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II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z2019r. poz. 1843.), zwanej dalej ustawą Pzp, o
wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
ustawy.
III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa implantów i osprzętu do zabiegów ortopedycznych dla spółki
Szpitala Miejskiego Im. Jana Garduły w Świnoujściu Sp. z o.o.
2. Kod CPV 33.18.31.00-7,
33.16.22.00-5.
3. Wykonawca zobowiązany jest:
1) do dostawy implantów określonych w załączniku nr 1a do SIWZ,
2) do dostawy narzędzi do zabiegów artroskopowych określonych w załączniku nr 1b do SIWZ, do
których wymagania dodatkowe zostały określone w załączniku nr 2a do SIWZ,
3) do użyczenia Zamawiającemu
w cenie oferty na czas trwania umowy toru wizyjnego z
instrumentarium szczegółowo określonego w załączniku nr 1 c do SIWZ, do których wymagania
dodatkowe zostały określone w załączniku nr 2b do SIWZ,
4) do użyczenia Zamawiającemu w cenie oferty, niezbędnych do przeprowadzenia zabiegu i
kompletnych zestawów lotnych kreślonych w załączniku nr 1 d do SIWZ, do których wymagania
dodatkowe zostały określone w załączniku nr 2b do SIWZ.
4. Zamawiający wymaga utworzenia zasobu implantów w swojej siedzibie –spośród określonych w
załączniku nr 1a do SIWZ (tzw. „minibank”) na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, z
którego zamawiający będzie pobierał poszczególne implanty będące przedmiotem fakturowania i
zapłaty. Zawartość pierwszego mini banku określona została w załączniku nr 3 do SIWZ.
5. Zużycie implantów będzie zgłaszane wykonawcy w terminie nie późniejszym niż 48 godz. od zużycia,
w celu obciążenia Zamawiającego fakturą. Wykonawca będzie zobowiązany do uzupełniania
zasobu minibanku o zużyte przedmioty w terminie 48 godzin.
6. Okres realizacji dla dostawy narzędzi (wymienionych w załączniku nr 1b do SIWZ) i użyczenia toru
wizyjnego z instrumentarium (załącznika nr 1 c do SIWZ wynosi) oraz pierwszego mini banku wynosi 7
dni od dnia zawarcia umowy.
7. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu, w terminie 3 dni licząc od dnia złożenia zamówienia,
niezbędne i kompletne zestawy lotne spośród określonych w załączniku nr 1d do SIWZ niezbędne
do przeprowadzenia zabiegu. Wykonawca na swój koszt dostarczy i odbierze zestawy lotne od
Zamawiającego.
8. W czasie trwania umowy Wykonawca zapewni pełen serwis używanych toru wizyjnego z
instrumentarium, zestawów lotnych, a w przypadku konieczności naprawy wymagającej zabrania
sprzętu Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia sprzętu zastępczego.
9. Miejsce dostawy:
1) implantów - Dział Farmacji w siedzibie Zamawiającego,

2) narzędzi do artroskopii, toru wizyjnego z instrumentarium oraz zestawów lotnych – Blok Operacyjny w
siedzibie Zamawiającego.
10. Wykonawca gwarantuje 2 bezpłatne przeszkolenia personelu Zamawiającego z użytkowania i
obsługi toru wizyjnego z instrumentarium, zestawów lotnych oraz narzędzi – w terminie
uzgodnionym z Zamawiającym, w tym pierwsze w dniu dostawy.
11. Przedmiot zamówienia musi posiadać certyfikat CE Notyfikowanej Jednostki Certyfikującej lub
Deklarację Zgodności wystawioną przez producenta lub dokumenty równoważne.
12. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia spełniał wymagania Ustawy o wyrobach
medycznych z dn. 20 maja 2010 r. i był zarejestrowany jako wyrób medyczny.
13. Wykonawca dołączy do umowy poświadczone za zgodność z oryginałem:
1) dokumenty w języku polskim, świadczące o dopuszczeniu sprzętu do obrotu i do używania;
2) zaświadczenie o wpisie do Rejestru Wyrobów Medycznych – jeżeli jest wymagane lub
oświadczenie, że sprzęt nie podlega wpisowi do Rejestru Wyrobów Medycznych.
14. Określone w załączniku nr 1a do SIWZ - formularzu asortymentowo-cenowym ilości są wielkością
szacunkową, uzależnioną od liczby przyjętych pacjentów, posiadanych środków finansowych.
15. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, ani ofert wariantowych.
16. Oferty nie posiadające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone.
17. Pozostałe warunki zamówienia określa projekt umowy, stanowiący załącznik nr 9 do nin.
specyfikacji.
IV. OFERTY CZĘŚCIOWE
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
V. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
VI. WYMAGANY TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA
1. Dostawa przedmiotu zamówienia w zakresie implantów realizowana będzie sukcesywnie w zależności
od aktualnych potrzeb Zamawiającego przez okres 12 miesięcy licząc od daty podpisania umowy.
2. Dostawa narzędzi (wymienionych w załączniku nr 1b do SIWZ), toru wizyjnego z instrumentarium
(załącznika nr 1 c do SIWZ) oraz pierwszego mini banku nastąpi w terminie 1 tygodnia od dnia
zawarcia umowy.

VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA
TYCH WARUNKÓW
1. O udzielenie zamówienia mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone
w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, tj.:
1) nie podlegają wykluczeniu
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie ustala szczegółowego warunku udziału w Postępowaniu.
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający nie ustala szczegółowego warunku udziału w Postępowaniu.
c) zdolności technicznej lub zawodowej
Zamawiający wymaga złożenia wykazu 2 dostaw (do podmiotów leczniczych) wyrobów medycznych o
charakterze odpowiadającym przedmiotowi zamówienia (tj. wyrobów medycznych do operacji ortopedycznych)
o wartości minimum 65 000,00 zł brutto wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o

dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy
zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są
wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte
wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
2. Spełnianie warunków poprzez poleganie na potencjale „innych podmiotów”:
1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w
stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części,
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim
stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów, zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na
potrzeby realizacji zamówienia.
2) Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne
lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez
Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą
wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1
ustawy Pzp.
3) Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów,
odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za
szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów,
chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
4) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu,
o którym mowa w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę
warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy
wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez
zamawiającego:
- zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
- zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże
zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa
w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp.
3. W Postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu
z Postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1.
Na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, z postępowania wyklucza się Wykonawcę: w stosunku do
którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym
jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację
jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U.
z 2019 r., poz. 243 ze zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po
ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie
przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził
likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe
(Dz. U. z 2019 r., poz. 498)

4. Ocena spełniania warunków udziału w Postępowaniu, o których mowa w ppkt. 1 i 3, zostanie
dokonana zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o przedłożone przez Wykonawcę
oświadczenie i dokumenty, o których mowa w pkt. VIII.

VIII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU
POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a
następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona, jako najkorzystniejsza, nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
1. Wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału
postępowaniu.

w

1)W celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki
udziału w postępowaniu do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert
oświadczenia w zakresie wskazanym w oświadczeniu o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu według wzoru (zał. nr 5 i 6 do SIWZ).
2) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby,
warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenia wg wzoru (zał. nr 5 i 6 do SIWZ)
dotyczące tych podmiotów.
3) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania
braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa także oświadczenie wg
wzoru (zał. nr 6 do SIWZ), dotyczące tych podwykonawców.
4) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia wg wzoru na
załącznikach 5 i 6 do SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty
te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w
którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw
wykluczenia.
2.Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86
ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.
3. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z
oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą
do zakłócenia konkurencji w postępowaniu – załącznik nr 6. (W przypadku wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie, oświadczenie składa oddzielnie każdy z wykonawców wspólnie ubiegających
się o zamówienie).
4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została oceniona
najwyżej, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia
oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.
5. Na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest złożyć, następujące oświadczenia lub
dokumenty:
1) Wykaz 2 dostaw (do podmiotów leczniczych) wyrobów medycznych do operacji o charakterze
odpowiadającym przedmiotowi zamówienia o wartości minimum 65 000,00 zł brutto wykonanych
zgodnie z pkt VII.1.2)c. SIWZ wraz z potwierdzeniem, że zostały wykonane należycie (referencje),
2) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji
3) oświadczenie, że dostarczany asortyment spełnia wymogi ustawy z dnia 20 maja 2010r. o
wyrobach medycznych (Dz.U. z 2015r., poz.876), oraz posiada aktualne świadectwo rejestracji lub
świadectwo dopuszczenia do obrotu lub świadectwo jakości lub świadectwo dopuszczenia do

stosowania lub pozytywna opinię o wyrobie medycznym lub deklaracje zgodności CE), jeżeli ww.
ustawa nakłada obowiązek posiadania przedmiotowych dokumentów (Załącznik nr 10 do SIWZ).
4) Katalogi, ulotki i foldery oferowanego przedmiotu, w języku polskim, potwierdzające zgodność
deklarowanych parametrów przedmiotu.
6. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie
zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia
wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu,
spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że
złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń
lub dokumentów.
7. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak
podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, jeżeli Zamawiający posiada
oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i
ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17
lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz.U. z 2014
r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352 z późn. zm.). W takiej sytuacji wykonawca zobligowany jest do
wskazania Zamawiającemu sygnatury postępowania, w którym wymagane dokumenty lub
oświadczenia się znajdują.
8. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone w języku polskim. Dokumenty składane w
języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
9. Oświadczenia, składane przez wykonawcę, inne podmioty na zdolnościach lub sytuacji których polega
wykonawca oraz przez podwykonawców, składane są w postaci oryginału. Za oryginał uważa się
oświadczenie złożone w formie pisemnej podpisane własnoręcznym podpisem.
10. Dokumenty, inne niż oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z
oryginałem.
11. Potwierdzenia za zgodność z oryginałem dokonywane są w formie pisemnej przez wykonawcę, albo
podmiot trzeci, albo wykonawcę wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego, albo
podwykonawcę – odpowiednio, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
12. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu
wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości
co do jej prawdziwości.

13. Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
14. Dokumenty podmiotów zagranicznych:
A) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów stanowiących o braku do wykluczenia, składa dokumenty (zgodnie z §4 ust.1
Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dn. 26.07.2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich
może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mają być składane)
wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające
że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert
B) Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się powyższych dokumentów oraz informacji z Krajowego Rejestru Karnego
w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, zastępuje się je (zgodnie z §4 ust.3 ww.
rozporządzenia) dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym

organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania.
Powyższe dokumenty składa się w formie oryginału, odpisu, wypisu lub kopii, przetłumaczone na język polski i
potwierdzone przez Wykonawcę.

IX. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIENIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ
PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH
DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy
przekazują pisemnie, z zastrzeżeniem ust. 3, dopuszczającym porozumiewanie się za pomocą
poczty elektronicznej.
2. Każda ze stron zobowiązana jest do potwierdzenia otrzymania oświadczenia przesłanego za
pośrednictwem poczty elektronicznej. W przypadku przekazywania dokumentów e-mailem dowód
transmisji danych oznacza, że Wykonawca otrzymał korespondencję w momencie jej przekazania
przez Zamawiającego, niezależnie od ewentualnego potwierdzenia faktu jej otrzymania.
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za niesprawne działanie urządzeń Wykonawcy.
3. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą emaila: ppiechocinska@szpitalswinoujscie.pl przy przekazywaniu następujących dokumentów:
1) pytania i wyjaśnienia dotyczące treści SIWZ (w formacie WORD);
2) modyfikacja treści SIWZ;
3) wezwanie kierowane do wykonawców na podstawie art. 26, art. 90 ustawy;
4) informacja o poprawieniu oczywistych omyłek , o których mowa w art. 87 ust. 2 ustawy;
5) oświadczenie wykonawcy w kwestii wyrażenia zgody na poprawienie omyłek, o których mowa w art.
87 ust. 2 ustawy;
6) wniosek Zamawiającego o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą oraz
odpowiedź Wykonawcy;
7) samodzielne przedłużenie terminu związania ofertą przez Wykonawcę;
8) zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, o Wykonawcach, którzy zostali z postępowania
wykluczeni i Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone;
9) zawiadomienie o unieważnieniu postępowania;
10) informacje i zawiadomienia kierowane do Zamawiającego i Wykonawców na podstawie art. 185
ustawy.
4. Oświadczenia Wykonawcy kierowane do Zamawiającego za pośrednictwem poczty elektronicznej,
zgodnie z ust. 2 wysyłane są z adresu poczty elektronicznej wskazanego w ofercie Wykonawcy.
Wykonawca składa oświadczenia za pomocą poczty elektronicznej w ten sposób, że przesyła
Zamawiającemu za pomocą poczty elektronicznej skan dokumentu, wskazanego w ust. 3,
podpisanego przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy lub przez pełnomocnika,
którego umocowanie wynika z treści pełnomocnictwa złożonego do oferty.
5. Wyjaśnienie treści SIWZ:
1) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej SIWZ.
Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazał
SIWZ nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, z zastrzeżeniem pkt
2.
2) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynie do Zamawiającego później niż do
końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert lub dotyczy
udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez
rozpoznania.
3) Ewentualna zmiana terminu składania ofert nie powoduje przesunięcia terminu, o którym
mowa w pkt. 2, po upłynięciu, którego Zamawiający może pozostawić wniosek o

wyjaśnienie treści SIWZ bez rozpoznania.
4) Treść zapytań oraz udzielone wyjaśnienia zostaną jednocześnie przekazane wszystkim
Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz
zamieszczone na stronie internetowej.
5) Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na
kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania
pisemności postępowania.
6) Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z Wykonawcami.
6. Modyfikacja treści SIWZ:
1)
W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert
zmodyfikować treść SIWZ.
2)
Wprowadzone w ten sposób modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia lub zmiany, w tym zmiany
terminów, zamieszczone zostaną na stronie internetowej Zamawiającego.
3)
Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający
zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.
4)
Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak również
pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią SIWZ i będą wiążące przy
składaniu ofert. Wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonych
terminów będą podlegały nowemu terminowi.
5)
Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści specyfikacji nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia,
Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie z mian w
ofertach, jeżeli będzie to niezbędne.
7. Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest Pani
Patrycja Piechocińska-Łazdowska - tel. 91/32-67-365, w godz. 800-13°°.
8. Adres do korespondencji: Szpital Miejski im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o.o.
ul. Mieszka I 7, 72-600 Świnoujście(pok. 2.010)
X. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Zamawiający nie wymaga wadium.
XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się
wraz z upływem terminu składania ofert.
XII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w niniejszym postępowaniu. Oferta, oświadczenia oraz
dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników do niniejszej SIWZ, winny
być sporządzone zgodnie z tymi wzorami co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.
2. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Oferta i załączniki do oferty (tj. wymagane oświadczenia i dokumenty) muszą być podpisane przez
Wykonawcę lub osobę/osoby uprawnione do jego reprezentacji.
4. Pełnomocnictwo – jeżeli dotyczy - musi zostać załączone do oferty w oryginale lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. W przypadku pełnomocnictwa
złożonego w innym języku niż język polski winno być ono złożone wraz z przysięgłym tłumaczeniem
na język polski.
5. Dokumenty wchodzące w skład oferty składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z
oryginałem, poprzez złożenie na każdej zapisanej stronie kopii dokumentu podpisu wraz z adnotacją
„za zgodność z oryginałem”.
6. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego
zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

7. Oświadczenia, dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega
wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane
są w oryginale.
8. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej.
9. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów,
innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi
wątpliwości co do jej prawdziwości.
10. Zastrzeżenie informacji: Wykonawca może zastrzec w ofercie informacje stanowiące tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W tym celu jest
zobowiązany nie później niż w terminie składania ofert zastrzec, że nie mogą być one udostępniane
oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może
zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. Dokumenty stanowiące tajemnicę
przedsiębiorstwa, w celu zachowania ich poufności, zaleca się umieścić w odrębnej kopercie lub
teczce niż oferta, z dopiskiem „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa – nie udostępniać
osobom trzecim”.
11. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Oznacza to, że oferta, oświadczenia oraz każdy
dokument złożony wraz z ofertą sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz
z tłumaczeniem na język polski.
12. Zaleca się, aby strony oferty i jej załączników były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane.
13. Zaleca się, aby ewentualne poprawki w tekście oferty były naniesione w czytelny sposób i parafowane
przez osoby uprawnione.
14. Na ofertę składają się następujące dokumenty:
a. Formularz ofertowy przygotowany wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ,
b. Formularz asortymentowo-cenowy (załącznik Nr 1a, 1b, 1c,1d do SIWZ),
c. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz
brak podstaw wykluczenia, o których mowa w pkt VIII SIWZ (załącznik nr 5 i 6),
15.Obok wymaganych oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w
postępowaniu oraz dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu wykazania braku podstaw
wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 ustawy Pzp,
do oferty należy dołączyć także (odpowiednio):
d. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia - pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowę o współdziałaniu, z której będzie
wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania
Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
e. Oświadczenia i/lub dokumenty na podstawie których, Zamawiający dokona oceny skuteczności
zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (jeżeli Wykonawca zastrzega takie
informacje).
16. Wykonawca zamieszcza ofertę w zamkniętej kopercie. Na kopercie muszą znajdować się następujące
oznaczenia:
1) Nazwa i adres Zamawiającego,
2) Nazwa i adres Wykonawcy,
3) Napis:
NAZWA WYKONAWCY
OFERTA NA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN:
Dostawa implantów i osprzętu do zabiegów artroskopowych
znak sprawy ZP/5/2020
NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 04/06/2020 r., GODZ. 9:00

i zaadresowanej do:
Szpital Miejski im. Jana Gaduły w Świnoujściu sp. z o. o.
ul. Mieszka I 7, 72-600 Świnoujście.

XIII.TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT:
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Sekretariacie, II piętro, pokój Nr 2.010:
Szpital Miejski im. Jana Gaduły w Świnoujściu sp. z o. o.
ul. Mieszka I 7,
72-600 Świnoujście
do dnia 04/06/2020 r. do godziny 8:30
2. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że
Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty
przed upływem terminu składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu
oferty należy złożyć w taki sposób jak ofertę, a koperta powinna być dodatkowo oznaczona
napisem: „ZMIANA’ lub „WYCOFANIE’.
3. Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić do niej zmian po upływie terminu składania
ofert.
4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 04/06/2020 r. o godzinie 9:00 w
pokój Nr 3.022 - III piętro.
5. Przy otwarciu ofert, w części jawnej, mogą być obecni wszyscy zainteresowani.
6. Zamawiający ogłosi Wykonawcom:
1) kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia,
2) firmy i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,
3) cenę oferty, termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności zawarte w ofertach.
7. Oferty złożone po terminie będą zwrócone Wykonawcom bez otwierania.
Zamawiający zobowiązany jest odrzucić ofertę, jeżeli jest niezgodna z ustawą lub jej treść nie odpowiada
treści SlWZ oraz w innych okolicznościach wskazanych w ustawie.
1.

8.

XIV. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY
1. Wykonawca określi cenę zamówienia w walucie PLN cyfrowo i słownie uwzględniając należny
podatek VAT, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
2. Cena oferty powinna obejmować wszystkie elementy niezbędne do realizacji zamówienia.
Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania przedmiotu i zakresu zamówienia nie może
być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w umowie. Zaproponowana cena
musi być zgodna z ustawą z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U.
z 2019 r . p o z . 1010 ze zm.).
3. Cena oferty musi być podana w złotych polskich netto i brutto - cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem
podatku VAT naliczonym zgodnie z obowiązującymi w terminie składania ofert przepisami:
Cena jednostkowa netto x ilość = wartość netto + podatek VAT= wartość brutto.
Zamawiający w oparciu o kryterium: 100 % - cena - wartość oferty, dokona wyboru
najkorzystniejszej oferty z zastrzeżeniem, iż w celu pozyskania zamówienia, niedopuszczalne są
praktyki wpisujące się w czyn nieuczciwej konkurencji w rozumienie ustawy z dnia 16 kwietnia
1993 o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r., poz. 1010). Niedopuszczalne jest
więc przedstawianie wyceny materiałów poniżej kosztów jego wytworzenia albo odsprzedaży
poniżej kosztów zakupu w celu eliminacji innych wykonawców.
5. W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadzić będzie do powstania u zamawiającego
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług, zamawiający
w celu oceny takiej oferty, doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który
miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. wykonawca, składając ofertę, zobowiązany
jest poinformować zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u
4.

zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których
dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez
kwoty podatku
6. Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi
wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z
wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów,
zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym do złożenia dowodów, dotyczących
elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
7. Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy.
XV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJACY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY
WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT
1. Kryterium stanowi najniższa cena.
2. Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszej ceny.
3. Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalna liczbę punktów, tj. 100 pkt.
4. Każda następna oferta zostanie przeliczona proporcjonalnie, według poniższego wzoru:
C min
C of = ..................... x 100
C0
C of - ilość otrzymanych punktów za kryterium „cena”;
C min - najniższa cena spośród ofert nie odrzuconych;
Co - cena oferty badanej.
5.
6.

Obliczenia punktów dokonuje się z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty (na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy) i
udzieli zamówienia Wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.

XVI. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAC DOPEŁNIONE PO WYBORZE
OFERTY W CELU ZWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1. Wykonawca, który zostanie wybrany, zobowiązany będzie do zawarcia umowy w terminie nie
krótszym niż 5 dni od dnia ogłoszenia, nie później jednak niż przed upływem terminu związania
ofertą. Umowa może zostać zawarta w krótszym terminie w przypadku, gdy w trakcie
prowadzonego postępowania zostanie złożona tylko jedna oferta.
2. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę.
3. W przypadku, gdy okaże się, że Wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał
się od zawarcia umowy Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród
pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzi jedna z
przesłanek unieważnienia postępowania.
XVII. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
XVIII. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY:
1. Zamawiający wymaga zawarcia umowy według wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do SIWZ.
2. Strony ustalają, że każda istotna zmiana umowy może nastąpić wg zasad i na warunkach
określonych
w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ.
XIX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU
POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA:

1.

2.
1)
2)
3)
4)
5)
3.

4.

5.
6.

Wykonawcom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego zasad określonych w ustawie, jak też w niniejszej SIWZ, przysługują środki
odwoławcze zawarte w dziale VI ustawy: odwołanie i skarga.
Odwołanie przysługuje wobec czynności:
określenia warunków udziału w postępowaniu;
wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
odrzucenia oferty odwołującego;
opisu przedmiotu zamówienia;
wyboru najkorzystniejszej oferty.
Odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której
zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów,
określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie
odwołania.
Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego
certyfikatu w terminie określonym w art. 182 ustawy.
Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga
do sądu.

XX. KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO W CELU ZWIĄZANYM Z POSTĘPOWANIEM O
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szpital Miejski im. Jana Garduły w
Świnoujściu sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Mieszka I 7, 72-600 Świnoujście,
2) kontakt do inspektora danych osobowych: e-mail: iodo@szpital-swinoujscie.pl.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego,
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp,
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez
okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania
umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy,
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z
udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania
określonych danych wynikają z ustawy Pzp,
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22n RODO.
8) posiada Pani/Pan:
a na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b

na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;

c na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**;
d prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

nie przysługuje Pani/Panu:
a w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

9)

b

prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

c na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp
oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej
osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub
państwa członkowskiego.
XXII. INFORMACJE DODATKOWE
1. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.
2. Zamawiający nie przewiduje stosowania dynamicznego systemu zakupów.
3. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Załącznikami do SIWZ są:
1) Załącznik nr 1a – Formularz asortymentowo-cenowy implanty,
2) Załącznik nr 1b – Formularz asortymentowo-cenowy narzędzia,
3) Załącznik nr 1c – Formularz asortymentowy tor wizyjny z instrumentarium,
4) Załącznik nr 1d – Formularz asortymentowy zestawy lotne,
5) Załącznik nr 2a – Wymagania dodatkowe dla narzędzi,
6) Załącznik nr 2b – Wymagania dodatkowe dla toru wizyjnego i zestawów lotnych,
7) Załącznik nr 3 – Wykaz Wyrobów Medycznych Zasilających Pierwszy Mini Bank,
8) Załącznik nr 4 - Formularz ofertowy;
9) Załącznik nr 5 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o podmiotach
trzecich,
10) Załącznik nr 6 - Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia,
11) Załącznik nr 7 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej,
12) Załącznik nr 8 – wykaz dostaw,
13) Załącznik nr 9 - Wzór umowy,
14) Załącznik nr 10 – oświadczenie o spełnieniu wymogów ustawowych,

Świnoujście, dnia 27.05.2020 r.
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Zatwierdził dn.: 27/05/2020 r.
oryginał podpisu w dokumentacji postępowania
Prezes Zarządu: dr Elżbieta Kasprzak

ZAŁĄCZNIK NR 1a DO SIWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Implanty
Lp

1.

2.

3.

Nazwa
Specjalistyczny szew do zabiegów ortopedycznych,
wzmacniany włóknami poliethylenu. Nić pleciona
jednokolorowa. Jedna nić w saszetce. Nić o grubości 2 wg
USP i długości min 90cm atraumatycznie połączona z igłą
okrągłą ½ koła o długości 26-27 mm.
Specjalistyczny szew do zabiegów ortopedycznych,
wzmacniany włóknami poliethylenu. Nić pleciona
wielowłóknista w tym jedno włókno w innym kolorze.
Dwie nici w saszetce. Każda nić o grubości 2 wg USP i
długości min 90-100cm bez igły.
Specjalistyczny szew do zabiegów ortopedycznych z
UHMWPE w kształcie taśmy o grubości 2,5mm o dł 20cm
zakończonej z kazdej strony nicia pleciona o gr USP 2 o
długościach 40cm, bez igły

Ilość
szt/sasz.

12
saszetek

12
saszetek
6
saszetek

4.

Drut nitinolowy prowadzący do śruby o śr 1,5mm dł
30cm, niesterylny. Niesterylne.

1

5.

Drut wiercący zakończony wiertłem o śr. 2,4mm, z okiem
, dł. 42cm. Niesterylne.

1

6.

Drut wiercący zakończony wiertłem o śr . 2,4mm, bez
oka, dł. 25cm. Niesterylne.

1

7.

Implant niewchłaniany do mocowania
zewnątrzkorowego, składający się z guzika
tytanowego zintegrowanego z pętlą zaciskową z
materiału niewchłanianego. Pętla zmniejszającą
swoją wielkość poprzez naprzemienne lub
jednoczesne dociąganie nici zaciskowych. Guzik
tytanowy o rozm dł 12mm, wys 2mm i grubość
4mm z czterema otworami do mocowania nici
ciągnącej , nici do obrócenia guzika oraz dwóch
otworów na pętlę zaciskową. Implant
dostosowany do przejścia przez kanał kostny o śr
4,5mm, sterylny.

15

Cena netto/ za saszetkę/
sztukę

Stawka
VAT

Wartość netto

Wartość brutto

Kod produktu

8.

9.

10.

Implant rewizyjny niewchłaniany do mocowania
zewnątrzkorowego, składający się z guzika
tytanowego zintegrowanego z pętlą zaciskową z
materiału niewchłanianego. Pętla zmniejszającą
swoją wielkość poprzez naprzemienne lub
jednoczesne dociąganie nici zaciskowych. Guzik
tytanowy o rozm dł 20mm, wys 2mm i grubość
4mm z czterema otworami do mocowania nici
ciągnącej , nici do obrócenia guzika oraz dwóch
otworów na pętlę zaciskową. Implant
dostosowany do przejścia przez kanał kostny o śr
5mm. Stabilne mocowanie implantu na kanale o
średnicy od 5 do 10mm sterylny.
Implant niewchłanialny śruba interferencyjna z polimeru
wzmacnianego włóknami węglowymi tzw. PEEK CF.
Śruba z tzw. miękkim gwintem na całej długości implantu
nietnąca mocowanych przeszczepów. Implant
kaniulowany kanałem o śr. 1,5mm na całej długości śruby
. Dostępny w rozmiarach średnicy 7, 8, 9mm dla dł. 20mm
i w rozmiarach średnicy od 7-12 mm dla dł. od 25 do
35mm. Implant sterylny.
Implant niewchłanialny śruba interferencyjna z tytanu.
Śruba z tzw. miękkim gwintem na całej długości implantu
nietnąca mocowanych przeszczepów. Implant
kaniulowany kanałem o śr. 1,5mm na całej długości śruby
. Dostępny w rozmiarach średnicy 7, 8, 9mm dla dł. 20mm
i w rozmiarach średnicy od 7-12 mm dla dł. od 25 do
35mm. Implant sterylny.

2

10

5

Płytka tytanowa tzw rewizyjna o wym długości

11. 20mm szerokości 5mm i grubości 2mm z 2
otworami na nici i otworem na pętlę

2

Płytka tytanowa o wym długości 12mm szerokości

12. 4mm i grubości 2mm z 4 otworami o

polerowanych krawędziach
Płytka tytanowa okrągła o średnicy 12-14mm
13. grubości 1mm zagłębiona z 2 otworami o
polerowanych krawędziach

14.

Implant niewchłaniany tytanowy wkręt gwintowany na
całej długości, o średnicy 5,0mm, 6,5mm Mocowanie
implantu bez użycia narzędzi tworzących otwór kostny
oraz instrumentru do gwintowania otworu. Wkręt
zaopatrzony w dwie nici niewchłanialne z UHMWPE o
grubości USP 2 różnokolorowe uzbrojone w igły o
krzywiźnie 1/2 koła okrągłe dł 26mm. Implant sterylny

1
1

2

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Implant niewchłaniany tytanowy samogwintujący, wkręt
gwintowany na całej długości, o średnicy 4,5mm, 5,5mm,
6,5mm. Mocowanie implantu bez potrzeby dodatkowego
nawiercania lub nabijania kości. Wkręt tytanowy
zaopatrzony w dwie nici niewchłanialne z UHMWPE o
grubości USP 2 różnokolorowe, Podajnik ze znacznikami
poziomymi oznaczającymi optymalną głębokość
zakotwiczenia implantu oraz poprzeczymi oznaczającymi
wyprowadzenie nici z implantu. Separacja podajnika od
implantu samoistna po zwolnieniu nici.
Implant niewchłaniany tytanowy, wkręt gwintowany na
całej długości, o średnicy 2,0 - 2,5 mm i długości 7 12mm. Rdzeń implantu zwiększający swoją średnicę wraz
z odległością od czubka penetrującego. Wkręt tytanowy z
jedną lub dwoma niciami niewchłanialnymi gr #3/0 z
igłami . Podajnik ze znacznikami oznaczającymi
optymalną głębokość zakotwiczenia implantu.Separacja
podajnika od wkrętu samoistna po zwolnieniu nici.
Implant sterylny
Implant niewchłaniany bezwęzłowy z niewchłanilnego
polimeru PEEK CF z włóknami węglowymi. Implant o śr
3,5mm, 4,5mm , 5,5mm z pierścieniami
antywyrwaniowymi zakończony otworem. Implant
mocowany na presfit w kanale kostnym. Implant bez
podajnika w zestawie z przeciągaczem do nici, mocowany
na podajniku wielorazowym.
Implant niewchłaniany bezwęzłowy z niewchłanilnego
polimeru PEEK z tytanowym czubkiem penetrującym z
otowrem na nici. Implant o śr 4,5mm , 5,5mm. Implant
mocowany na presfit w kanale kostnym.
Kotwica wbijana śr 1,8 mm z materiału UHMWPE tzw
miękka, z jedną nicią niewchłanialną o gr USP 2 ruchomą
w oczku kotwicy z PEEK, Kotwica przezierna w RTG
sterylna.
Kotwica wbijana śr 3,2 mm z materiału UHMWPE tzw
miękka, z dwiema nicimi niewchłanialnymi z UHMWPE
gr USP2 ruchomymi w oczku kotwicy z PEEK , Kotwica
przezierna w RTG sterylna.

15

5

5

5

10

5

21.

Implant do chirurgicznego leczenia niestabilości stawu
barkowo-obojczykowego, składający się z dwóch guzików
połączonych pętlą zaciskową.

2

22.

Kaniula artroskopowa, sterylna różne długości i rozmiary.

5

23.

Igła do szycia tkanek do automatycznego przeszywacza

5

24.

Elektroda do ablacji bipolarnej tkanek w środowisu
płynów stosowanych do artroskopii stawów. Elektroda z
drenem odsysającym zagięta 30st, 45st, sterylna

5

25.

Elektroda do ablacji bipolarnej tkanek w środowisu
płynów stosowanych do artroskopii stawów. Elektroda z
drenem odsysającym zagięta 50st, 90 st, sterylna

5

26.
27.
28.

Implant do szycia łąkotki w systemie all-inside, sterylny
Ostrze shavera do tkanek miękkich standardowe i
agresywne o ząbkowanym ostrzu wewnętrznym i
ząbkowanym płaszczu. Ostrza jednorazowe w różnych
średnicach.
Ostrze shawera do tkanki kostnej o owalnym ostrzu lub
kulistym. Stożek z rowkowany typ standard. Ostrza
jednorazowe o średnicy 5,5mm.

10
50
10

Dren do pompy FMS, tzw pacjenta typ inflow z

29. łącznikiem przeciwdziałąjącym cofaniu płynu, o

50 sztuk

Dren do pompy artroskopowej FMS typ inflow
tzw. dobowy z min dwoma wkłuciami do płynów,
30. oraz butlą wyrównawczą z drenmi łączącymi do
kontrolera ciśnienia i dreny pacjenta z łącznikiem
do adaptera. Jałowy.

20 sztuk

długości min 80cm, jałowy, jednorazowy.

Zestaw do pompy artroskopowej FMS z

31. dremani odpływowymi do shavera i kaniuli i

20 sztuk

drenem pacjenta w zestawie. Jałowy.

32.

33.

34.
35.
36.
37.

Zestaw podciśneniowy do podawania
bogatopłytkowego osocza z krwi do pojeminika o
poj. min 9ml z separatorem żelowym. Pojemnik
zawiera min 1ml kwasu hialuronowego o gęstości
20mg/ml. Zestaw z min dwoma strzykawkami i
trzema igłami , sterylny
Zestaw podciśneniowy do podawania
bogatopłytkowego osocza z krwi do pojeminika o
poj. min 9ml z separatorem żelowym. Zestaw z
min dwoma strzykawkami i trzema igłami ,
sterylny
Śruba HERBERTA kaniulowana tytanowa o śr
2,5mm, 3mm 4mm. Długość od 14mm do 36mm,
niesterylne
Śruba zrywalna tytanowa, o średnicy 2,0mm i dł
10,11,12,13,14mm , o śr 2,5mm i dł
10,11,12,13,14mm o śr 2,7mm i dł. 13,15,17mm
Drut Kirschnera o dł 150mm i średnicy od 0,9mm
do 2,0mm, niesterylny
Śruby kompresyjne całogwintowane kaniulowane
o śr. 2,5mm, 3,5mm, 4,0mm o dł od 8 do 36mm

38. Ostrze piły oscylacyjnej

1

1

20

5
20
1
10

W przypadku użycia w formularzu nazw własnych Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.
.....................................................................
podpis i pieczęć osoby (osób) upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 1b DO SIWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
NARZĘDZIA DO ZABIEGÓW ARTROSKOPOWYCH

Ilość szt

Lp

Nazwa

1.

Optyka artroskopowa o śr 4,00mm, dł. 18cm kąt
obrazowania 30 stopni, autoklawna, wielorazowa.

1

2.

Kaseta do sterylizacji na optykę artroskopową

1

3.

Trokar artroskopowy z dwoma obturatorami,
ostrym i tepym w komplecie. Autoklawny
wielorazowy.

1

4.

Trokar tępy do płaszcza artroskopowego

1

5.

Światłowód do optyk artroskopowych

1

6.

Punch łąkotkowy narzędzie artroskopowe do
wycinania łąkotki , z prostym ramieniem szczęki w
rozm M.

1

7.

Sonda artroskopowa

1

8.
9.

Narzędzie artroskopowe do dopychania węzła z
możliwością obcinania, wielorazowe
Półkaniula do wprowadzania implantów
łąkotkowych

Cena netto sztukę

Stawka
VAT

Wartość netto

Wartość brutto

Kod produktu

1
1

W przypadku użycia w formularzu nazw własnych Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.

.....................................................................
podpis i pieczęć osoby (osób) upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 1C DO SIWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWY
TOR WIZYJNY Z INSTRUMENTARIUM UŻYCZONE PRZEZ WYKONAWCĘ NA CZAS TRWANIA UMOWY
Lp
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.
10.
11.
12.
13.

Nazwa

Kod produktu

Monitor medyczny HD o rozm 26
cali
Kamera endoskopowa HD z głowicą
Źródło światła LED
Konsola shavera z dwoma
rękojeściami roboczymi
sterowanymi manualnie
Pompa artroskopowa
Generator elektrochirurgicznych do
elektrod ablacyjnych
Wózek na sprzęt endoskopowy
Dwa zestawy napędów
ortopedycznego z nasadkami
roboczymi tj: piła oscylacyjna,
podajnik do drutów, uchwyt Jacobs
oraz kaseta do sterylizacji oraz
ładowarka
Wirówka do otrzymywania PRP
Zestaw do ACL ze stolikiem
Zestaw do rekonstrukcji stawu
barkowego z automatycznym
przeszywaczem ścięgien
Zestaw do paluchów koślawych
Modyfikacja stołu operacyjnego –
podpórka barkowa

W przypadku użycia w formularzu nazw własnych Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.
.....................................................................
podpis i pieczęć osoby (osób) upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 1D DO SIWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWY
ZESTAWY LOTNE UŻYCZONE PRZEZ WYKONAWCĘ NA CZAS WYKONANIA ZABIEGÓW
Lp

Nazwa

Kod produktu

Zestaw do osteotomi
podkolanowej z piłą do dużych
kości
Zestaw do blokowania zatoki
2.
stępu
W przypadku użycia w formularzu nazw własnych Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.
1.

.....................................................................
podpis i pieczęć osoby (osób) upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2a DO SIWZ
Wymagania dodatkowe

Wymagania dodatkowe dla narzędzi (wymienionych w załączniku nr 1B do SIWZ)

1

Gwarancja 24 miesiące, w tym minimum 2 nieodpłatne przeglądy
gwarancyjne

2

W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zapewni także
bezpłatny autoryzowany serwis gwarancyjny obejmujący:

3

a. oględziny, diagnostykę i naprawę przedmiotu umowy- serwis
wykonywany będzie zgodnie z wymaganiami producenta
niezbędnymi do utrzymania gwarancji producenta, nie rzadziej niż
1raz w ciągu 12 m-cy,

4

b. wymianę części zużywalnych wskazanych w dokumentacji
serwisowej sprzętu przewidzianych do wymiany w czasie
odpowiednich przeglądów,

5

c.
udzielanie bezpłatnych porad telefonicznych dotyczących
obsługi przedmiotu umowy,

6

d.
koszt przeglądów gwarancyjnych obciąża Wykonawcę,
Zamawiający nie ponosi kosztów dojazdu i roboczogodziny
serwisu

7
8

9

Naprawy gwarancyjne dokonuje Wykonawca na własny koszt za
pośrednictwem autoryzowanego serwisu.
Czas reakcji serwisu –przyjazd max. 72 h
W przypadku konieczności naprawy sprzętu poza siedzibą
Zamawiającego zastępczy sprzęt na czas naprawy o parametrach
równoważnych i kompatybilny z zestawem

Dokumenty w j. polskim, świadczące o dopuszczeniu sprzętu do
10 obrotu i używania

Wykonawca dokona przeszkolenia osób wskazanych przez
11 Zamawiającego
Paszport techniczny wystawiony dla przedmiotu umowy i
wypełniony

Załączyć
przy
dostawie

Instrukcja obsługi urządzenia w j. polskim w wersji papierowej-2
egz.i elektronicznej na płycie CD/DVD lub Pendrive- 2 egz.

Załączyć
przy
dostawie

Karta gwarancyjna w j. polskim

Załączyć
przy
dostawie

Deklaracja zgodności znakami CE bądź wpis do rejestru Wyrobów
medycznych lub pisemne oświadczenie Wykonawcy, że przedmiot
umowy nie wymaga wpisu do Rejestru Wyrobów Medycznych

Załączyć
przy
dostawie

Wykaz autoryzowanych punktów w okresie gwarancyjnym na
terenie Polski( adres, tel. fax, e-mail)

Załączyć
przy
dostawie

Zasady świadczenia usług przez autoryzowany serwis w okresie
pogwarancyjnym na terenie Polski (adres, tel. fax-email)

Załączyć
przy
dostawie

Wykaz materiałów zużywalnych wykorzystywanych w bieżącej
eksploatacji sprzętu w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym
lub pisemne oświadczenie Wykonawcy, że przedmiot umowy nie
18 posiada materiałów zużywalnych

Załączyć
przy
dostawie

12

13

14

15

16

17

ZAŁĄCZNIK NR 2b DO SIWZ
Wymagania dodatkowe
Wymagania dodatkowe dla sprzętu użyczonego (wymienionego w załączniku nr 1 c i 1 d do SIWZ) przez Wykonawcę:
1. Sprzęt zostanie zainstalowany i uruchomiony w miejscu wskazanym przez Zamawiającego,
2. sprzęt winien mieć paszport techniczny wypełniony dla przedmiotu użyczenia,
3. sprzęt winien spełniać wymogi ustawy o wyrobach medycznych,
4. sprzęt winien posiadać deklaracje zgodności znakami CE bądź wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych lub pisemne oświadczenie
Użyczającego, że przedmiot użyczenia nie wymaga wpisu do Rejestru Wyrobów Medycznych,
5. koszty przeglądów i napraw w trakcie trwania umowy użyczenia obciążają Użyczającego,
6. instrukcje obsługi urządzenia w j. polskim
7. sprzęt winien posiadać ważny przegląd techniczny w momencie jego przekazania i przez cały okres użyczenia
8. sprzęt winien być ubezpieczony przez Użyczającego,
9. personel medyczny winień być przeszkolony w obsłudze użyczonego sprzętu-protokół ze szkolenia,
10. należy podać informacje komu zgłaszać awarie sprzętu,
11. czas reakcji serwisu na naprawę 48 godz. roboczych, użyczający zapewni sprzęt zastępczy na czas naprawy sprzętu.

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ
WYKAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH ZASILAJĄCYCH PIERWSZY MINI BANK
Lp

Nazwa

1.

Specjalistyczny szew do zabiegów ortopedycznych, wzmacniany włóknami poliethylenu. Nić pleciona jednokolorowa.
Jedna nić w saszetce. Nić o grubości 2 wg USP i długości min 90cm atraumatycznie połączona z igłą okrągłą ½ koła o
długości 26-27 mm.

2.

Specjalistyczny szew do zabiegów ortopedycznych, wzmacniany włóknami poliethylenu. Nić pleciona wielowłóknista w
tym jedno włókno w innym kolorze. Dwie nici w saszetce. Każda nić o grubości 2 wg USP i długości min 90-100cm bez
igły.

3.

Specjalistyczny szew do zabiegów ortopedycznych z UHMWPE w kształcie taśmy o grubości 2,5mm o dł 20cm
zakończonej z kazdej strony nicia pleciona o gr USP 2 o długościach 40cm, bez igły

4.

Drut nitinolowy prowadzący do śruby o śr 1,5mm dł 30cm, niesterylny. Niesterylne.

5.

Drut wiercący zakończony wiertłem o śr. 2,4mm, z okiem , dł. 42cm. Niesterylne.

6.

Drut wiercący zakończony wiertłem o śr . 2,4mm, bez oka, dł. 25cm. Niesterylne.

Ilość sztuk zasilający pierwszy minibank
12

12

6

1
1
1
3

7.

Implant niewchłaniany do mocowania zewnątrzkorowego, składający się z guzika tytanowego
zintegrowanego z pętlą zaciskową z materiału niewchłanianego. Pętla zmniejszającą swoją wielkość
poprzez naprzemienne lub jednoczesne dociąganie nici zaciskowych. Guzik tytanowy o rozmdł 12mm,
wys 2mm i grubość 4mm z czterema otworami do mocowania nici ciągnącej , nici do obrócenia guzika
oraz dwóch otworów na pętlę zaciskową. Implant dostosowany do przejścia przez kanał kostny o śr
4,5mm, sterylny.

1

8.

Implant rewizyjny niewchłaniany do mocowania zewnątrzkorowego, składający się z guzika tytanowego
zintegrowanego z pętlą zaciskową z materiału niewchłanianego. Pętla zmniejszającą swoją wielkość
poprzez naprzemienne lub jednoczesne dociąganie nici zaciskowych. Guzik tytanowy o rozmdł 20mm,
wys 2mm i grubość 4mm z czterema otworami do mocowania nici ciągnącej , nici do obrócenia guzika
oraz dwóch otworów na pętlę zaciskową. Implant dostosowany do przejścia przez kanał kostny o śr 5mm.
Stabilne mocowanie implantu na kanale o średnicy od 5 do 10mm sterylny.

3
9.

Implant niewchłanialny śruba interferencyjna z polimeru wzmacnianego włóknami węglowymi tzw. PEEK CF. Śruba z
tzw. miękkim gwintem na całej długości implantu nietnąca mocowanych przeszczepów. Implant kaniulowany kanałem o
śr. 1,5mm na całej długości śruby . Dostępny w rozmiarach średnicy 7, 8, 9mm dla dł. 20mm i w rozmiarach średnicy od
7-12 mm dla dł. od 25 do 35mm. Implant sterylny.

2
10.

Implant niewchłanialny śruba interferencyjna z tytanu. Śruba z tzw. miękkim gwintem na całej długości implantu
nietnąca mocowanych przeszczepów. Implant kaniulowany kanałem o śr. 1,5mm na całej długości śruby . Dostępny w
rozmiarach średnicy 7, 8, 9mm dla dł. 20mm i w rozmiarach średnicy od 7-12 mm dla dł. od 25 do 35mm. Implant
sterylny.

Płytka tytanowa tzw rewizyjna o wym długości 20mm szerokości 5mm i grubości 2mm z 2 otworami na

1

11. nici i otworem na pętlę

Płytka tytanowa o wym długości 12mm szerokości 4mm i grubości 2mm z 4 otworami o polerowanych

12. krawędziach

1

Płytka tytanowa okrągła o średnicy 12-14mm grubości 1mm zagłębiona z 2 otworami o polerowanych

13. krawędziach

1
14.

Implant niewchłaniany tytanowy wkręt gwintowany na całej długości, o średnicy 5,0mm, 6,5mm Mocowanie implantu
bez użycia narzędzi tworzących otwór kostny oraz instrumentru do gwintowania otworu. Wkręt zaopatrzony w dwie nici
niewchłanialne z UHMWPE o grubości USP 2 różnokolorowe uzbrojone w igły o krzywiźnie 1/2 koła okrągłe dł 26mm.
Implant sterylny

6

15.

Implant niewchłaniany tytanowy samogwintujący, wkręt gwintowany na całej długości, o średnicy 4,5mm, 5,5mm,
6,5mm. Mocowanie implantu bez potrzeby dodatkowego nawiercania lub nabijania kości. Wkręt tytanowy zaopatrzony w
dwie nici niewchłanialne z UHMWPE o grubości USP 2 różnokolorowe, Podajnik ze znacznikami poziomymi
oznaczającymi optymalną głębokość zakotwiczenia implantu oraz poprzeczymi oznaczającymi wyprowadzenie nici z
implantu. Separacja podajnika od implantu samoistna po zwolnieniu nici.

3

16.

Implant niewchłaniany tytanowy, wkręt gwintowany na całej długości, o średnicy 2,0 - 2,5 mm i długości 7 - 12mm.
Rdzeń implantu zwiększający swoją średnicę wraz z odległością od czubka penetrującego. Wkręt tytanowy z jedną lub
dwoma niciami niewchłanialnymi gr #3/0 z igłami . Podajnik ze znacznikami oznaczającymi optymalną głębokość
zakotwiczenia implantu.Separacja podajnika od wkrętu samoistna po zwolnieniu nici. Implant sterylny

17.

Implant niewchłaniany bezwęzłowy z niewchłanilnego polimeru PEEK CF z włóknami węglowymi. Implant o śr
3,5mm, 4,5mm , 5,5mm z pierścieniami antywyrwaniowymi zakończony otworem. Implant mocowany na presfit w
kanale kostnym. Implant bez podajnika w zestawie z przeciągaczem do nici, mocowany na podajniku wielorazowym.

18.

Implant niewchłaniany bezwęzłowy z niewchłanilnego polimeru PEEK z tytanowym czubkiem penetrującym z
otowrem na nici. Implant o śr 4,5mm , 5,5mm. Implant mocowany na presfit w kanale kostnym.

19.

Kotwica wbijana śr 1,8 mm z materiału UHMWPE tzw miękka, z jedną nicią niewchłanialną o gr USP 2 ruchomą w
oczku kotwicy z PEEK, Kotwica przezierna w RTG sterylna.

20.

Kotwica wbijana śr 3,2 mm z materiału UHMWPE tzw miękka, z dwiema niciminiewchłanialnymi z UHMWPE gr USP2
ruchomymi w oczku kotwicy z PEEK , Kotwica przezierna w RTG sterylna.

21.

Implant do chirurgicznego leczenia niestabilości stawu barkowo-obojczykowego, składający się z dwóch guzików
połączonych pętlą zaciskową.

22.

Kaniula artroskopowa, sterylna różne długości i rozmiary.

3

23.

Igła do szycia tkanek do automatycznego przeszywacza

3

24.

Elektroda do ablacji bipolarnej tkanek w środowisu płynów stosowanych do artroskopii stawów. Elektroda z drenem
odsysającym zagięta 30st, 45st, sterylna

25.

Elektroda do ablacji bipolarnej tkanek w środowisu płynów stosowanych do artroskopii stawów. Elektroda z drenem
odsysającym zagięta 50st, 90 st, sterylna

3

3

3

2

1

2

2

26.

Implant do szycia łąkotki w systemie all-inside, sterylny

27.

Ostrze shavera do tkanek miękkich standardowe i agresywne o ząbkowanym ostrzu wewnętrznym i ząbkowanym
płaszczu. Ostrza jednorazowe w różnych średnicach.

28.

Ostrze shawera do tkanki kostnej o owalnym ostrzu lub kulistym. Stożek z rowkowany typ standard. Ostrza jednorazowe
o średnicy 5,5mm.

Dren do pompy FMS, tzw pacjenta typ inflow z łącznikiem przeciwdziałąjącym cofaniu płynu, o

6
5

5
10

29. długości min 80cm, jałowy, jednorazowy.

5
Dren do pompy artroskopowej FMS typ inflow tzw. dobowy z min dwoma wkłuciami do płynów, oraz

30. butlą wyrównawczą z drenmi łączącymi do kontrolera ciśnienia i dreny pacjenta z łącznikiem do adaptera.
Jałowy.

Zestaw do pompy artroskopowej FMS z dremani odpływowymi do shavera i kaniuli i drenem
31. pacjenta w zestawie. Jałowy.

5

1
Zestaw podciśneniowy do podawania bogatopłytkowego osocza z krwi do pojeminika o poj. min 9ml z
32. separatorem żelowym. Pojemnik zawiera min 1ml kwasu hialuronowego o gęstości 20mg/ml. Zestaw z
min dwoma strzykawkami i trzema igłami , sterylny

Zestaw podciśneniowy do podawania bogatopłytkowego osocza z krwi do pojeminika o poj. min 9ml z

1

33. separatorem żelowym. Zestaw z min dwoma strzykawkami i trzema igłami , sterylny

Śruba HERBERTA kaniulowana tytanowa o śr 2,5mm, 3mm 4mm. Długość od 14mm do 36mm,

34. niesterylne

Śruba zrywalna tytanowa, o średnicy 2,0mm i dł 10,11,12,13,14mm , o śr 2,5mm i dł 10,11,12,13,14mm o

5
3

35. śr 2,7mm i dł. 13,15,17mm

36. Drut Kirschnera o dł 150mm i średnicy od 0,9mm do 2,0mm, niesterylny
37. Śruby kompresyjne całogwintowanekaniulowane o śr. 2,5mm, 3,5mm, 4,0mm o dł od 8 do 36mm
38. Ostrze piły oscylacyjnej

W przypadku użycia w formularzu nazw własnych Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.

5
1
3

Załącznik nr 4 do SIWZ
FORMULARZ OFERTOWY
Na Dostawa implantów i osprzętu do zabiegów ortopedycznych dla spółki Szpitala Miejskiego
Im. Jana Garduły W Świnoujściu Sp. z o.o.
Dane dotyczące Wykonawcy
Nazwa ......................................................................................................................................
Siedziba ...................................................................................................................................
Adres e-mailowy: ………………………………..@...............................................................
Nr telefonu ................................................... Nr fax: ................................................................
NIP.............................................. REGON...........................................................
KRS: ………………………………………………
Dane dotyczące Zamawiającego
Szpital Miejski im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o. o.
ul. Mieszka I 7
72-600 Świnoujście
W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu na Dostawa implantów i osprzętu do zabiegów
ortopedycznych dla spółki Szpitala Miejskiego Im. Jana Garduły w Świnoujściu Sp. z o.o.
zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla tego
postępowania składam niniejszą ofertę.
1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę łączną :
........................ złotych (słownie: .........................................
CENA NETTO
............ zł)
VAT……%

........................ złotych (słownie: .........................................
............ zł)

CENA BRUTTO

........................ złotych (słownie: .........................................
............ zł)

W tym:
a) implantów wymienionych w załączniku nr 1a do SIWZ będących przedmiotem niniejszego zamówienia
za cenę całkowitą:
........................ złotych (słownie: .........................................
CENA NETTO
............ zł)
VAT……%

........................ złotych (słownie: .........................................
............ zł)

CENA BRUTTO

........................ złotych (słownie: .........................................
............ zł)

b) narzędzi wymienionych w załączniku nr 1b do SIWZ będących przedmiotem niniejszego zamówienia za
cenę całkowitą:
........................ złotych (słownie: .........................................
CENA NETTO
............ zł)

VAT……%

........................ złotych (słownie: .........................................
............ zł)

CENA BRUTTO

........................ złotych (słownie: .........................................
............ zł)

Oświadczenia Wykonawcy:
2. Oświadczam, że przedmiot niniejszego zamówienia zrealizujemy w terminie wskazanym w SIWZ
…………
3. Oświadczam, że cena brutto niniejszego formularza zawiera wszystkie koszty wykonania
zamówienia, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.
4. Oświadczam, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, w tym z
wzorem umowy i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte.
5. W przypadku udzielenia zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie
wskazanym przez Zamawiającego oraz na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym
Załącznik nr 9 do niniejszej SIWZ.
6. Oświadczam, że jeżeli w okresie związania ofertą nastąpią jakiekolwiek znaczące zmiany sytuacji
przedstawionej w naszych dokumentach załączonych do oferty, natychmiast poinformujemy o nich
Zamawiającego.
7. Oświadczam, że powierzymy niżej wymienionym podwykonawcom wykonanie niżej wskazanych
części zamówienia:
Lp.
Firma (nazwa) podwykonawcy
Część (zakres) zamówienia
1.
2.
(należy wypełnić, jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców)
8. Oświadczam, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania
ofert.
9. Oświadczam, że na materiały będące przedmiotem postępowania udzielam …….. m-nej gwarancji
(min. 24 m-ce).
10. W przypadku wyboru naszej oferty u Zamawiającego nie powstaje/powstanie1 obowiązek
podatkowy (zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług).
11. Oferta wraz z załącznikami została złożona na …….... stronach.
12. Niniejszym informuję, iż informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach ..............
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji i jako takie nie mogą być ogólnie udostępnione.
13. Oświadczamy, że jesteśmy*:
13.1 Mikroprzedsiębiorstwem: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny
obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR;
13.2 Małym przedsiębiorstwem: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny
obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR;
13.3 Średnim przedsiębiorstwem: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani
małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza
50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.
*właściwe podkreślić
14. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO 1)
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu
ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) (Dz. Urz. UE L
1)

119 z 04.05.2016, str. 1).
* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego
dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13
ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści
oświadczenia np. przez jego wykreślenie).
15. Do oferty załączamy następujące dokumenty:
1) ……………………………………………...............................................................
2) ……………………………………………..............................................................
III. Inne informacje Wykonawcy:
............................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
Miejscowość ………………………………… data …...............…………………..
……………….……………………………………….
(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji
wykonawcy, w przypadku oferty wspólnej- podpis
pełnomocnika wykonawców)

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ
...............................................
(pieczęć wykonawcy)
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
I PODMIOTACH TRZECICH
(składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy)

Ja (my), niżej podpisany(ni) ..................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz : …………………………………………………………………

......................................................................................................................................................
(pełna nazwa wykonawcy)

......................................................................................................................................................
(adres siedziby wykonawcy)
w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:
Dostawa implantów i osprzętu do zabiegów ortopedycznych dla spółki Szpitala Miejskiego Im. Jana
Garduły w Świnoujściu Sp. z o.o. oświadczam(my), co następuje:
I. OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
Oświadczam/y, że Wykonawca, którego reprezentuję/jemy spełnia warunki udziału w postępowaniu
określone SIWZ.

..............................., dn. ...............................
.....................................................................
(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji
wykonawcy, w przypadku oferty wspólnej- podpis
pełnomocnika wykonawców)

II. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ
WYKONAWCA (należy wypełnić, jeżeli wykonawca przewiduje udział podmiotów trzecich):
1. Oświadczam/y, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych
SIWZ, Wykonawca, którego reprezentuję/jemy polega na zasobach następującego/ych
podmiotu/ów (podmiot/ty trzeci/cie):
Lp.
Pełna nazwa/firma i adres oraz
Wskazanie warunku określonego w, którego
KRS/CEiDG podmiotu trzeciego
dotyczy potencjał podmiotu trzeciego

1.
2.

2. Oświadczam, że w stosunku do podmiotu/ów wymienionych pkt 1 nie zachodzą podstawy
wykluczenia z postępowania w sytuacjach określonych w SIWZ, oraz, że do podmiot/y wymienione
pkt 1 spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zasobów, o których mowa w pkt 1.

..............................., dn. ...............................

.....................................................................
(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji
wykonawcy, w przypadku oferty wspólnej- podpis
pełnomocnika wykonawców)

Załącznik nr 6 do SIWZ

...............................................
(pieczęć wykonawcy)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA
(składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy)

Ja (my), niżej podpisany(ni) ...........................................................................................

działając w imieniu i na rzecz : …………………………………………………………………

......................................................................................................................................................
(pełna nazwa wykonawcy)

......................................................................................................................................................
(adres siedziby wykonawcy)
w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu na:
Dostawa implantów i osprzętu do zabiegów ortopedycznych dla spółki Szpitala Miejskiego Im. Jana
Garduły w Świnoujściu Sp. z o.o.
oświadczam(my), że w stosunku do Wykonawcy, którego reprezentuję/jemy nie zachodzą podstawy
wykluczenia
z postępowania w sytuacjach określonych w SIWZ.

..............................., dn. .......................
.....................................................................
(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji
wykonawcy, w przypadku oferty wspólnej- podpis
pełnomocnika wykonawców)

Załącznik nr 7 do SIWZ
................................................................
(pieczęć wykonawcy)

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI/
BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ
(w rozumieniu art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych)

Ja (My), niżej podpisany (ni) ...........................................................................................
działając w imieniu i na rzecz :
......................................................................................................................................................
(pełna nazwa wykonawcy)
......................................................................................................................................................
(adres siedziby wykonawcy)
w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:
Dostawa implantów i osprzętu do zabiegów ortopedycznych dla spółki Szpitala Miejskiego Im. Jana
Garduły w Świnoujściu Sp. z o.o.
1) Oświadczam(y), że wykonawca, którego reprezentuję(jemy) nie przynależy do grupy
kapitałowej z wykonawcami, którzy złożyli ofertę w niniejszym postępowaniu. (Uwaga! Należy
wypełnić pkt 1) albo pkt 2)

..............................., dn. .......................
.....................................................................
(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji
wykonawcy, w przypadku oferty wspólnej- podpis
pełnomocnika wykonawców)

2)

Oświadczam(y), że wykonawca, którego reprezentuję(jemy) przynależy do tej samej
grupy kapitałowej z niżej wymienionymi wykonawcami, którzy złożyli ofertę w niniejszym
postępowaniu:
Lp.
Nazwa
Adres
1.
2.
..............................., dn. .......................
.....................................................................
(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji
wykonawcy, w przypadku oferty wspólnej- podpis
pełnomocnika wykonawców)

Załącznik nr 8 do SIWZ
………………………………………….….……....………..
………………………………………………..…….………..
……………………………………………..……….………..
Nazwa i adres Wykonawcy

WYKAZ WYKONYWANYCH DOSTAW*
dotyczy: przetargu nieograniczonego na Dostawa implantów i osprzętu do zabiegów
ortopedycznych dla spółki Szpitala Miejskiego Im. Jana Garduły w Świnoujściu Sp. z o.o.
Nazwa Zamawiającego

Termin
wykonywania

Wartość udzielanych
dostaw

(od-do)

*należy również załączyć dowód, że ww. dostawy zostały wykonane, lub są wykonywane
należycie (referencje).

…………………………………………………
Data i podpis Wykonawcy

Załącznik nr 9 do SIWZ
wzór umowy
UMOWA
dostawy nr ............/DF/Lek/2020
zawarta w dniu ................... pomiędzy:
Szpitalem Miejskim im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o. o. z siedzibą w Świnoujściu (72-600
Świnoujście), ul. Mieszka I 7, wpisaną do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą
prowadzonego przez Wojewodę Zachodniopomorskiego pod nr 000000018145 oraz do Krajowego
Rejestru Sądowego – rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin –
Centrum w Szczecinie – XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS:
0000490038 (NIP: 855-158-34-67) o kapitale zakładowym 4 238 100,00 zł.
reprezentowaną przez:
Prezesa Zarządu – dr Elzbietę Kasprzak
zwaną dalej „Szpitalem” lub „Zamawiającym”,
a
..................................................................................................
zwanym w treści umowy „Wykonawcą”
reprezentowanym przez:
.........................................................................................
zwanych łącznie „Stronami” a osobno „Stroną”,
o następującej treści:
Niniejszą umowę zawarto w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonego w przetargu nieograniczonym na Dostawę implantów i osprzętu do zabiegów
ortopedycznych na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.).
§ 1 Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest dostawa implantów i osprzętu do zabiegów ortopedycznych w ilościach i
po cenach określonych w Formularzach asortymentowo-cenowych wraz z bezpłatnym użyczeniem
osprzętu określonego w Formularzach asortymentowych będących częścią Oferty Wykonawcy
stanowiącej Załącznik nr 1 do Umowy (dalej zwane „Formularzami”), zgodnie z poniższym
zestawieniem:
1) Załącznik nr 1a – Formularz asortymentowo-cenowy implanty,
2) Załącznik nr 1b – Formularz asortymentowo-cenowy narzędzia,
3) Załącznik nr 1c – Formularz asortymentowy tor wizyjny z instrumentarium,
4) Załącznik nr 1d – Formularz asortymentowy zestawy lotne.
2. Integralną częścią niniejszej Umowy jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z
załącznikami, stanowiąca Załącznik nr 2 do Umowy - zwana dalej „SIWZ”.
3. Wykonawca, w ramach cen zaoferowanych w Formularzach asortymentowo-cenowych, gwarantuje
2 bezpłatne przeszkolenia personelu z użytkowania i obsługi toru wizyjnego z instrumentarium,
zestawów lotnych oraz narzędzi – w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, w tym pierwsze w
dniu utworzenia depozytu, o którym mowa w § 2 ust. 1 Umowy.

4. Ilości Implantów wskazane w Załączniku nr 1a mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie w
zależności od rzeczywistych potrzeb Szpitala. Ilości zostały podane jedynie by ułatwić
sporządzenie i skalkulowanie oferty. W trakcie realizacji niniejszej Umowy Szpital zastrzega sobie
prawo do zmiany zamawianych ilości, poprzez ich zwiększenie lub zmniejszenie, z tym jednak

zastrzeżeniem, że nie zostanie przekroczona ogólna wartość maksymalna Umowy, wynikająca z
oferty Wykonawcy. Z tytułu zamówienia produktów w mniejszej ilości niż określona w Formularzu,
Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia, w szczególności o zapłatę wynagrodzenia
przewyższającego wynagrodzenie za faktycznie zamówiony Asortyment ani o odszkodowanie, w
tym za utracone korzyści.
5. W czasie obowiązywania Umowy Wykonawca zobowiązany będzie do użyczenia (bezpłatnie)
Zamawiającemu toru wizyjnego z instrumentarium, niezbędnego do wykonywania zabiegów z
wykorzystaniem dostarczanych przez Wykonawcę implantów (Załącznik nr 1c) od momentu ich
wydania do dnia zakończeniu lub rozwiązania Umowy.
6. W czasie obowiązywania Umowy Wykonawca zobowiązany będzie do użyczania (bezpłatnie)
Zamawiającemu zestawów lotnych niezbędnych do wykonywania zabiegów z wykorzystaniem
dostarczanych przez Wykonawcę implantów (Załącznik nr 1d).
§ 2 Minibank
1. Wykonawca, w ramach cen zaoferowanych w Załączniku nr 1a zobowiązuje się do utworzenia u
Zamawiającego depozytu dostarczanych implantów (dalej zwanego „Minibankiem”) w terminie 7
dni od zawarcia niniejszej Umowy. Wykaz produktów zasilających pierwszy Minibank określa
załącznik nr 3 do SIWZ.
2. Wykonawca, w ramach cen zaoferowanych w Załączniku nr 1a, już po utworzeniu Minibanku na
zasadach określonych w ust. 3, będzie go utrzymywał poprzez regularne uzupełnianie o ilości i
rozmiary uzgodnione z Zamawiającym, wynikające z jego aktualnych potrzeb, w granicach
określonych w Załączniku nr 1a.
3. Obciążenie Zamawiającego zapłatą następować będzie po wykorzystaniu Implantów, a
Wykonawca zobowiązuje się do systematycznego uzupełniania Minibanku.
4. Minibank jest własnością Wykonawcy. Zamawiający odpowiada finansowo za zużyte, zniszczone
lub zgubione Implanty składające się na Minibank.
5. Utworzenie Minibanku zostanie potwierdzone na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego,
sporządzonego w języku polskim. Wykaz Implantów składających się na Minibank zostanie
określony w załączniku do protokołu zdawczo-odbiorczego, który powinien być zgodny z Wykazem
produktów zasilających pierwszy Minibank określonym w załączniku nr 3 do SIWZ.
6. Zamawiający zobowiązuje się każdorazowo, najpóźniej w terminie do 48 godzin od momentu
wykorzystania Implantów do zawiadomienia Wykonawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej o
zaistniałym fakcie z załączeniem protokołu zużycia Implantów. Wzór protokołu zużycia Implantów
ustala i przygotowuje dla potrzeb niniejszej Umowy Wykonawca.
7. Wykonawca zobowiązuje się do uzupełniania Implantów składających się na Minibank w terminie i
na zasadach określonych w § 3 ust. 2 pkt 1) Umowy.
8. Wykonawca ma prawo kontrolowania stanu ilościowego i rzeczowego Minibanku.
9. Rozliczenie końcowe Minibanku nastąpi w ciągu 14 dni od dnia zakończenia lub rozwiązania
niniejszej Umowy.
10. Niezużyty Implanty składające się na Minibank zostaną zwrócone Wykonawcy protokolarnie.
11. Do nadzoru nad Minibankiem Zamawiający upoważnia: ………………………………………………,
e-mail:……………………………., tel.:……………………………………………………………………….
12. Do nadzoru nad Minibankiem Wykonawca upoważnia: ……….………………………………………..,
e-mail:……………………………., tel.:……………………………………………………………………….
§ 3 Terminy realizacji dostaw i użyczenia osprzętu
1. Umowa w zakresie, zostaje zawarta na czas określony, tj. do upływu 12 miesięcy od dnia jej
zawarcia lub do wyczerpania kwoty, o której mowa w § 7 ust. 1 pkt 1) Umowy, z takim
zastrzeżeniem, iż wydatkowanie przez Zamawiającego kwoty, o której mowa w § 7 ust. 1 pkt 2)
Umowy, tytułem zapłaty za dostawę narzędzi (Załącznik nr 1b), nie wyczerpuje kwoty od której
uzależnia się skutek zakończenia Umowy.

2. Terminy dostaw wynoszą dla Wykonawcy:
1) dla uzupełnień Minibanku (Załącznik nr 1a) – maksymalnie do 48 godzin od
zawiadomienia, o którym mowa w § 2 ust. 6 Umowy, a jeżeli termin dostawy wypada w dzień
wolny od pracy to Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia Implantów w pierwszym dniu
roboczym po wyznaczonym terminie;
2) dla dostawy narzędzi (Załącznik nr 1b) – do 7 dni od dnia zawarcia niniejszej Umowy.
3. Terminy wydania osprzętu użyczanego:
1) dla wydania toru wizyjnego wraz z instrumentarium (Załącznik nr 1c) – do 7 dni od dnia
zawarcia niniejszej Umowy;
2) dla wydania zestawów lotnych (Załącznik nr 1d) – do 3 dni od dnia zgłoszenia
zapotrzebowania przez Zamawiającego.
4. Wszelkie koszty dostaw oraz wydania osprzętu użyczanego pokrywa Wykonawca.
5. Wszelkie straty powstałe na skutek uszkodzenia implantów lub osprzętu w wyniku jego
nienależytego transportu obciążają Wykonawcę.
6. Wykonawca na swój koszt i ryzyko odbierze od Zamawiającego tor wizyjny wraz z
instrumentarium (załącznik nr 1c) w terminie 14 dni od dnia zakończenia lub rozwiązania niniejszej
Umowy.
7. Wykonawca na swój koszt i ryzyko odbierze od Zamawiającego zestawy lotne (załącznik nr 1d) w
terminie do 3 dni od dnia powiadomienia przez Zamawiającego o okoliczności wykonania zabiegu
do którego wykonania użyczone przez Wykonawcę zestawy lotne były wykorzystywane.
§ 4 Odbiór narzędzi
1. Wykonanie dostawy narzędzi (Załącznik nr 1b) nastąpi poprzez dostarczenie ich i przekazanie
Zamawiającemu do odbioru, w terminie wskazanym w § 3 ust. 2 pkt 2) Umowy.
2. Szczegółowe wymagania w stosunku do dostarczanych narzędzi (Załącznik nr 1b) określono w
Załączniku nr 2a do SIWZ, który zgodnie z § 1 ust. 2 Umowy stanowi jej integralną część.
3. Przekazanie przez Wykonawcę narzędzi (Załącznik nr 1b) do odbioru nastąpi w siedzibie
Zamawiającego i zostanie potwierdzone Protokołem Przekazania, podpisanym przez
uprawnionych przedstawicieli Stron.
4. Odbiór narzędzi (Załącznik nr 1b) nastąpi w ciągu 1 dnia roboczego od dnia przekazania ich
Zamawiającemu do odbioru i zostanie potwierdzony Protokołem Odbioru, podpisanym przez
uprawnionych przedstawicieli Stron.
5. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wad w przekazanych przez Wykonawcę do
obioru narzędziach, Zamawiający wpisze stwierdzone wady do Protokołu Odbioru oraz wyznaczy
Wykonawcy termin na ich usunięcie, nie krótszy jednak niż 2 dni od dnia poinformowania
Wykonawcy o stwierdzonych wadach.
6. Przez wadę Strony rozumieją wadę fizyczną lub prawną w rozumieniu przepisów Kodeksu
cywilnego oraz wszelkie braki wynikające z niewykonania Przedmiotu Umowy lub jego części albo
wykonania Przedmiotu Umowy lub jego części niezgodnie z jego przeznaczeniem, SIWZ, Ofertą
Wykonawcy, niniejszą Umową, powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami
wiedzy technicznej.
7. Ostateczny odbiór dostawy narzędzi i podpisanie bezusterkowego Protokołu Odbioru nastąpi po
prawidłowym usunięciu przez Wykonawcę wszystkich stwierdzonych przez Zamawiającego wad.
Ustępy 3-6 stosuje się odpowiednio.
8. Wydanie narzędzi następuje z momentem podpisania bezusterkowego Protokołu Odbioru przez
uprawnionych przedstawicieli Stron.
9. Wszelkie koszty związane z przekazaniem przez Wykonawcę narzędzi do odbioru ponosi
Wykonawca.
10. Niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi Wykonawca dodatkowo udziela gwarancji na narzędzia
przez okres … miesięcy zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami, o których mowa w ust. 2.
11. Okres gwarancji rozpoczyna się od dnia dostawy. Za datę dostawy przyjmuje się datę podpisania
bezusterkowego Protokołu Odbioru narzędzi, o którym mowa w ust 4. lub 7.

12. Uprawnienia z tytułu gwarancji nie ograniczają uprawnień Zamawiającego wynikających z rękojmi.

§ 5 Postanowienia dotyczące osprzętu użyczanego
1. Wydanie Zamawiającemu osprzętu użyczanego przez Wykonawcę, odpowiednio toru wizyjnego
wraz z instrumentarium (Załącznik nr 1c) oraz zestawów lotnych (Załącznik nr 1d) zostanie
potwierdzone, a w przypadku zestawów lotnych każdorazowo będzie potwierdzane, protokolarnie
przez upoważnionych przedstawicieli Stron Umowy.
2. Zwrot Wykonawcy osprzętu użyczanego przez Zamawiającego, odpowiednio toru wizyjnego wraz z
instrumentarium (Załącznik nr 1c) oraz zestawów lotnych (Załącznik nr 1d) będzie potwierdzony, a
w przypadku zestawów lotnych każdorazowo będzie potwierdzany, protokolarnie przez
upoważnionych przedstawicieli Stron Umowy.
3. Wykonawca przekaże Zamawiającemu instrukcje (w języku polskim) dot. mycia, dezynfekcji i
sterylizacji osprzętu użyczanego.
4. Szczegółowe wymagania w stosunku do osprzętu użyczanego przez Wykonawcę, odpowiednio
toru wizyjnego wraz z instrumentarium (Załącznik nr 1c) oraz zestawów lotnych (Załącznik nr 1d)
określono w Załączniku nr 2b do SIWZ, który zgodnie z § 1 ust. 2 Umowy stanowi jej integralną
część.
§ 6 Wymagania jakościowe
1. Wykonawca oświadcza, że implanty oraz osprzęt spełniają wymagania zasadnicze zgodnie z
ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2020, poz. 186 ze zm.) oraz
ustawą z dnia 6 września 2001 r. Prawo Farmaceutyczne (Dz.U. 2019 poz. 499 ze zm.).
2. Wykonawca oświadcza, że Implanty oraz osprzęt spełniają wszelkie wymagane polskim
prawem wymogi w zakresie bezpieczeństwa, a także spełniają wszelkie opisane w polskim
prawie wymagania związane z wprowadzeniem ich do obrotu i do używania na terenie Polski,
oraz że Wykonawca posiada niezbędne w tym zakresie zezwolenia, certyfikaty, zgodnie z
obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
3. Do Implantów oraz osprzętu Wykonawca dostarczy atesty, jeżeli istnieją takie wymogi wydane
przez odpowiednie organy do tego uprawnione.
4. Wykonawca gwarantuje, że dostarczane Implanty posiadają odpowiednie terminy ważności
nie krótsze niż ¾ okresu ważności opisanego na opakowaniu produktu.
5. Na opakowaniach Implantów powinny znajdować się samoprzylepne etykiety umożliwiające
powtórne wklejenie do protokołu operacyjnego z identyfikacją danego wyrobu – nr
katalogowy, producent, data ważności, nr serii, w liczbie nie mniejszej niż 4 sztuki.
6. Wykonawca gwarantuje, że przez cały okres trwania Umowy dostarczane Implanty będą
zgodne z zaoferowanymi w ofercie.
7. Zamawiający, w przypadku stwierdzenia wad Implantów lub niezgodności jakościowej lub
ilościowej z przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ z implantami dostarczonymi lub
niespełnienia innych warunków zawartych w postanowieniach niniejszej Umowy, ma prawo do
złożenia reklamacji części lub całości dostarczanych Implantów nie później niż w ciągu 7 dni
roboczych od dnia ich dostawy lub od dnia powzięcia wiadomości o ewentualnych wadach w
odniesieniu do implantów znajdujących się w Minibanku.
8. Reklamację składa się w formie pisemnej określając jej przyczynę.
9. Reklamacja wstrzymuje płatność faktury VAT wystawionej w zakresie dostawy Implantów
reklamowanych.
10. Wykonawca rozpatrzy reklamację w ciągu 7 dni od daty jej złożenia przez Zamawiającego.

§ 7 Warunki płatności
1. Zgodnie z Ofertą Wykonawcy łączna maksymalna wartość wynagrodzenia Wykonawcy za
wykonanie Przedmiotu Umowy (maksymalna wartość Umowy) wynosi
……………………………………………………..…………………......….
zł
brutto
(słownie:
……………………………………………………………………………………../100 złotych), tj. netto
……………………………………………………………………………………..zł
(słownie:
…………………………………………/100 złotych) oraz podatek VAT (…%) w wysokości
……………………………………………….. zł (słownie: ……………………………………………./100
złotych), w tym:
1) za dostawy Implantów wymienionych w załączniku nr 1a łącznie:
……………………………………………………..…………………......…. zł brutto (słownie:
……………………………………………………………………………………../100 złotych), tj.
netto ……………………………………………………………………………………..zł (słownie:
…………………………………………/100 złotych) oraz podatek VAT (…%) w wysokości
………………………………………………..
zł
(słownie:
……………………………………………./100 złotych), w tym:
2) za dostawy narzędzi wymienionych w załączniku nr 1b łącznie:
……………………………………………………..…………………......…. zł brutto (słownie:
……………………………………………………………………………………../100 złotych), tj.
netto ……………..…………………………………………………………………………..zł (słownie:
…………………………………………/100 złotych) oraz podatek VAT (…%) w wysokości
………………………………………………..
zł
(słownie:
……………………………………………./100 złotych).
2. Zamawiający zobowiązuje się do dokonywania sukcesywnej zapłaty za Implanty (załącznik nr 1a)
po poinformowaniu Wykonawcy o zużyciu Implantów z Minibanku, zgodnie z cenami
zaoferowanymi przez Wykonawcę w Formularzu asortymentowo-cenowym oraz ilością zużytych
Implantów. Poinformowanie Wykonawcy nastąpi w formie pisemnego zgłoszenia, o którym mowa
w § 2 ust. 6 Umowy, stanowiącego podstawę do wystawienia faktury VAT za zużyte Implanty.
3. Zamawiający zobowiązuje się do dokonania zapłaty za narzędzia (załącznik nr 1b), po ich
dostawie do Szpitala i odbiorze stwierdzonym pisemnie w formie bezusterkowego protokołu
odbioru przez Strony. Bezusterkowy protokół odbioru, stanowić będzie podstawę do wystawienia
faktury VAT za dostarczone narzędzia.
4. Każdorazowa płatność nastąpi w terminie 30 dni od dostarczenia oryginału faktury VAT do
siedziby Zamawiającego, z zastrzeżeniem ust. 9.
5. Płatności wynikające z niniejszej Umowy będą dokonywane na rachunek bankowy wskazany
przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem, że rachunek bankowy musi być zgodny z numerem rachunku
ujawnionego w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Gdy w
wykazie ujawniony jest inny rachunek bankowy, płatność wynagrodzenia dokonana zostanie na
rachunek bankowy ujawniony w tym wykazie.
6. Ceny zaoferowane w Formularzach asortymentowo-cenowych (Załącznik nr 1a i 1b) są cenami
stałymi i nie podlegają zmianie przez cały okres trwania Umowy z zastrzeżeniem ust. 7.
7. W przypadku zmiany stawki podatku VAT ceny netto pozostaną bez zmian, a zmianie ulegną ceny
brutto. Zmiana dla swej ważności wymaga formy pisemnej. Zmiana ceny brutto będzie
obowiązywała w stosunku do płatności dokonywanych od momentu zawarcia pisemnego aneksu
przez Strony w tym zakresie.
8. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
9. Wykonawca może przedłożyć faktury elektroniczne za pomocą systemu zgodnie z ustawą z dnia
9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na
roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. poz. 2191).

§ 8 Kary umowne
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach:
1) za zwłokę w utworzeniu u Zamawiającego Minibanku - w wysokości 1,5 % wynagrodzenia netto,
o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 1) Umowy – za każdy dzień zwłoki;
2) za zwłokę w wydaniu Zamawiającemu użyczanego osprzętu:
a) w przypadku zwłoki w wydaniu osprzętu, o którym mowa w § 3 ust. 3 pkt 1) – w wysokości
200,00 zł (słownie: dwieście 00/100 złotych) – za każdy dzień zwłoki;
b) w przypadku zwłoki w wydaniu osprzętu, o którym mowa w § 3 ust. 3 pkt 2) – w wysokości
100,00 zł (słownie: sto 00/100 złotych) – za każdy dzień zwłoki;
3) za zwłokę w uzupełnieniu Minibanku o zużyte przez Zamawiającego i zgłoszone zgodnie z
Umową Implanty – w wysokości 2 % wartości nieuzupełnionych Implantów których zgłoszenie
dotyczyło – nie mniej jednak niż 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt 00/100 złotych) – za każde
rozpoczęte 24 godziny zwłoki;
4) za zwłokę w dostawie narzędzi, o której mowa w § 4 ust. 1 Umowy – w wysokości 1 %
wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 2) Umowy – za każdy dzień zwłoki;
5) za zwłokę w usuwaniu wad narzędzi, w stosunku do terminu wyznaczonego przez
Zamawiającego, w trybie określonym w § 4 ust. 5 Umowy - w wysokości 1 % wynagrodzenia
netto, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 2) Umowy – za każdy dzień zwłoki;
6) za zwłokę w usunięciu wad narzędzi powstałych w okresie rękojmi lub gwarancji, w wysokości
0,5 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 2) Umowy – za każdy dzień zwłoki,
za każdy dzień zwłoki.
7) za odstąpienie od Umowy przez którąkolwiek ze Stron w całości lub części z przyczyn leżących
po stronie Wykonawcy w wysokości 20 % nierealizowanej wartości Umowy netto, o której mowa
w § 7 ust. 1 Umowy.
2. Łączna suma naliczonych kar umownych nie może przekroczyć 20 % wartości Umowy netto, o
której mowa w § 7 ust. 1 Umowy.
3. Zamawiający ma możliwość dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania przewyższającego
wysokość zastrzeżonych kar umownych oraz odszkodowania z tytułów nieobjętych karami
umownymi, za działania lub zaniechania Wykonawcy pozostające w związku przyczynowo skutkowym z zaistniałą szkodą.
4. Zamawiający ma prawo potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy na
co Wykonawca wyraża zgodę.

§ 9 Zmiany Umowy
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie
pisemnego aneksu, podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem
ograniczeń wynikających z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niniejszej Umowy.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany istotnych postanowień Umowy w stosunku do Oferty
Wykonawcy w następującym zakresie:
1) nazwy produktu i nr katalogowego (przy zachowaniu wszystkich parametrów określonych w
SIWZ) oraz sposobu konfekcjonowania produktów – w przypadku, gdy Wykonawca z
przyczyn niezależnych od niego o obiektywnym charakterze nie jest w stanie dostarczyć
Implantów zgodnie z pierwotnymi warunkami,
2) wydłużenia terminu obowiązywania Umowy o maksymalnie 3 miesiące w sytuacji
niewykorzystania kwoty określonej w § 7 ust. 1 pkt 1) Umowy w pierwotnym terminie
obowiązywania Umowy,
3) cen określonych w Formularzu asortymentowo-cenowym (Załącznik nr 1a), jedynie w
następujących przypadkach:
a) w przypadku obniżenia przez Wykonawcę cen implantów,
b) w przypadku zmiany stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulega wyłącznie cena brutto,
cena netto pozostanie bez zmian;
3. Każdy wniosek o zmianę Umowy wymaga formy pisemnej i przekazania drugiej Stronie Umowy, z
załączeniem dokumentów potwierdzających wystąpienie przesłanek do zmiany postanowień
niniejszej Umowy.
4. Postanowień niniejszego paragrafu nie należy interpretować jako podstawy prawnej roszczenia o
zmianę Umowy, lecz jedynie jako możliwość jej zmiany.
§ 10 Odstąpienie od Umowy
1. Odstąpienie od Umowy, z zastrzeżeniem ust. 2, może nastąpić tylko w przypadkach prawem
przewidzianych.
2. Zamawiający może odstąpić od Umowy (w całości lub w części) w trybie natychmiastowym, z
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w przypadku:
1) zwłoki Wykonawcy, o której mowa w § 8 ust. 1 pkt 1) Umowy;
2) zwłoki Wykonawcy, o której mowa w § 8 ust. 1 pkt 2) lit. a Umowy;
3) zwłoki Wykonawcy, o której mowa w § 8 ust. 1 pkt 2) lit. b Umowy, trwającej łącznie co najmniej
5 dni;
4) zwłoki Wykonawcy, o której mowa w § 8 ust. 1 pkt 3) Umowy, trwającej co najmniej 72 godziny;
5) zwłoki Wykonawcy, o której mowa w § 8 ust. 1 pkt 4) lub 5) Umowy, trwającej łącznie co
najmniej 10 dni;
6) gdy Wykonawca nie przestrzega innych istotnych postanowień Umowy, przy czym Zamawiający
pisemnie wezwie Wykonawcę do zaprzestania tego typu naruszeń i wyznaczy Wykonawcy
termin do zastosowania się do tego wezwania, nie krótszy niż 3 dni, pod rygorem odstąpienia
od Umowy.
3. Odstąpienie od Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Odstąpienie może
nastąpić w terminie 30 dni od dnia powzięcia przez Zamawiającego informacji o wystąpieniu
którejkolwiek z przesłanek o których mowa w ust. 2.
§ 11 Postanowienia końcowe
1. Do rozstrzygania sporów wynikłych na tle niniejszej Umowy właściwy będzie sąd dla siedziby
Zamawiającego.
2. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie może przenieść jakichkolwiek wierzytelności
wynikających z niniejszej Umowy na osoby trzecie.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają w szczególności zastosowanie przepisy:
1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843
ze zm.);
2) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r., poz. 1145 ze zm.), za
wyjątkiem przepisu art. 563 § 1;
3) ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2020 r., poz. 186 ze zm.)
4) ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo Farmaceutyczne (Dz.U. 2019 r., poz. 499 ze zm.).
4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden
dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

Załącznik nr 10 do SIWZ

OŚWIADCZENIA
Wykonawcy złożone w postępowaniu pn:
Dostawa implantów i osprzętu do zabiegów artroskopowych dla spółki Szpitala Miejskiego im.
Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o. o.
1. Oświadczam*, że1:
1.1 oferowane produkty spełniają wymogi ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych
(Dz. U. z 2019 r., poz. 175 ze zm.) oraz zostały dopuszczone zgodnie z powyższą ustawą do obrotu;
2.2 oferowane produkty nie wymagają spełnienia wymogów ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o
wyrobach medycznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 175 ze zm.)
2. Oświadczam, że1:
2.1 oferowane wyroby medyczne posiadają aktualne świadectwo rejestracji lub świadectwo
dopuszczenia do obrotu lub świadectwo jakości lub świadectwo dopuszczenia do stosowania lub
pozytywna opinię o wyrobie medycznym lub deklaracje zgodności CE - zgodnie z ustawą z dnia 20.
maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U z 2019 r., poz. 175 ze zm.);
2.2 wyroby medyczne nie wymagają posiadania w/w świadectw/dopuszczeni/opinii/deklaracji.
W przypadku, gdy niektóre produkty z danego zadania wymagają spełnienia określonych warunków a
inne nie, należy wskazać, które produktu jakie warunki spełniają, a które nie wymagają ich spełnienia.

………………………………………….
Podpis osoby (osób) uprawnionych

1-

skreślić niepotrzebne

