dotyczą. Zamawiający dopuszcza
dołączenie ww. dokumentów w języku angielskim.

9. Opis techniczny i techniki operacyjnej wraz z informacją której grupy dotyczą. Zamawiający dopuszcza 
dołączenie ww. dokumentów w języku angielskim.



10. Kopie dokumentów potwierdzających obserwacje i wyniki kliniczne implantacji wyrobów. Zamawiający 
dopuszcza dołączenie ww. dokumentów w języku angielskim.

11. Prospekty dotyczące oferowanego instrumentarium do implantacji wyrobów, systemu napędów oraz 
sprzętu do pulsacyjnego płukania wraz z oprzyrządowaniem,

12. Oferta zawierająca całość przedmiotu zamówienia powinna być zabezpieczona wadium w wysokości 
74860,00 złotych. Wadium dla poszczególnych grup opisano w pkt VIII SIWZ.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
KIO
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 

1. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej podpisane 
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu 
lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego 
stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego 
wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej a Zamawiający mógł zapoznać się z treścią 
odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia.

3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, także wobec postanowień specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
24/08/2016


