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Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Pałuckie Centrum Zdrowia Sp. z o. o.
ul. Szpitalna 30
Żnin
88-400
Polska
Tel.:  +48 523031341
E-mail: zamowienia@szpitalznin.pl 
Faks:  +48 523031344
Kod NUTS: PL61
Adresy internetowe:
Główny adres: www.szpitalznin.pl

I.2) Wspólne zamówienie

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.szpitalznin.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
Inny rodzaj: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

I.5) Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Dostawa endoprotez stawu biodrowego i stawu kolanowego w Grupach 1-5.
Numer referencyjny: PCZ/II-ZP/07/2018

II.1.2) Główny kod CPV
33180000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy endoprotez stawu biodrowego i stawu kolanowego w
Grupach:
1) Endoprotezy bezcementowe, cementowe i bipolarne stawu biodrowego – depozyt
2) Endoprotezy bezcementowe stawu biodrowego + panewka odwrócony stożek – depozyt
3) Endoprotezy całkowite cementowe stawu kolanowego – depozyt

mailto:zamowienia@szpitalznin.pl
www.szpitalznin.pl
www.szpitalznin.pl
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4) Endoprotezy bezcementowe stawu biodrowego - depozyt
5) Panewki rewizyjne - depozyt
dla Pałuckiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o., w czasie określonym na 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Formularz asortymentowo-cenowy - Załącznik nr 2 do SIWZ.

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 wszystkich części

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Grupa 1 - Endoprotezy bezcementowe, cementowe i bipolarne stawu biodrowego – depozyt
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33180000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL61
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Pałuckie Centrum Zdrowia Sp. z o. o. - ul. Szpitalna 30, 88-400 Żnin

II.2.4) Opis zamówienia:
Oferowany w przetargu asortyment, musi posiadać aktualne dokumenty (deklaracje zgodności i certyfikaty
jednostki notyfikowanej) potwierdzające dopuszczenie do obrotu i stosowania na terenie RP, zgodnie z ustawą z
dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 211).
Zamawiający zastrzega, że ilości asortymentu wskazane w Załączniku nr 1 do SIWZ, są ilościami
szacunkowymi, służącymi do skalkulowania ceny oferty, porównania ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej.
Zakupy dokonywane w trakcie obowiązywania umowy mogą ulec zmianie, w zależności od potrzeb
Zamawiającego, ilości pacjentów oraz wysokości kontraktu z NFZ. Wykonawcy nie przysługują roszczenia z
tytułu zamówienia mniejszej ilości asortymentu niż określona w Załączniku nr 2 do SIWZ.

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
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W zakresie Grupy 1 - Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 5.295,00 PLN. Szczegółowe
informacje dotyczące wadium zawarte zostały w rozdz. IX SIWZ.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Grupa 2 - Endoprotezy bezcementowe stawu biodrowego + panewka odwrócony stożek – depozyt
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33180000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL61
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Pałuckie Centrum Zdrowia Sp. z o. o. - ul. Szpitalna 30, 88-400 Żnin

II.2.4) Opis zamówienia:
Oferowany w przetargu asortyment, musi posiadać aktualne dokumenty (deklaracje zgodności i certyfikaty
jednostki notyfikowanej) potwierdzające dopuszczenie do obrotu i stosowania na terenie RP, zgodnie z ustawą z
dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 211).
Zamawiający zastrzega, że ilości asortymentu wskazane w Załączniku nr 1 do SIWZ, są ilościami
szacunkowymi, służącymi do skalkulowania ceny oferty, porównania ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej.
Zakupy dokonywane w trakcie obowiązywania umowy mogą ulec zmianie, w zależności od potrzeb
Zamawiającego, ilości pacjentów oraz wysokości kontraktu z NFZ. Wykonawcy nie przysługują roszczenia z
tytułu zamówienia mniejszej ilości asortymentu niż określona w Załączniku nr 2 do SIWZ.

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
W zakresie Grupy 2 - Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 1.074,00 PLN. Szczegółowe
informacje dotyczące wadium zawarte zostały w rozdz. IX SIWZ.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Grupa 3 - Endoprotezy całkowite cementowe stawu kolanowego – depozyt
Część nr: 3
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II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33180000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL61
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Pałuckie Centrum Zdrowia Sp. z o. o. - ul. Szpitalna 30, 88-400 Żnin

II.2.4) Opis zamówienia:
Oferowany w przetargu asortyment, musi posiadać aktualne dokumenty (deklaracje zgodności i certyfikaty
jednostki notyfikowanej) potwierdzające dopuszczenie do obrotu i stosowania na terenie RP, zgodnie z ustawą z
dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 211).
Zamawiający zastrzega, że ilości asortymentu wskazane w Załączniku nr 1 do SIWZ, są ilościami
szacunkowymi, służącymi do skalkulowania ceny oferty, porównania ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej.
Zakupy dokonywane w trakcie obowiązywania umowy mogą ulec zmianie, w zależności od potrzeb
Zamawiającego, ilości pacjentów oraz wysokości kontraktu z NFZ. Wykonawcy nie przysługują roszczenia z
tytułu zamówienia mniejszej ilości asortymentu niż określona w Załączniku nr 2 do SIWZ.

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
W zakresie Grupy 3 - Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 3.305,00 PLN. Szczegółowe
informacje dotyczące wadium zawarte zostały w rozdz. IX SIWZ.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Grupa 4 - Endoprotezy bezcementowe stawu biodrowego – depozyt
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33180000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL61
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Pałuckie Centrum Zdrowia Sp. z o. o. - ul. Szpitalna 30, 88-400 Żnin



5 / 9

II.2.4) Opis zamówienia:
Oferowany w przetargu asortyment, musi posiadać aktualne dokumenty (deklaracje zgodności i certyfikaty
jednostki notyfikowanej) potwierdzające dopuszczenie do obrotu i stosowania na terenie RP, zgodnie z ustawą z
dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 211).
Zamawiający zastrzega, że ilości asortymentu wskazane w Załączniku nr 1 do SIWZ, są ilościami
szacunkowymi, służącymi do skalkulowania ceny oferty, porównania ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej.
Zakupy dokonywane w trakcie obowiązywania umowy mogą ulec zmianie, w zależności od potrzeb
Zamawiającego, ilości pacjentów oraz wysokości kontraktu z NFZ. Wykonawcy nie przysługują roszczenia z
tytułu zamówienia mniejszej ilości asortymentu niż określona w Załączniku nr 2 do SIWZ.

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
W zakresie Grupy 4 - Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 1.690,00 PLN. Szczegółowe
informacje dotyczące wadium zawarte zostały w rozdz. IX SIWZ.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Grupa 5 - Panewki rewizyjne – depozyt
Część nr: 5

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33180000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL61
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Pałuckie Centrum Zdrowia Sp. z o. o. - ul. Szpitalna 30, 88-400 Żnin

II.2.4) Opis zamówienia:
Oferowany w przetargu asortyment, musi posiadać aktualne dokumenty (deklaracje zgodności i certyfikaty
jednostki notyfikowanej) potwierdzające dopuszczenie do obrotu i stosowania na terenie RP, zgodnie z ustawą z
dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 211).
Zamawiający zastrzega, że ilości asortymentu wskazane w Załączniku nr 1 do SIWZ, są ilościami
szacunkowymi, służącymi do skalkulowania ceny oferty, porównania ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej.
Zakupy dokonywane w trakcie obowiązywania umowy mogą ulec zmianie, w zależności od potrzeb
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Zamawiającego, ilości pacjentów oraz wysokości kontraktu z NFZ. Wykonawcy nie przysługują roszczenia z
tytułu zamówienia mniejszej ilości asortymentu niż określona w Załączniku nr 2 do SIWZ.

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
W zakresie Grupy 5 Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w kwocie: 643,00 PLN. Szczegółowe
informacje dotyczące wadium zawarte zostały w rozdz. IX SIWZ.

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:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu:
a) na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13-22 ustawy Pzp;
b) na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1, 5, 6 ustawy Pzp.
(W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z Wykonawców musi
wykazać brak podstaw do wykluczenia).
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.
Wykaz oświadczeń składanych wraz z ofertą:
1) Oświadczenie Wykonawcy, że spełniania warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu,
złożone w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) - Załącznik nr 3 do SIWZ.
Wykaz dokumentów i oświadczeń, składanych przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, na
wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia.
Dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 13-22 oraz ust. 5 pkt
1-8 ustawy Pzp:
1) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp
oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez Zamawiającego na
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp - wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert;
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2) Odpis 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 - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert;
3) Oświadczenie 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 - dokument potwierdzający dokonanie
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia
w sprawie spłat tych należności;
4) Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne;
5) Oświadczenie wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na
karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust.
5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp.
Potwierdzeniem spełniania warunku z zakresu przedstawionego w punktach 3), 4) 5) będzie oświadczenie
Wykonawcy złożone w Jednolitym Europejskim Dokumencie Zamówienia (JEDZ) stanowiącym Załącznik nr 3
do SIWZ.
Wykaz oświadczeń i dokumentów, które mają dostarczyć Wykonawcy mający siedzibę poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej - zawiera SIWZ pkt.2 ppk. 2.2.
Wykaz dokumentów i oświadczeń (aktualnych na dzień złożenia) składanych na wezwanie Zamawiającego
przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 10 dni:
a) Oświadczenie, że zaoferowany asortyment został dopuszczony i wprowadzony do obrotu zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 211)
oraz posiada aktualne deklaracje zgodności i certyfikaty jednostki notyfikowanej (Zał. nr 6 do SIWZ).
b) Materiały informacyjne: karty katalogowe/foldery zdjęcia - oferowanego asortymentu (w j. polskim)
potwierdzające spełnianie wszystkich parametrów wymaganych i opisanych przez Zamawiającego w Zał.nr 2 do
SIWZ.
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca składając powyższe materiały informacyjne, na każdym z nich
jednoznacznie określił, której Grupy i pozycji dotyczy.
W zakresie nieuregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26
lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w
jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. 2016 poz.1126).

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Warunki realizacji umowy określa szczegółowo Wzór umowy - Załącznik nr 5 do SIWZ.

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
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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: 10/05/2018
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: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 10/05/2018
Czas lokalny: 10:15
Miejsce:
ŚWIETLICA (piwnica w budynku Oddziału Gin-Poł.) Pałuckiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. – ul. Szpitalna 30,
88-400 Żnin

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:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych - Departament Odwołań
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl
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Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30/03/2018

http://www.uzp.gov.pl

