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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:487256-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Trzebnica: Wyroby używane w przypadku złamań, śruby i płyty
2018/S 212-487256

Szpital im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy, ul. Prusicka 53-55, Osoba do kontaktów: Ewa Sajewicz,
Trzebnica 55-100, Polska. Tel.:  +48 713120920. Faks:  +48 713121498. E-mail: przetargi@szpital-trzebnica.pl

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 19.10.2018, 2018/S 202-460852)

 
Przedmiot zamówienia:
CPV:33141770, 33183200, 33184100, 33183100, 33697110, 33190000
Wyroby używane w przypadku złamań, śruby i płyty
Protezy ortopedyczne
Implanty chirurgiczne
Implanty ortopedyczne
Cementy do rekonstrukcji kości
Różne urządzenia i produkty medyczne
Zamiast:

Informacje o częściach zamówienia
Część nr: 11 Nazwa: Pakiet nr 11. Implanty do stabilizacji transpedikularnej odcinka piersiowo-lędźwiowo-krzyżowego
wraz z klatką międzytrzonową PLIF/TLIF
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy ocenie oferty w celu wyboru oferty najkorzystniejszej:
Kryterium nr 1: Cena brutto - 60 %
Kryterium nr 2: Termin uzupełnienia Magazynu Oferowanych Wyrobów – 40 %
Część nr: 14 Nazwa: Pakiet nr 14. Implanty do skoliozy 1 łukowej z dostępu tylnego.
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy ocenie oferty w celu wyboru oferty najkorzystniejszej:
Kryterium nr 1: Cena brutto - 60 %
Kryterium nr 2: Termin dostawy – 40 %
Część nr: 15 Nazwa: Pakiet nr 15. Implanty do leczenia skolioz 2 łukowych (stabilizacja transpedikularna
długoodcinkowa) wraz z elektroniczną sondą pedikularną.
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy ocenie oferty w celu wyboru oferty najkorzystniejszej:
Kryterium nr 1: Cena brutto - 60 %
Kryterium nr 2: Termin dostawy – 40 %
Część nr: 17 Nazwa: Pakiet nr 17. Implanty do korekcji kyfoskoliozy.
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
1. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy ocenie oferty w celu wyboru oferty najkorzystniejszej:
Kryterium nr 1: Cena brutto - 60 %
Kryterium nr 2: Termin dostawy – 40 %
Część nr: 38 Nazwa: Pakiet nr 38. Implant do zatoki stępu.
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
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Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy ocenie oferty w celu wyboru oferty najkorzystniejszej:
Kryterium nr 1: Cena brutto - 60 %
Kryterium nr 2: Termin uzupełnienia Magazynu Oferowanych Wyrobów – 40 %
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
Pakiet 18 : 1 888,00 PLN
Pakiet 28 : 2 622,00 PLN
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: I. Warunki udziału w postępowaniu oraz
podstawy wykluczenia.
1. Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu.
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego udział mogą brać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu
z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z powodów określonych w art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1) i 8) ustawy
Pzp.
II. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających brak podstaw wykluczenia.
1. Wykonawca złoży w postaci elektronicznej aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie Jednolitego
Europejskiego Dokumentu Zamówienia (zwany dalej JEDZ), sporządzone zgodnie z wzorem standardowego formularza
określonego w rozporządzeniu wykonawczym KE (UE) 2016/7 z dnia 5.1.2016 r. ustanawiającym standardowy formularz
Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia. Wzór JEDZ stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. Informacje zawarte w
JEDZ stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu.
Szczegółowe zasady dotyczące składania JEDZ przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zostały określone w
Rozdz. VII pkt. 6 - 8 SIWZ.
III. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do
złożenia w wyznaczonym - nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, tj.:
4.1. Dokumentów i oświadczeń na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt.
1) i 8) ustawy Pzp:
a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13), 14) i 21) ustawy Pzp
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
b) zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem
podatków, wystawionego 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 z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
c) 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 ubezpieczenia 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 wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu;
d) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5
pkt 1 ustawy Pzp;
e) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji
administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo
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- w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności
wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;
f) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o
zamówienia publiczne;
g) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia
12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716 ze zm.);
IV. Zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp, Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca,
którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu.
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
28.11.2018 (10:00).
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
28.11.2018 (10:30).
Powinno być:

Informacje o częściach zamówienia
Część nr: 11 Nazwa: Pakiet nr 11. Implanty do stabilizacji transpedikularnej odcinka piersiowo-lędźwiowo-krzyżowego
wraz z klatką międzytrzonową PLIF/TLIF
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy ocenie oferty w celu wyboru oferty najkorzystniejszej:
Kryterium nr 1: Cena brutto - 60 %
Kryterium nr 2: Termin dostawy – 40 %
Część nr: 14 Nazwa: Pakiet nr 14. Implanty do skoliozy 1 łukowej z dostępu tylnego
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy ocenie oferty w celu wyboru oferty najkorzystniejszej:
Kryterium nr 1: Cena brutto - 60 %
Kryterium nr 2: Termin uzupełnienia Magazynu Oferowanych Wyrobów – 40 %
Część nr: 15 Nazwa: Pakiet nr 15. Implanty do leczenia skolioz 2 łukowych (stabilizacja transpedikularna
długoodcinkowa) wraz z elektroniczną sondą pedikularną.
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy ocenie oferty w celu wyboru oferty najkorzystniejszej:
Kryterium nr 1: Cena brutto - 60 %
Kryterium nr 2: Termin uzupełnienia Magazynu Oferowanych Wyrobów – 40 %
Część nr: 17 Nazwa: Pakiet nr 17. Implanty do korekcji kyfoskoliozy.
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy ocenie oferty w celu wyboru oferty najkorzystniejszej:
Kryterium nr 1: Cena brutto - 60 %
Kryterium nr 2: Termin uzupełnienia Magazynu Oferowanych Wyrobów – 40 %
Część nr: 38 Nazwa: Pakiet nr 38. Implant do zatoki stępu
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy ocenie oferty w celu wyboru oferty najkorzystniejszej:
Kryterium nr 1: Cena brutto - 60 %
Kryterium nr 2: Termin dostawy – 40 %
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
Pakiet 18 : 2 424,00 PLN
Pakiet 28 : 120,00 PLN
III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
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Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: I. Warunki udziału w postępowaniu oraz
podstawy wykluczenia.
1. Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu.
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego udział mogą brać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu
z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z powodów określonych w art. 24 ust. 1 i ust.5 pkt 1) i 8) ustawy
Pzp.
II. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających brak podstaw wykluczenia.
1. Wykonawca złoży w postaci elektronicznej aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie Jednolitego
Europejskiego Dokumentu Zamówienia (zwany dalej JEDZ), sporządzone zgodnie z wzorem standardowego formularza
określonego w rozporządzeniu wykonawczym KE (UE) 2016/7 z dnia 5.1.2016 r. ustanawiającym standardowy formularz
Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia. Wzór JEDZ stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. Informacje zawarte
w JEDZ stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu. Szczegółowe zasady dotyczące
składania JEDZ przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zostały określone w Rozdz. VII pkt. 6 - 8 SIWZ.
III. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do
złożenia w wyznaczonym - nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, tj.: 1. Oświadczeń na potwierdzenie
spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego:
a) Oświadczenie, że oferowane produkty są dopuszczone do obrotu i stosowania w placówkach służby zdrowia, zgodnie
z ustawą z dnia 20.5.2010 o wyrobach medycznych (Dz. U. 2017 poz. 211 j.t. ze zm.) i posiadają stosowne certyfikaty,
deklaracje zgodności lub inne dokumenty wymagane przez prawo – sporządzone wg wzoru załącznika nr 5 do SIWZ.
2. Dokumentów i oświadczeń na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt.
1) i 8) ustawy Pzp:
a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13), 14) i 21) ustawy Pzp
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
b) zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem
podatków, wystawionego 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 z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
c) 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 ubezpieczenia 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 wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu;
d) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5
pkt 1 ustawy Pzp;
e) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji
administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo
- w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności
wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;
f) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o
zamówienia publiczne;
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g) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia
12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716 ze zm.);
IV. Zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp, Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca,
którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu.
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
11.12.2018 (10:00).
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
11.12.2018 (10:30).
Inne dodatkowe informacje
Dodatkowe opisy przedmiotu zamówienia dla pakietów 11-17 stanowi załącznik nr 2a do SIWZ.


