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Unia Europejska

Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line: http://
simap.europa.eu

Ogłoszenie o zamówieniu
(Dyrektywa 2004/18/WE)

Sekcja I :  Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:

Oficjalna nazwa:  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej imienia doktora Kazimierza Hołogi

Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: ul. Poznańska 30

Miejscowość:  Nowy Tomyśl Kod pocztowy:  64-300 Państwo:  Polska (PL)

Punkt kontaktowy:  _____ Tel.: +48 614427314

Osoba do kontaktów:  Danuta Orwat

E-mail:  spzoz18@post.pl Faks:  +48 614422152

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego:  (URL) www.szpital-nowytomysl.pl

Adres profilu nabywcy:  (URL) _____

Dostęp elektroniczny do informacji:  (URL) _____

Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału:  (URL) _____

Więcej informacji można uzyskać pod adresem

 Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)  Inny  (proszę wypełnić załącznik A.I)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem

 Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)  Inny (proszę wypełnić załącznik A.II)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres

 Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)  Inny  (proszę wypełnić załącznik A.III)

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej

 Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne

 Agencja/urząd krajowy lub federalny

 Organ władzy regionalnej lub lokalnej

 Agencja/urząd regionalny lub lokalny

 Podmiot prawa publicznego

 Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa

 Inna: (proszę określić)

I.3)  Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne

mailto:ojs@publications.europa.eu
http://simap.europa.eu
http://simap.europa.eu
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Obrona

Porządek i bezpieczeństwo publiczne

Środowisko

Sprawy gospodarcze i finansowe

Zdrowie

Budownictwo i obiekty komunalne

Ochrona socjalna

Rekreacja, kultura i religia

Edukacja

Inny:  (proszę określić)

I.4)  Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających:

 tak   nie
więcej informacji o tych instytucjach zamawiających można podać w załączniku A
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Sekcja II : Przedmiot zamówienia

II.1)  Opis :

II.1.1)  Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą :
DOSTAWA IMPLANTÓW I ENDOPROTEZ ORTOPEDYCZNYCH

II.1.2)  Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub
świadczenia usług :
Wybrać wyłącznie jedną kategorię – roboty budowlane, dostawy lub usługi – która najbardziej odpowiada
konkretnemu przedmiotowi zamówienia lub zakupu

Roboty budowlane Dostawy Usługi
Wykonanie
Zaprojektowanie i wykonanie
Wykonanie, za pomocą dowolnych

środków, obiektu budowlanego
odpowiadającego wymogom
określonym przez instytucję
zamawiającą

Kupno
Dzierżawa
Najem
Leasing
Połączenie powyższych form

Kategoria usług: nr:  _____

Zob. kategorie usług w załączniku
C1

Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług :
Blok Operacyjny Szpitala Powiatowego w Nowym Tomyślu ul. Sienkiewicza 3

Kod NUTS:  PL41

II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów (DSZ):

Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
Ogłoszenie dotyczy zawarcia umowy ramowej
Ogłoszenie dotyczy utworzenia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

II.1.4)  Informacje na temat umowy ramowej :   (jeżeli dotyczy)
 Umowa ramowa z kilkoma wykonawcami  Umowa ramowa z jednym wykonawcą
Liczba :  _____
albo
(jeżeli dotyczy) liczba maksymalna :  _____   uczestników planowanej umowy ramowej

Czas trwania umowy ramowej
Okres w latach :  _____   albo   w miesiącach :  _____

Uzasadnienie dla umowy ramowej, której czas trwania przekracza okres czterech lat : 
_____

Szacunkowa całkowita wartość zakupów w całym okresie obowiązywania umowy ramowej  (jeżeli
dotyczy, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)
Szacunkowa wartość bez VAT :  _____    Waluta : 
albo
Zakres: między  :  _____ :  i :  _____ :     Waluta : 

Częstotliwość oraz wartość zamówień, które zostaną udzielone : (jeżeli jest znana)

_____
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II.1.5)  Krótki opis zamówienia lub zakupu :
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa implantów i endoprotez ortopedycznych. Przedmiot
zamówienia został podzielony na 17 części (Pakiety nr 1-17) i obejmuje następujące części:
Dział I. Produkty stosowane w osteosyntezie:
Pakiet nr 1. Implanty i produkty do osteosyntezy kości kończyn
Pakiet nr 2. Gwoździe śródszpikowe do zespoleń kości długich
Dział II. Produkty stosowane w endoprotezoplastyce stawów:
Pakiet nr 3. Endoprotezy stawu kolanowego cementowane, dwukłykciowe z systemem nawigacji
Pakiet nr 4. Endoprotezy bezcementowe stawu biodrowego
Pakiet nr 5. Endoprotezy cementowane stawu biodrowego
Pakiet nr 6. Endoprotezy bipolarne stawu biodrowego
Pakiet nr 7. Endoprotezy bezcementowa, przynasadowa stawu biodrowego
Pakiet nr 8. Endoprotezy stawu kolanowego (cementowana i bezcementowa)
Pakiet nr 9. Endoproteza stawu biodrowego umożliwiajaca regulację ofsetu poprzez lateralizacje oraz
zastosowanie panewek antyluksacyjnych, dwumobilnych
Pakiet nr 10. Substytuty kości i spacery
Dział III. Produkty stosowane w chirurgii stopy
Pakiet nr 11. Produkty stosowane w chirurgii stopy
Dział IV. Produkty stosowane w chirurgii kręgosłupa
Pakiet nr 12. Implanty stosowane w chirurgii kręgosłupa
Dział V. Produkty stosowane w chirurgii kolana i barku
Pakiet nr 13. System do rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego
Pakiet nr 14. Implanty do artroskopii stawu barkowego
Pakiet nr 15. Implanty do artroskopii stawu kolanowego
Dział VI. Materiały eksploatacyjne do artroskopu i pozostałe produkty ortopedyczne
Pakiet nr 16. Materiały eksploatacyjne do artroskopu
Pakiet nr 17. Krążki do zabiegów w niedokrwieniu w obrębie palców
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w poszczególnych pakietach określony został w Załączniku nr 1A
do SIWZ – formularzu asortymentowo - cenowy.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na jedną lub więcej części (pakietów)
przedmiotu zamówienia. UWAGA! Oferta na dany pakiet musi obejmować wszystkie pozycje pakietu.
4. Zaoferowane implanty muszą spełniać wymagane prawem warunki dopuszczające do ich stosowania na
terenie RP w szczególności Ustawy o wyrobach Medycznych z dnia 20 maja 2010r. DZ. U. z 2015 p. 876 ze
zm. (musi posiadać Deklarację Zgodności CE lub certyfikat CE lub Zgłoszenie do Rejestru Wyrobu Medycznego
Oznaczonego Znakiem Zgodności CE, dla którego wystawiono Deklarację Zgodności).
5. Na opakowaniu jednostkowym elementów implantów oraz na fakturach musi być zamieszczana nazwa
handlowa, numer katalogowy oraz seria i termin ważności, przed upływem którego produkt może być
bezpiecznie używany.
6. Zamówienia muszą być realizowane zgodnie z wymaganiami przewidzianymi dla wyrobów medycznych.
7. Termin ważności dostarczonych implantów musi wynosić przynajmniej 12 miesięcy od dnia dostarczenia do
Zamawiającego.
8. Implanty muszą posiadać trwałe oznaczenia umożliwiające ich identyfikację (zarówno produktu jak i
producenta).
9. Elementy implantów stanowiących funkcjonalny komplet (np. endoprotezę) muszą pochodzić od tego samego
producenta.
10. Jeśli wykonawca proponuje dodatkowy element stanowiący element składowy kompletu implantów (np.:
endoprotezę), który nie został uwzględniony w opisie to musi go wycenić w swojej ofercie.
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11. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu mniejszej ilości implantów w stosunku do określonej w SIWZ.
12. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamiany ilości poszczególnych pozycji asortymentu oferowanego w
ramach wartości jednego pakietu w zależności od potrzeb, przy zachowaniu cen poszczególnych elementów
oraz wartości całego pakietu.
13. Wykonawca jest zobowiązany wycenić osobno każdy oferowany element.
14. Parametry opisane w załączniku 1A do SIWZ jako wymagane parametry techniczno- użytkowe stanowią
wymagania graniczne, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.
15. Szczegółowe warunki i zasady realizacji przedmiotu zamówienia określa dodatkowo projekt umowy
(załącznik nr 5 do SIWZ).
16. W koszt wykonania dostawy wliczona będzie cena netto przedmiotu zamówienia, koszty transportu
krajowego i zagranicznego, koszty ubezpieczenia towaru w kraju i zagranicą, opłaty celne i graniczne, koszty
dostawy, podatek VAT oraz wszelkie inne koszty nie wymienione, a konieczne do wykonania zamówienia.
Wykonawca zobowiązany jest do:
1) utworzenia magazynu implantów na terenie siedziby Zamawiającego; stan zapasu Wykonawca będzie
uzgadniał na bieżąco z osobą odpowiedzialną w szpitalu za magazyn implantów.;
2) udostępniania Zamawiającemu protokołów przekazywania implantów do „magazynu implantów” oprócz formy
pisemnej, na żądanie Zamawiającego również w postaci elektronicznej (na płycie CD lub na wskazany adres
poczty elektronicznej);
3) uzupełniania stanu zapasu magazynu implantów na własny koszt i ryzyko w ciągu 24 godzin, licząc od dnia
wysłania zamówienia do Wykonawcy w formie faksu bądź pocztą elektroniczną;
4) dostarczenia kompletnych zestawów instrumentarium do zakładania implantów oraz napędów
akumulatorowych, umożliwiających wykonanie zabiegów wg oferowanej technologii w ilościach i na warunkach
opisanych w pakietach. Do każdego napędu należy dostarczyć 2 akumulatory oraz ładowarkę;
5) Przez Instrumentarium Zamawiający rozumie: specjalistyczne narzędzia niezbędne do wykonywania
zabiegów przy wykorzystaniu implantów dostarczanych przez Wykonawcę;
6) Zamawiający zastrzega sobie prawo (w wyjątkowych wypadkach) do zażądania dostarczenia dodatkowego
zestawu instrumentarium w ciągu 24 godzin od wezwania;
7) Zestawy instrumentarium do zakładania implantów winny być umieszczone w odpowiednich kontenerach
zaworowych.
8) Wymiana zużytych bądź uszkodzonych elementów instrumentarium lub napędów będzie realizowana na
koszt Wykonawcy (w uzgodnieniu z Zamawiającym), pod warunkiem używania powierzonego sprzętu zgodnie z
jego przeznaczeniem;
9) Jeżeli Dostawca dostarcza sprzęt wymieniony w pkt. 4 w ramach innej umowy podpisanej z Zamawiającym
jest zobowiązany dostarczać go w ilościach uzgodnionych z Zamawiającym;
10) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zlecenia przeprowadzenia w terminach uzgodnionych ze
szpitalem bezpłatnych kursów techniki operacyjnej oferowanych produktów dla personelu sal operacyjnych oraz
operatorów szpitala;

II.1.6)  Wspólny Słownik Zamówień (CPV) :
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 33183100  
Dodatkowe przedmioty 33183200  
 33183000  
 33184100  

II.1.7)  Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) :
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA) :   tak   nie

II.1.8) Części:    (w celu podania szczegółów o częściach zamówienia należy wykorzystać załącznik B tyle razy,
ile jest części zamówienia)



PL  Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 6 / 54

To zamówienie podzielone jest na części:    tak   nie
(jeżeli tak)   Oferty można składać w odniesieniu do

tylko jednej części
 

jednej lub więcej części
 

wszystkich części

II.1.9)  Informacje o ofertach wariantowych: 
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych :   tak   nie

II.2)  Wielkość lub zakres zamówienia :

II.2.1)  Całkowita wielkość lub zakres :   (w tym wszystkie części, wznowienia i opcje, jeżeli dotyczy)
_____

(jeżeli dotyczy, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)
Szacunkowa wartość bez VAT :  _____    Waluta : 
albo
Zakres: między  :  _____ :  i :  _____ :     Waluta : 

II.2.2)  Informacje o opcjach :   (jeżeli dotyczy)
Opcje :   tak   nie
(jeżeli tak) Proszę podać opis takich opcji :
_____

(jeżeli jest znany) Wstępny harmonogram wykorzystania tych opcji :
w miesiącach : _____   albo   w dniach :   _____ (od udzielenia zamówienia)

II.2.3)  Informacje o wznowieniach :   (jeżeli dotyczy)
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu:    tak   nie
Liczba możliwych wznowień: (jeżeli jest znana)  _____  albo Zakres: między :  _____  i:  _____   
(jeżeli są znane)  W przypadku odnawialnych zamówień na dostawy lub usługi, szacunkowe ramy czasowe
kolejnych zamówień: 
w miesiącach:  _____   albo w dniach:  _____  (od udzielenia zamówienia)

II.3)  Czas trwania zamówienia lub termin realizacji: 
Okres w miesiącach :  24   albo w dniach:  _____  (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie:  ______  (dd/mm/rrrr)
Zakończenie:  ______  (dd/mm/rrrr)
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Sekcja III : Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i
technicznym

III.1) Warunki dotyczące zamówienia:

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:  (jeżeli dotyczy)
Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w wysokości
przewidzianej dla pakietu/ów, na który/e, na które Wykonawca składa ofertę.
Oferta nie zabezpieczona akceptowalną formą wadium zostanie odrzucona bez rozpatrywania!
Wadium dla oferty obejmującej swym zakresem wszystkie pakiety wynosi 30.910 zł. W przypadku oferty
częściowej obejmującej swym zakresem jeden pakiet wadium stanowi właściwa dla danego pakietu kwota
wadialna. W przypadku oferty częściowej obejmującej swym zakresem kilka pakietów wadium stanowi suma
odpowiednich kwot wadialnych.
Kwoty wadialne dla poszczególnych pakietów:
Pakiet nr: Kwota wadium: Kwota wadium słownie:
Pakiet nr 1 – 1.400,00 zł (słownie: Jeden tysiąc czterysta zł 00/100)
Pakiet nr 2 – 1.200,00 zł (słownie: Jeden tysiąc dwieście zł 00/100)
Pakiet nr 3 - 6.900,00 zł (słownie: Sześć tysięcy dziewięćset zł 00/100)
Pakiet nr 4 - 5.600,00 zł (słownie: Pięć tysięcy sześćset zł 00/100)
Pakiet nr 5 – 600,00 zł (słownie: Sześćset zł 00/100)
Pakiet nr 6 - 1.200,00 zł (słownie: Jeden tysiąc dwieście zł 00/100)
Pakiet nr 7 - 2.200,00 zł (słownie: Dwa tysiące dwieście zł 00/100)
Pakiet nr 8 - 5.400,00 zł (słownie: Pięć tysięcy czterysta zł 00/100)
Pakiet nr 9 - 1.500,00 zł (słownie: Jeden tysiąc pięćset zł 00/100)
Pakiet nr 10 - 400,00 zł (słownie: Czterysta zł 00/100)
Pakiet nr 11 - 900,00 zł (słownie: Dziewięćset zł 00/100)
Pakiet nr 12 - 1.300,00 zł (słownie: Jeden tysiąc trzysta zł 00/100)
Pakiet nr 13 - 500,00 zł (słownie: Pięćset zł 00/100)
Pakiet nr 14 - 1.000,00 zł (słownie: Jeden tysiąc zł 00/100)
Pakiet nr 15 - 400,00 zł (słownie: Czterysta zł 00/100)
Pakiet nr 16 - 400,00 zł (słownie: Czterysta zł 00/100)
Pakiet nr 17 - 10,00 zł (słownie: Dziesięć zł 00/100)
Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy,
tj. :
- w pieniądzu;
- w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
- w gwarancjach bankowych;
- w gwarancjach ubezpieczeniowych;
- w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz.275, Dz. U. z
2008r. Nr 116 poz. 730 i 732 i Nr 227 poz. 1505 oraz z 2010r. Nr 96, poz. 620).
Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na poniższy rachunek bankowy:
PKO BP O/ Nowy Tomyśl 37 1020 4144 0000 6702 0007 0227
z dopiskiem „Wadium implanty i endoprotezy ortopedyczne – SPZOZ_NT/DZP/PN/10/16”
Dowód wniesienia wadium w formie pieniężnej należy dołączyć do oferty w formie kserokopii dowodu przelewu.
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W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie
wadium należy dołączyć do oferty, w sposób umożliwiający zwrot dokumentu w związku z art. 46 ust. 1 ustawy.
Natomiast kserokopia dokumentu poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę winna zostać
załączona do oferty w sposób uniemożliwiający jej dekompletację.
Termin wniesienia wadium.
a) Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.
b) W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin
uznania kwoty na rachunku Zamawiającego.
c) Wadium musi być wniesione na cały okres związania ofertą.
d) Wniesienie wadium w formie innej niż pieniądz poprzez dołączenie go do oferty jest równoznaczne z
wniesieniem go przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem złożenia oferty przed terminem
składania ofert.
e) Wykonawca zostanie wykluczony z niniejszego postępowania (na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp),
jeżeli jego oferta przed upływem terminu składania ofert nie zostanie zabezpieczona wadium w wymaganej
wysokości i wybranej formie określonej w SIWZ.

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów
je regulujących:
1. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia i doręczenia faktury za wszczepione pacjentom implanty w
terminie 7 dni od dnia otrzymania od Zamawiającego „protokołu zużycia”, o którym mowa w § 3 ust. 5 umowy.
2. Faktura VAT winna być wystawiona na Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej imienia doktora
Kazimierza Hołogi ul. Poznańska 30, 64-300 Nowy Tomyśl, NIP: 788-17-50-689.
3. Zapłata za dostarczone i wykorzystane produkty następować będzie w terminie 45-60 dni (zgodnie z ofertą
Wykonawcy) licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury, przelewem na
rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.
Szczegółowe warunki określone zostały w Projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia.

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
 (jeżeli dotyczy)
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia na podstawie art. 23 Pzp (dotyczy
m.in. tzw. konsorcjum), zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Do oferty należy
dołączyć stosowne pełnomocnictwo.
Pełnomocnictwo może być udzielone w szczególności:
• łącznie przez wszystkich Wykonawców (jeden dokument)
• oddzielnie przez każdego z nich ( tyle dokumentów ile Wykonawców)
• podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli każdego ze wspólników
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z warunków określonych
w pkt 11. ppkt 1. winien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców albo ci Wykonawcy wspólnie.
Warunek określony w pkt 11. ppkt 2. i pkt 11. ppkt 3. powinien spełniać każdy z Wykonawców samodzielnie.

III.1.4) Inne szczególne warunki:  (jeżeli dotyczy)
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom :   tak   nie
(jeżeli tak) Opis szczególnych warunków:
_____
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III.2) Warunki udziału:

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego
lub handlowego:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:

I. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania,
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Wykonawca spełni niniejszy warunek jeśli będzie posiadał aktualne zezwolenie lub koncesję na prowadzenie
hurtowni farmaceutycznej, składu celnego lub składu konsygnacyjnego wydane na podstawie art. 72 i art.
74 ustawy z dnia 6 wrześnie 2001r. Prawo farmaceutyczne (T.j. Dz. U. z 2008r. Nr 45 poz. 271) bądź innego
dokumentu uprawniającego Wykonawcę do obrotu produktami leczniczymi. Warunek powyższy zostanie
spełniony, jeśli Wykonawca złoży koncesję, zezwolenie lub licencję na prowadzenie działalności w zakresie
przedmiotu zamówienia (koncesję na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej).
b) posiadania wiedzy i doświadczenia,
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Warunek dla Pakietów (części) nr 3., 4. i 8.:
Zamawiający uzna spełnienie przedmiotowego warunku, jeżeli Wykonawca wykaże należyte wykonanie, a
w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanie, w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminy składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co
najmniej jednego zamówienia obejmującego swoim zakresem dostawę implantów i endoprotez ortopedycznych
o wartości minimum 500.000 złotych brutto.
Warunek dotyczy Pakietów (części) nr 1., 2., 6., 7., 9. i 12.:
Zamawiający uzna spełnienie przedmiotowego warunku, jeżeli Wykonawca wykaże należyte wykonanie, a
w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanie, w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminy składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co
najmniej jednego zamówienia obejmującego swoim zakresem dostawę implantów i endoprotez ortopedycznych
o wartości minimum 120.000 złotych brutto.
Dla pozostałych części (Pakietów) Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu z art. 22 ust. 1 Pzp wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 3 do SIWZ.
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Warunek powyższy zostanie spełniony,
jeśli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Pzp wg
wzoru stanowiącego Załącznik Nr 3 do SIWZ.
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Warunek powyższy zostanie spełniony,
jeśli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Pzp wg
wzoru stanowiącego Załącznik Nr 3 do SIWZ.
UWAGA: Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp "Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu,
potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji
zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji
zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu
do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia".
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Dokument, z którego będzie wynikać zobowiązanie podmiotu trzeciego powinien wyrażać w sposób wyraźny
i jednoznaczny wolę udzielenia wykonawcy, ubiegającemu się o zamówienie odpowiedniego zasobu, czyli
wskazać jego zakres, rodzaj, czas udzielenia, a także inne istotne okoliczności, w tym wynikające ze specyfiki
tego zasobu. Z treści dokumentu musi jasno wynikać:
a) jaki jest zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b) w jaki sposób zostaną wykorzystane zasoby innego podmiotu, przez wykonawcę przy wykonywaniu
zamówienia,
c) jakiego charakteru stosunki będą łączyły wykonawcę z innym podmiotem,
d) jaki jest zakres i w jakim okresie inny podmiot będzie brał udział przy wykonywaniu zamówienia.
Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę
Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba, że za nieudostępnienia zasobów nie
ponosi winy.
2. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy Pzp;
3. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 2
ustawy Pzp;
4. złożą dokumenty i oświadczenia wymagane przez Zamawiającego.
Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia
(określonych w punktach 1 - 4) na podstawie złożonych wraz z ofertą oświadczeń i dokumentów, wymienionych
w pkt 11 specyfikacji wg formuły "spełnia - nie spełnia".
II. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania
warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy pzp
1. W celu wykazania spełniania przez wykonawców warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy należy
złożyć złożyć następujące dokumenty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonych za zgodność z
oryginałem przez wykonawcę lub osobę upoważnioną, z zachowaniem sposobu reprezentacji:
a) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy pzp
(wzór załącznik nr 3 do SIWZ).
b) Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych
dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, 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, czy zostały
wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami mogą być poświadczenia, z tym, że do dostaw okresowych
lub ciągłych poświadczenia powinny być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem składania
ofert.
Jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze nie jest w stanie uzyskać poświadczeń dowodami
mogą być oświadczenia Wykonawcy. (wzór wykazu załącznik nr 6 do SIWZ - Wykonawca jest zobowiązany
wskazać w przedłożonym wykazie dostawy których zakres określony został w pkt 10 ppkt 1. b) odpowiednio do
części zamówienia, na którą Wykonawca zamierza złożyć ofertę.
2. W celu potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy złożyć
następujące dokumenty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez
wykonawcę lub osobę upoważnioną, z zachowaniem sposobu reprezentacji:
a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodów, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy (wzór
załącznik nr 2 do SIWZ).
b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w
oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
c) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
d) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie
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zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
e) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy,
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
f) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy,
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
g) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy,
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
h) Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby o których
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium RP, Wykonawca
składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca
zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy,
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku, gdy w miejscu zamieszkania
tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie
złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.
Dokumenty podmiotów zagranicznych :
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert.
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert.
d) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo
zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11 ustawy -
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się ww. dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w
którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju
miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed
notariuszem.
Okres wystawienia dokumentów stosuje się odpowiednio.
Jednolity europejski dokument zamówienia
1. Wykonawca może dołączyć do oferty – zamiast dokumentów wymienionych w pkt 11. – oświadczenie własne
w postaci jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia według Rozporządzenia wykonawczego Komisji
(UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającego standardowy formularza jednolitego europejskiego
dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE L 3/16). Oświadczenie musi zostać złożone w oryginale.
2. Zasady wypełniania jednolitego europejskiego dokumentu zamówień zostało zamieszczone na stronie
https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/komunikat-dotyczacy-stosowania-jednolitego-europejskiego-dokumentu-
zamowienia.
3. Złożenie oświadczenia własnego, o którym mowa w pkt. 1 nie zwalnia wykonawców
z obowiązku składania oświadczeń i dokumentów wymienionych w pkt 11., z zastrzeżeniem:
1) dokumentów w bezpłatnych, ogólnodostępnych bazach danych państw członkowskich Unii Europejskiej, -
jeżeli Wykonawca w treści oświadczenia własnego powoła się na takie dokumenty i jednocześnie wskaże bazy
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danych. W takim wypadku Zamawiający samodzielnie pobierze te dokumenty, z zastrzeżeniem, iż jeżeli dany
dokument nie będzie dostępny do pobrania w języku polskim Wykonawca jest zobowiązany do oferty załączyć
jego tłumaczenie na język polski - w myśl przepisu art. 9 ust. 2 Ustawy oraz § 7 ust. 4 Rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od
wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.
2) dokumentów podmiotowych, będących w posiadaniu zamawiającego – jeżeli Wykonawca w treści
oświadczenia własnego powoła się na takie dokumenty.
4. W przypadku złożenia przez Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w pkt. 1, Zamawiający wezwie tego
Wykonawcę do przedłożenia dokumentów wymienionych w pkt. 11 (potwierdzających spełnianie warunków
udziału oraz brak podstaw do wykluczenia). W razie konieczności, Zamawiający dokona wezwania, o którym
mowa w art. 26 ust. 3 Ustawy, po czym, w przypadku niepotwierdzenia spełniania warunków – wykluczy
wykonawcę z postępowania. Zamawiający informuje, że wobec treści art. 26 ust. 2a Ustawy Pzp. przedłożone
przez wykonawcę dokumenty i oświadczenia winny potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu
oraz brak podstaw do wykluczenia nie później niż w terminie składania ofert.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku polegania
na zasobach podmiotu trzeciego, który będzie uczestniczył w realizacji części zamówienia, zasady określone
w pkt 1 – 4 mają zastosowanie do każdego z wykonawców składającego wspólną ofertę i każdego podmiotu
trzeciego.
3. W celu potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 i 5 ustawy, należy złożyć
następujące dokumenty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez
wykonawcę lub osobę upoważnioną, z zachowaniem sposobu reprezentacji:
a) Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, albo
informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (wzór załącznik nr 4 do SIWZ)
b) Dowód wpłaty/wniesienia wadium - zgodnie z warunkami określonymi w pkt. 16. SIWZ.
4. Informacja o dokumentach potwierdzających, że oferowane dostawy, odpowiadają wymaganiom określonym
przez Zamawiającego:
Na potwierdzenie, że oferowane produkty/towary spełniają wymagania SIWZ Wykonawcy składają
oświadczenie w Rozdz. II pkt 2 i 3 Druku OFERTA (Zał. nr 1 do SIWZ).
a) aktualne pozwolenia ministra właściwego do spraw zdrowia na dopuszczenie do obrotu lub świadectwo
dopuszczenia do obrotu lub świadectwo jakości lub świadectwo dopuszczenia do stosowania lub pozytywną
opinie o wyrobie medycznym lub deklarację zgodności lub oznaczone znakiem zgodności lub znakiem
zgodności CE (zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych Dz. U. z 2015r. poz. 876).
(dotyczy wyrobów objętych obowiązkiem zgłoszenia/wpisu do ww. rejestru, zgodnie z obowiązującymi w tym
zakresie przepisami). Na potwierdzenie powyższego wykonawca winien złożyć stosowne oświadczenie na
druku ofertowym (zał. 1 do SIWZ). Jednocześnie Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania okazania
się przez wykonawcę stosownym dokumentem potwierdzającym spełnienie powyższych wymogów. W/w
dokumenty zostaną przedłożone przez wykonawcę na każde żądanie Zamawiającego w terminie do 2 dni
roboczych od daty otrzymania wezwania.
UWAGA! Jeżeli zgodnie z obowiązującymi przepisami oferowane w przetargu wyroby nie wymagają posiadania
któregoś z ww. dokumentów – Wykonawca złoży stosowne oświadczenie .
b) materiały informacyjne oferowanego asortymentu zawierające opis wraz z numerem katalogowym danego
produktu - w/w dokumenty zostaną przedłożone przez wykonawcę na każde żądanie Zamawiającego w terminie
do 2 dni roboczych od daty otrzymania wezwania
Wszystkie dokumenty winny być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez
osobę(y)uprawnioną(e) do składania woli w imieniu Wykonawcy.
a) W przypadku gdy umocowanie osoby podpisującej ofertę nie wynika z właściwego rejestru, należy
dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania w tym postępowaniu i zawarcia umowy, podpisane przez osoby do tego umocowane zgodnie z
odpisem z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.
b) Formularz ofertowy sporządzony wg wzoru Zamawiającego (Druk „OFERTA” stanowiący Załącznik nr 1 do
SIWZ).
c) Formularz asortymentowo-cenowy (załącznik „1A” do SIWZ).
d) Określenie części zamówienia, która będzie wykonana przez Podwykonawcę (dotyczy tylko Wykonawcy,
który ma zamiar powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy).
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e) Wykonawca polegający na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy
składa dokumenty dotyczące:
• zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
• sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,
• charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,
• zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
• Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.
1 ustawy i pkt 11. SIWZ, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b
ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający żąda od wykonawcy
przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia oraz aktualny
odpis z właściwego rejestru,

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny
spełniania wymogów:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w
tym zakresie

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych
standardów: (jeżeli dotyczy)
Warunek powyższy zostanie spełniony, jeśli
Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Pzp wg wzoru
stanowiącego Załącznik Nr 3 do SIWZ.

III.2.3) Kwalifikacje techniczne:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny
spełniania wymogów:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w
tym zakresie

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych
standardów: (jeżeli dotyczy)
Warunek powyższy zostanie spełniony, jeśli
Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Pzp wg wzoru
stanowiącego Załącznik Nr 3 do SIWZ.

III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych:  (jeżeli dotyczy)
Zamówienie jest zastrzeżone dla zakładów pracy chronionej
Realizacja zamówienia jest zastrzeżona w ramach programów pracy chronionej

III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi:

III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu:
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu:    tak   nie
(jeżeli tak) Odniesienie do odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych :
_____

III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi:
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie
usługi:    tak   nie
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Sekcja IV : Procedura

IV.1) Rodzaj procedury:

IV.1.1) Rodzaj procedury:
Otwarta
Ograniczona
Ograniczona przyspieszona Uzasadnienie wyboru procedury przyspieszonej:

_____

Negocjacyjna Niektórzy kandydaci zostali już zakwalifikowani (w stosownych przypadkach w
ramach niektórych rodzajów procedur negocjacyjnych) :   tak   nie
(jeżeli tak, należy podać nazwy i adresy zakwalifikowanych już wykonawców
w sekcji VI.3 Informacje dodatkowe)

Negocjacyjna przyspieszona Uzasadnienie wyboru procedury przyspieszonej: 

_____

Dialog konkurencyjny

IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału:
 (procedura ograniczona i negocjacyjna, dialog konkurencyjny)
Przewidywana liczba wykonawców:  _____
albo
Przewidywana minimalna liczba:  _____  i (jeżeli dotyczy)  liczba maksymalna  _____
Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów: 
_____

IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu:  (procedura negocjacyjna, dialog
konkurencyjny)
Zastosowanie procedury etapowej w celu stopniowego zmniejszania liczby omawianych rozwiązań lub
negocjowanych ofert :   tak   nie

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia   (proszę zaznaczyć właściwe pole (pola))

 Najniższa cena

albo

 Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów

  kryteria określone poniżej  (kryteria udzielenia zamówienia powinny zostać podane wraz z wagą lub w
kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego, w przypadku gdy przedstawienie wag nie jest możliwe z
oczywistych przyczyn)

  kryteria określone w specyfikacjach, w zaproszeniu do składania ofert lub negocjacji lub w dokumencie
opisowym
Kryteria Waga Kryteria Waga
1. Najniższa cena 98 6. _____ _____
2. Termin płatności 2 7. _____ _____
3. _____ _____ 8. _____ _____
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Kryteria Waga Kryteria Waga
4. _____ _____ 9. _____ _____
5. _____ _____ 10. _____ _____

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej

Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna   tak   nie

(jeżeli tak, jeżeli dotyczy) Proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej:

_____

IV.3) Informacje administracyjne: 

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:   (jeżeli dotyczy)
SPZOZ_NT/DZP/PN/10/16

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia: 
 tak   nie

(jeżeli tak)

Wstępne ogłoszenie
informacyjne

Ogłoszenie o profilu nabywcy

Numer ogłoszenia w Dz.U.:  _____  z dnia:  ______  (dd/mm/rrrr)

Inne wcześniejsze publikacje(jeżeli dotyczy)

IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego:  (w
przypadku dialogu konkurencyjnego)
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów

Data:  ______  Godzina:  _____

Dokumenty odpłatne    tak   nie
(jeżeli tak, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)   Podać cenę:  _____    Waluta:  _____

Warunki i sposób płatności: 

_____

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data:  21/09/2016  Godzina:  10:00

IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom:  (jeżeli
jest znana, w przypadku procedur ograniczonej i negocjacyjnej oraz dialogu konkurencyjnego)
Data:  ______

IV.3.6) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu:
 Dowolny język urzędowy UE
 Język urzędowy (języki urzędowe) UE:

PL
Inny:
_____
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IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą:
Do:  :  ______  
albo
Okres w miesiącach :  _____    albo w dniach :  60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
Data : 21/09/2016        (dd/mm/rrrr)    Godzina10:15
(jeżeli dotyczy)Miejscowość:  _____
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert (jeżeli dotyczy) :
 tak   nie
(jeżeli tak) Dodatkowe informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia: 
_____
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia:   (jeżeli dotyczy)
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się :    tak   nie
(jeżeli tak)  Przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń: 
_____

VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej: 
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej :    tak   nie
(jeżeli tak)  Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): 
_____

VI.3) Informacje dodatkowe:   (jeżeli dotyczy)
Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana w dalszej części dokumentu SIWZ) oraz
wyjaśnienia treści SIWZ zamieszczone są na stronie internetowej Zamawiającego:
www.szpital-nowytomysl.pl w zakładce "Ogłoszenia / Przetargi".
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest z zachowaniem formy pisemnej w języku polskim.
I. Zamawiający ustala, że:
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski (w tym zapytania o wyjaśnienie Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia), zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują
pisemnie, faksem na nr 61/ 44-22-152 (odpowiednio na nr Wykonawcy). Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca
przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej
niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
2. Wszelkie dokumenty wymagające formy pisemnej należy przesyłać na adres:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
imienia doktora Kazimierza Hołogi
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
64-300 Nowy Tomyśl, ul. Poznańska 30
Jakiekolwiek inne zaadresowanie może wpłynąć na złe skierowanie pisma, i w rezultacie spowodować
niezachowanie właściwych terminów z winy wnoszącego.
Za datę powzięcia wiadomości uważa się dzień, w którym strony postępowania otrzymały informację za pomocą
faksu.
Zamawiający przyjmuje korespondencję wyłącznie w godzinach swego urzędowania określonych w pkt 1.
SIWZ.
II. Sposób przygotowania oferty
1. Zamawiający wymaga złożenia oferty w języku polskim, w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.
2. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z uwzględnieniem
wszelkich modyfikacji oraz zmian wynikających z odpowiedzi na pytania Wykonawców.
3. Dokumenty należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
4. Oferta musi zawierać wypełniony druk „OFERTA”, stanowiący załącznik nr 1 oraz formularz asortymentowo-
cenowy stanowiący załącznik 1A do niniejszej specyfikacji oraz wszystkie oświadczenia i dokumenty wymagane
odpowiednimi postanowieniami specyfikacji.
5. Zaąłczniki dołączone do SIWZ przedstawiane są w formie wzorów graficznych. Wykonawca może
przedstawić załączniki wg własnego układu graficznego pod warunkiem, że muszą one zawierać wszystkie
zapisy i informacje ujęte we wzorach sporządzonych przez Zamawiającego. W przypadku gdy jakakolwiek
część dokumentu nie dotyczy Wykonawcy, winien wpisać : „nie dotyczy”.
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6. Wykonawca poda w ofercie oferowany termin płatności wyrażony w dniach kalendarzowych od momentu
dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT (z zastrzeżeniem, że termin płatności nie może być krótszy
niż 45 dni oraz nie może być dłuższy niż 60 dni).
7. Zaleca się, aby oferta była napisana na maszynie do pisania, komputerze lub nieścieralnym atramentem.
8. Oferta ma być podpisana przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy (jak również wszystkie
załączniki do oferty). Pełnomocnictwo do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile nie
wynika to z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę. Jeżeli do składania oświadczeń woli w
imieniu Wykonawcy wymagane jest zastosowanie tzw. reprezentacji łącznej, wówczas wszystkie dokumenty
powinny być podpisane przez zobowiązane osoby. Wszystkie dokumenty, a także wszelkie miejsca, w których
Wykonawca naniósł zmiany powinny być parafowane przez osobę (osoby) podpisujące ofertę.
9. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych
podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie
dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych Podmiotów należy poświadczyć za zgodność z
oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te Podmioty.
10. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
11. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, gdy złożona
kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
12. Jeżeli Wykonawca zastrzega sobie nie udostępnianie innym uczestnikom postępowania informacji
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
(ustawa z dn. 16 kwietnia 1993 o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji - tekst jednolity Dz. U. Nr 153 poz. 1503, z
późn. zm.) może złożyć dokumenty niejawne w odrębnej części oferty wyraźnie oznaczając tę część jako „tajną”
lub klauzulą „Poufne”. Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp Wykonawca może zastrzec, że informacje stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa pod warunkiem, że zastrzeżenie to nastąpi nie później niż w terminie składania
ofert oraz Wykonawca wykaże, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca
nie może zastrzec informacji dotyczących nazwy (firmy) oraz adresu wykonawcy, informacji dotyczących
ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie. Część
tajną mogą stanowić informacje techniczne, technologiczne, handlowe lub organizacyjne lub inne informacje
posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania
ich poufności.
13. Zamawiający nie jest związany dodatkowymi, niewymaganymi treścią SIWZ, propozycjami Wykonawcy
odnośnie wykonania przedmiotu zamówienia.
14. Wszystkie strony oferty i załączników należy ponumerować i spiąć w sposób zapobiegający możliwości
dekompletacji. Zamawiający nie odpowiada za brakujące strony w ofercie jeżeli oferta nie jest trwale spięta.
III. Sposób obliczenia ceny
1. Wykonawca ma obowiązek wypełnienia formularza asortymentowo- cenowego stanowiącego załącznik 1A do
SIWZ .
2. Tabela formularza asortymentowo-cenowego powinna być wypełniona we wszystkich pozycjach w ramach
pakietu objętego ofertą Wykonawcy. Brak wypełnienia i określenia wartości jakiejkolwiek pozycji, a także
wprowadzanie jakichkolwiek zmian w ilościach sztuk lub innych danych podanych przez Zamawiającego
spowoduje odrzucenie oferty z zastrzeżeniem, że jeśli wykonawca proponuje dodatkowy element stanowiący
element składowy kompletu implantów (np.: endoprotezę), który nie został uwzględniony w opisie przez
Zamawiającego to musi go wycenić w swojej ofercie.
3. W cenie oferty należy zawrzeć wszystkie koszty związane z dostawą przedmiotu zamówienia do
Zamawiającego m. in. wartość towaru, opłaty podatkowe, koszty przygotowania dostawy, koszty transportu,
załadunku, rozładunku oraz ewentualne upusty jakie Wykonawca oferuje itp.
4. Wykonawca zamieści w wyznaczonych do tego miejscach tabeli formularza asortymentowo - cenowego
Załącznika „1A” do SIWZ odpowiednie elementy cenowe składające się na wartość netto i brutto danego
pakietu. Wartość netto i brutto danego pakietu należy obliczyć sumując wartości netto i brutto wszystkich
zaoferowanych towarów / wyrobów. Uzyskana wartość powinna być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.
5. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy. Zastosowanie przez Wykonawcę
stawki podatku VAT niezgodnej z obowiązującymi przepisami spowoduje odrzucenie oferty.
6. Zmiany - poprawki, które Wykonawca wprowadzi winny być poprawione czytelnie i parafowane przez osobę
podpisującą ofertę.
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7. Jeżeli wybór oferty Wykonawcy prowadzić będzie do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego
zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Wykonawca, składając ofertę, winien poinformować o
tym Zamawiającego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie
prowadzić do jego powstania, oraz wskazać ich wartość bez kwoty podatku.
8. Wszystkie ceny muszą być wyrażone w złotych polskich.
9. Ceny jednostkowe podane w tabeli formularza asortymentowo-cenowego nie ulegną zwiększeniu i będą
obowiązywać przez cały okres obowiązywania umowy (z zastrzeżeniem możliwości zmian przewidzianych w
umowie).
10. Wykonawca zamieści również w wyznaczonych do tego miejscach formularza asortymentowo-cenowego
nazwę producenta oraz określenie oferowanego produktu w postaci Nr katalogowego i nazwy handlowej.
IV. Dopuszczalne zmiany umowy oraz warunki dopuszczalności zmian umowy:
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy w następujących sytuacjach:.
a) zmianę ilości danego asortymentu produktów składających się na przedmiot zamówienia;
b) zmianę jakości, parametrów lub innych cech charakterystycznych dla przedmiotu zamówienia, w tym zmianę
numeru katalogowego produktu bądź nazwy własnej produktu;
c) zmianę elementów składowych przedmiotu zamówienia na zasadzie ich uzupełnienia lub wymiany;
d) zmianę sposobu konfekcjonowania;
e) zmianę terminu realizacji dostaw;
f) zmianę terminu realizacji umowy;
2. Zmiany opisane w ust.1 mogą być dokonane w następujących sytuacjach:
a) wprowadzony zostanie na rynek przez produkt zmodyfikowany lub udoskonalony, bądź;
b) wystąpi przejściowy brak produktu przy jednoczesnej możliwości dostarczenia produktu zamiennego o
parametrach nie gorszych od produktu objętego umową, bądź;
c) nastąpi zmiana organizacyjna po stronie Zamawiającego, w szczególności w zakresie organizacji pracy
komórek korzystających z produktów objętych umową, bądź;
d) nastąpi zmiana w zakresie liczby pacjentów korzystających ze świadczeń zdrowotnych Zamawiającego,
bądź;
e) wymagać tego będzie prawidłowa realizacja przez Zamawiającego zadań polegających na wykonywaniu
świadczeń zdrowotnych, bądź;
f) w wyniku zmiany prawa możliwe będzie podniesienie poziomu/jakości świadczeń wykonywanych przez
Zamawiającego, bądź;
g) będzie to konieczne ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa lub zapobieżenia awarii, bądź;
h) będzie to konieczne ze względu na zmianę przepisów prawa, bądź;
i) zmiana w inny sposób dostarczy pożytku Zamawiającemu.
3. Ceny jednostkowe netto za poszczególne implanty, określone w Załączniku nr 1 do umowy, mogą ulec
obniżeniu w okresie obowiązywania umowy w przypadku, gdy:
a) nastąpi zmiana zasad wyceny procedur ortopedycznych wynikających z umów zawieranych przez
Zamawiającego z Narodowym Funduszem Zdrowia lub inną instytucją finansującą usługi z zakresu ochrony
zdrowia; bądź
b) zastosowania upustów lub czasowych promocji przez Wykonawcę.
4. Okres obowiązywania umowy może ulec przedłużeniu w przypadku niewykorzystania przez Zamawiającego,
w terminie wskazanym w § 10 ust. 1, całości objętego umową zamówienia.
5. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania następujących istotnych zmian postanowień zawartej umowy
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, wynikających z uwzględnienia
zapisu art. 142 ust. 5 w związku z art. 144 ust. 1 ustawy Pzp:
a) zmiana ceny w przypadku zmiany stawki podatku VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami, z tym, że cena
brutto może ulec zmianie tylko w stopniu wynikającym ze zmiany stawki podatkowej, zaś cena netto pozostaje
bez zmian;
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b) zmiana ceny w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie
art. 2 ust. 3 -5 ustawy z dnia 10 października 2002r o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. 2002 nr 200
poz. 1679 ze zm. ),
c) zmiana ceny w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
7. W przypadku wystąpienia okoliczności o których mowa w ust. 5 lit. b) i c) w celu dokonania zmian zapisów
umowy wnioskowanych przez Stronę, zobowiązana jest ona pisemnie wystąpić z propozycją zmiany wraz z
uzasadnieniem.
8. Wniosek o zmianę powinien być złożony z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem licząc od
proponowanego terminu wprowadzenia zmian. Winien zawierać proponowaną nową wysokość cen i wycenę
zawierającą wyliczenia w niezbędnym zakresie, podstawę prawną itp.
9. Zamawiający dokona weryfikacji, zbada prawidłowość dokonanej kalkulacji i ma możliwość wystosowania
zastrzeżeń do przedłożonych dokumentów.
10. Zmiany cen wymagają sporządzenia aneksu do umowy za wyjątkiem zmian wynikających z ustawowych
zmian stawek podatku od towarów i usług, które podlegają automatycznej waloryzacji odpowiednio o kwotę
podatku VAT wynikającą ze stawki tego podatku obowiązującą w chwili powstawania obowiązku podatkowego,
bez konieczności sporządzania aneksu do umowy.
11. Przewidziane zmiany treści umowy nie mogą być niekorzystne dla Zamawiającego. Brak wyrażenia przez
Zamawiającego zgody na proponowaną przez Wykonawcę zmianę treści umowy w trakcie jej obowiązywania
nie może prowadzić do rozwiązania umowy przez jednostronną czynność prawną Wykonawcy.
12. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od
umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca
może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy, zgodnie z art. 145 ustawy
Prawo zamówień publicznych.

VI.4) Procedury odwoławcze: 

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze: 
Oficjalna nazwa:  Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A

Miejscowość:  Warszawa Kod pocztowy:  02-676 Państwo:  Polska (PL)

Tel.: _____

E-mail: Faks:  +48 224587800

Adres internetowy:  (URL) http://www.uzp.gov.pl

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne  (jeżeli dotyczy)

Oficjalna nazwa:  _____

Adres pocztowy: _____

Miejscowość:  _____ Kod pocztowy:  _____ Państwo:  _____

Tel.: _____

E-mail: Faks:  _____

Adres internetowy:  (URL) _____

VI.4.2) Składanie odwołań:   (proszę wypełnić pkt VI.4.2 lub, jeżeli jest to niezbędne, pkt VI.4.3)
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W toku postępowania o udzielenie zamówienia, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej określone w
dziale VI ustawy Pzp: "Środki ochrony prawnej" (art. 179-198 Pzp).
1. Odwołanie – przysługuje wobec niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na
podstawie ustawy.
Odwołanie powinno wskazywać czynność 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.
2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym
podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
3. 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, za pomocą jednego ze
sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy.
4. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy. Odwołanie
wobec treści ogłoszenia o zamówienia, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia
wnosi się w terminie 10 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub
specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
5. Zamawiający przesyła nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym
Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub
postanowień SIWZ, zamieszcza ją również na stronie internetowej, wzywając Wykonawców do przystąpienia do
postępowania odwoławczego.
6. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania
kopii odwołania, wskazując Stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść
strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia Wykonawca doręcza Prezesowi Izby w formie pisemnej
albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego
kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie.
Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania
odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze Stron.
7. Czynności Uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać w sprzeczności z czynnościami i
oświadczeniami Strony, do której przystąpił, z zastrzeżeniem zgłoszenia sprzeciwu, o którym mowa w art. 186
ust. 3, przez Uczestnika, który przystąpił do postępowania po stronie Zamawiającego.
Odwołujący oraz Wykonawca wezwany do przystąpienia do postępowania odwoławczego nie mogą następnie
korzystać ze środków ochrony prawnej wobec czynności Zamawiającego wykonanych zgodnie z wyrokiem Izby
lub sądu albo na podstawie art. 186 ust. 2 i 3 ustawy.
8. Na orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego
przysługuje skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego. Skargę wnosi się za
pośrednictwem Prezesa izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej
odpis przeciwnikowi skargi.
9. W odniesieniu do odwołań zastosowanie maja także następujące przepisy wykonawcze do ustawy Prawo
zamówień publicznych, tj. :
a) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2010r. w sprawie regulaminu postępowania przy
rozpoznaniu odwołań ( Tekst jednolity Dz. U. z 2014r. poz. 964)
b) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010r. w sprawie wysokości oraz sposobu
pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania
( Dz. U. z 2010r. Nr 41, poz. 238).
Do postępowania odwoławczego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks
postępowania cywilnego o sądzie polubownym (arbitrażowym), jeżeli ustawa – Prawo zamówień publicznych
nie stanowi inaczej.

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań: 
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Oficjalna nazwa:  Departament Odwołań Urzędu
Zamówień Publicznych

Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A

Miejscowość:  Warszawa Kod pocztowy:  02-676 Państwo:  Polska (PL)

Tel.: +48 224587801

E-mail: Faks:  _____

Adres internetowy:  (URL) _____

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 
27/07/2016  (dd/mm/rrrr) - ID:2016-097689
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Załącznik A
Dodatkowe adresy i punkty kontaktowe

I) Adresy i punkty kontaktowe, gdzie można uzyskać dalsze informacje
Oficjalna nazwa:  _____ Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest

znany) _____

Adres pocztowy: _____

Miejscowość:  _____ Kod pocztowy:  _____ Państwo:  _____

Punkt kontaktowy:  _____ Tel.: _____

Osoba do kontaktów:  _____

E-mail: Faks:  _____

Adres internetowy:  (URL) _____

II) Adresy i punkty kontaktowe, gdzie można uzyskać specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym
dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego i dynamicznego systemu zakupów)
Oficjalna nazwa:  _____ Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest

znany) _____

Adres pocztowy: _____

Miejscowość:  _____ Kod pocztowy:  _____ Państwo:  _____

Punkt kontaktowy:  _____ Tel.: _____

Osoba do kontaktów:  _____

E-mail: Faks:  _____

Adres internetowy:  (URL) _____

III) Adresy i punkty kontaktowe, gdzie należy przesyłać oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu
Oficjalna nazwa:  _____ Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest

znany) _____

Adres pocztowy: _____

Miejscowość:  _____ Kod pocztowy:  _____ Państwo:  _____

Punkt kontaktowy:  _____ Tel.: _____

Osoba do kontaktów:  _____

E-mail: Faks:  _____

Adres internetowy:  (URL) _____

IV) Adres innej instytucji zamawiającej, w imieniu której dokonuje zakupu instytucja zamawiająca
Oficjalna nazwa _____ Krajowy numer identyfikacyjny

( jeżeli jest znana ): _____

Adres pocztowy: _____

Miejscowość _____ Kod pocztowy _____

Państwo _____

-------------------- (Wykorzystać sekcję IV w załączniku A tyle razy, ile jest to konieczne) --------------------
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Załącznik B
Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą   DOSTAWA IMPLANTÓW I ENDOPROTEZ
ORTOPEDYCZNYCH

Część nr : 1      Nazwa : Pakiet nr 1.

1) Krótki opis:
Implanty i produkty do osteosyntezy kości kończyn.

2)  Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 33183100  
Dodatkowe przedmioty 33183200  
 33183000  
 33184100  

3) Wielkość lub zakres:
Szczegółowy opis oraz ilości określone w Pakiecie nr 1 Formularza asortymentowo-cenowego (załącznik nr 1A
do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia)

(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)  Szacunkowy koszt
bez VAT:  _____

Waluta: 

albo

Zakres: między :  _____ i: _____  Waluta: 

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia:  (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach :  _____   albo w dniach :  _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie:  ______  (dd/mm/rrrr)
Zakończenie:  ______  (dd/mm/rrrr)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
Warunki bezwzględnie wymagane:
1. Szkolenie w zakresie zastosowania zakupionego produktu dla personelu Sali operacyjnej ( dla 2 lekarzy oraz
2 instrumentariuszek) po jednym w każdym roku obowiązywania umowy w ośrodku referencyjnym w kraju lub
zagranicą.
2. Wykonawca zobowiązany jest do utworzenia na terenie siedziby Zamawiającego podmagazynu implantów w
ilościach i rozmiarach uzgodnionych z Zamawiającym (z założeniem, że najczęściej wykorzystywane rozmiary
implantów dostępne będą w ilościach uzgodnionych z Zamawiającym - pozostałe po 1 szt. z każdego rozmiaru).
Stan magazynu winien być uzupełniany w ciągu maksymalnie 48 h od przesłania raportu zużycia implantu
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3. W ramach ceny ofertowej Wykonawca winien udostępnić instrumentarium niezbędne do wykonywania
zabiegów z zastosowaniem zaoferowanych implantów
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Załącznik B
Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą   DOSTAWA IMPLANTÓW I ENDOPROTEZ
ORTOPEDYCZNYCH

Część nr : 2      Nazwa : Pakiet nr 2.

1) Krótki opis:
Gwoździe śródszpikowe do zespoleń kości długich

2)  Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 33183100  
Dodatkowe przedmioty 33183200  
 33183000  
 33184100  

3) Wielkość lub zakres:
Szczegółowy opis oraz ilości określone w Pakiecie nr 2 Formularza asortymentowo-cenowego (załącznik nr 1A
do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia)

(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)  Szacunkowy koszt
bez VAT:  _____

Waluta: 

albo

Zakres: między :  _____ i: _____  Waluta: 

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia:  (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach :  _____   albo w dniach :  _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie:  ______  (dd/mm/rrrr)
Zakończenie:  ______  (dd/mm/rrrr)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
Warunki bezwzględnie wymagane:
1. Szkolenie w zakresie zastosowania zakupionego produktu dla personelu Sali operacyjnej ( dla 2 lekarzy oraz
2 instrumentariuszek) po jednym w każdym roku obowiązywania umowy w ośrodku referencyjnym w kraju lub
zagranicą.
2. Wykonawca zobowiązany jest do utworzenia na terenie siedziby Zamawiajacego podmagazynu implantów w
ilościach i rozmiarach uzgodnionych z Zamawiającym (z założeniem, że najczęściej wykorzystywane rozmiary
implantów dostepne będą w ilościach uzgodnionych z Zamawiającym - pozostałe po 1 szt. z każdego rozmiaru).
Stan magazynu winien być uzupełniany w ciągu maksymalnie 48 h od przesłania raportu zużycia implantu .
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3. W ramach ceny ofertowej Wykonawca winien udostępnić instrumentarium niezbędne do wykonywania
zabiegów z zastosowaniem zaoferowanych implantów
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Załącznik B
Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą   DOSTAWA IMPLANTÓW I ENDOPROTEZ
ORTOPEDYCZNYCH

Część nr : 3      Nazwa : Pakiet nr 3.

1) Krótki opis:
Endoprotezy stawu kolanowego cementowane, dwukłykciowe z systemem nawigacji

2)  Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 33183100  
Dodatkowe przedmioty 33183200  
 33183000  
 33184100  

3) Wielkość lub zakres:
Szczegółowy opis oraz ilości określone w Pakiecie nr 3 Formularza asortymentowo-cenowego (załącznik nr 1A
do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia)

(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)  Szacunkowy koszt
bez VAT:  _____

Waluta: 

albo

Zakres: między :  _____ i: _____  Waluta: 

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia:  (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach :  _____   albo w dniach :  _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie:  ______  (dd/mm/rrrr)
Zakończenie:  ______  (dd/mm/rrrr)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
Warunki bezwzględnie wymagane:
1. Szkolenie w zakresie zastosowania zakupionego produktu dla personelu Sali operacyjnej ( dla 2 lekarzy oraz
2 instrumentariuszek) po jednym w każdym roku obowiązywania umowy w ośrodku referencyjnym w kraju lub
zagranicą .
2. Wykonawca zobowiązany jest do utworzenia na terenie siedziby Zamawiającego podmagazynu implantów w
ilościach i rozmiarach uzgodnionych z Zamawiającym (z założeniem, że najczęściej wykorzystywane rozmiary
implantów dostępne będą w ilościach uzgodnionych z Zamawiającym - pozostałe po 1 szt. z każdego rozmiaru).
Stan magazynu winien być uzupełniany w ciągu maksymalnie 48 h od przesłania raportu zużycia implantu.
3. W zakresie użyczonego instrumentarium dla Pakietu nr 3. Zamawiający wymaga udostępnienia wiertarki
i piły bezprzewodowej z osprzętem. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wykupu ww. wiertarki i piły po
zakończeniu umowy .
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3. W ramach ceny ofertowej Wykonawca winien udostępnić instrumentarium niezbędne do wykonywania
zabiegów z zastosowaniem zaoferowanych implantów wraz z napędami akumulatorowymi (wiertarka i piła -wraz
z zestawem akumulatorów, po 2 szt. na 1 napęd oraz ładowarką)
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Załącznik B
Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą   DOSTAWA IMPLANTÓW I ENDOPROTEZ
ORTOPEDYCZNYCH

Część nr : 4      Nazwa : Pakiet nr 4.

1) Krótki opis:
Endoprotezy bezcementowe stawu biodrowego

2)  Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 33183100  
Dodatkowe przedmioty 33183200  
 33183000  
 33184100  

3) Wielkość lub zakres:
Szczegółowy opis oraz ilości określone w Pakiecie nr 4. Formularza asortymentowo-cenowego (załącznik nr 1A
do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia)

(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)  Szacunkowy koszt
bez VAT:  _____

Waluta: 

albo

Zakres: między :  _____ i: _____  Waluta: 

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia:  (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach :  _____   albo w dniach :  _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie:  ______  (dd/mm/rrrr)
Zakończenie:  ______  (dd/mm/rrrr)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
Warunki bezwzględnie wymagane:
1. Szkolenie w zakresie zastosowania zakupionego produktu dla personelu Sali operacyjnej ( dla 2 lekarzy oraz
2 instrumentariuszek) po jednym w każdym roku obowiązywania umowy w ośrodku referencyjnym w kraju lub
zagranicą .
2. Wykonawca zobowiązany jest do utworzenia na terenie siedziby Zamawiającego podmagazynu implantów w
ilościach i rozmiarach uzgodnionych z Zamawiającym (z założeniem, że najczęściej wykorzystywane rozmiary
implantów dostępne będą w ilościach uzgodnionych z Zamawiającym - pozostałe po 1 szt. z każdego rozmiaru).
Stan magazynu winien być uzupełniany w ciągu maksymalnie 48 h od przesłania raportu zużycia implantu .
3. W zakresie użyczonego instrumentarium dla Pakietu nr 4. Zamawiający wymaga udostępnienia wiertarki
i piły bezprzewodowej z osprzętem. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wykupu ww. wiertarki i piły po
zakończeniu umowy .
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4. W ramach ceny ofertowej Wykonawca winien udostępnić instrumentarium niezbędne do wykonywania
zabiegów z zastosowaniem zaoferowanych implantów wraz z napędami akumulatorowymi (wiertarka i piła -wraz
z zestawem akumulatorów, po 2 szt. na 1 napęd oraz ładowarką)
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Załącznik B
Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą   DOSTAWA IMPLANTÓW I ENDOPROTEZ
ORTOPEDYCZNYCH

Część nr : 5      Nazwa : Pakiet nr 5.

1) Krótki opis:
Endoprotezy cementowane stawu biodrowego

2)  Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 33183100  
Dodatkowe przedmioty 33183200  
 33183000  
 33184100  

3) Wielkość lub zakres:
Szczegółowy opis oraz ilości określone w Pakiecie nr 5. Formularza asortymentowo-cenowego (załącznik nr 1A
do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia)

(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)  Szacunkowy koszt
bez VAT:  _____

Waluta: 

albo

Zakres: między :  _____ i: _____  Waluta: 

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia:  (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach :  _____   albo w dniach :  _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie:  ______  (dd/mm/rrrr)
Zakończenie:  ______  (dd/mm/rrrr)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
Warunki bezwzględnie wymagane:
1. Szkolenie w zakresie zastosowania zakupionego produktu dla personelu Sali operacyjnej ( dla 2 lekarzy oraz
2 instrumentariuszek) po jednym w każdym roku obowiązywania umowy w ośrodku referencyjnym w kraju lub
zagranicą.
2. Wykonawca zobowiązany jest do utworzenia na terenie siedziby Zamawiającego podmagazynu implantów w
ilościach i rozmiarach uzgodnionych z Zamawiającym (z założeniem, że najczęściej wykorzystywane rozmiary
implantów dostępne będą w ilościach uzgodnionych z Zamawiającym - pozostałe po 1 szt. z każdego rozmiaru).
Stan magazynu winien być uzupełniany w ciągu maksymalnie 48 h od przesłania raportu zużycia implantu .
3. W zakresie użyczonego instrumentarium dla Pakietu nr 5. Zamawiający wymaga udostępnienia wiertarki
i piły bezprzewodowej z osprzętem. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wykupu ww. wiertarki i piły po
zakończeniu umowy.
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3. W ramach ceny ofertowej Wykonawca winien udostępnić instrumentarium niezbędne do wykonywania
zabiegów z zastosowaniem zaoferowanych implantów wraz z napędami akumulatorowymi (wiertarka i piła -wraz
z zestawem akumulatorów, po 2 szt. na 1 napęd oraz ładowarką)
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Załącznik B
Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą   DOSTAWA IMPLANTÓW I ENDOPROTEZ
ORTOPEDYCZNYCH

Część nr : 6      Nazwa : Pakiet nr 6.

1) Krótki opis:
Endoprotezy bipolarne stawu biodrowego

2)  Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 33183100  
Dodatkowe przedmioty 33183200  
 33183000  
 33184100  

3) Wielkość lub zakres:
Szczegółowy opis oraz ilości określone w Pakiecie nr 6. Formularza asortymentowo-cenowego (załącznik nr 1A
do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia)

(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)  Szacunkowy koszt
bez VAT:  _____

Waluta: 

albo

Zakres: między :  _____ i: _____  Waluta: 

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia:  (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach :  _____   albo w dniach :  _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie:  ______  (dd/mm/rrrr)
Zakończenie:  ______  (dd/mm/rrrr)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
Warunki bezwzględnie wymagane:
1. Szkolenie w zakresie zastosowania zakupionego produktu dla personelu Sali operacyjnej ( dla 2 lekarzy oraz
2 instrumentariuszek) po jednym w każdym roku obowiązywania umowy w ośrodku referencyjnym w kraju lub
zagranicą .
2. Wykonawca zobowiązany jest do utworzenia na terenie siedziby Zamawiającego podmagazynu implantów w
ilościach i rozmiarach uzgodnionych z Zamawiającym (z założeniem, że najczęściej wykorzystywane rozmiary
implantów dostępne będą w ilościach uzgodnionych z Zamawiającym - pozostałe po 1 szt. z każdego rozmiaru).
Stan magazynu winien być uzupełniany w ciągu maksymalnie 48 h od przesłania raportu zużycia implantu .
3. W zakresie użyczonego instrumentarium dla Pakietu nr 6. Zamawiający wymaga udostępnienia wiertarki
i piły bezprzewodowej z osprzętem. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wykupu ww. wiertarki i piły po
zakończeniu umowy .



PL  Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 35 / 54

3. W ramach ceny ofertowej Wykonawca winien udostępnić instrumentarium niezbędne do wykonywania
zabiegów z zastosowaniem zaoferowanych implantów wraz z napędami akumulatorowymi (wiertarka i piła -wraz
z zestawem akumulatorów, po 2 szt. na 1 napęd oraz ładowarką)
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Załącznik B
Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą   DOSTAWA IMPLANTÓW I ENDOPROTEZ
ORTOPEDYCZNYCH

Część nr : 7      Nazwa : Pakiet nr 7.

1) Krótki opis:
Endoprotezy bezcementowa, przynasadowa stawu biodrowego

2)  Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 33183100  
Dodatkowe przedmioty 33183200  
 33183000  
 33184100  

3) Wielkość lub zakres:
Szczegółowy opis oraz ilości określone w Pakiecie nr 7. Formularza asortymentowo-cenowego (załącznik nr 1A
do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia)

(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)  Szacunkowy koszt
bez VAT:  _____

Waluta: 

albo

Zakres: między :  _____ i: _____  Waluta: 

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia:  (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach :  _____   albo w dniach :  _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie:  ______  (dd/mm/rrrr)
Zakończenie:  ______  (dd/mm/rrrr)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
Warunki bezwzględnie wymagane:
1. Szkolenie w zakresie zastosowania zakupionego produktu dla personelu Sali operacyjnej ( dla 2 lekarzy oraz
2 instrumentariuszek) po jednym w każdym roku obowiązywania umowy w ośrodku referencyjnym w kraju lub
zagranicą.
2. Wykonawca zobowiązany jest do utworzenia na terenie siedziby Zamawiającego podmagazynu implantów w
ilościach i rozmiarach uzgodnionych z Zamawiającym (z założeniem, że najczęściej wykorzystywane rozmiary
implantów dostepne będą w ilościach uzgodnionych z Zamawiającym - pozostałe po 1 szt. z każdego rozmiaru).
Stan magazynu winien być uzupełniany w ciągu maksymalnie 48 h od przesłania raportu zużycia implantu .
3. W zakresie użyczonego instrumentarium dla Pakietu nr 7. Zamawiający wymaga udostępnienia wiertarki
i piły bezprzewodowej z osprzętem. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wykupu ww. wiertarki i piły po
zakończeniu umowy .
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3. W ramach ceny ofertowej Wykonawca winien udostępnić instrumentarium niezbędne do wykonywania
zabiegów z zastosowaniem zaoferowanych implantów wraz z napędami akumulatorowymi (wiertarka i piła -wraz
z zestawem akumulatorów, po 2 szt. na 1 napęd oraz ładowarką)
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Załącznik B
Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą   DOSTAWA IMPLANTÓW I ENDOPROTEZ
ORTOPEDYCZNYCH

Część nr : 8      Nazwa : Pakiet nr 8.

1) Krótki opis:
Endoprotezy stawu kolanowego (cementowana i bezcementowa)

2)  Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 33183100  
Dodatkowe przedmioty 33183200  
 33183000  
 33184100  

3) Wielkość lub zakres:
Szczegółowy opis oraz ilości określone w Pakiecie nr 8. Formularza asortymentowo-cenowego (załącznik nr 1A
do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia)

(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)  Szacunkowy koszt
bez VAT:  _____

Waluta: 

albo

Zakres: między :  _____ i: _____  Waluta: 

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia:  (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach :  _____   albo w dniach :  _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie:  ______  (dd/mm/rrrr)
Zakończenie:  ______  (dd/mm/rrrr)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
Warunki bezwzględnie wymagane:
1. Szkolenie w zakresie zastosowania zakupionego produktu dla personelu Sali operacyjnej ( dla 2 lekarzy oraz
2 instrumentariuszek) po jednym w każdym roku obowiązywania umowy w ośrodku referencyjnym w kraju lub
zagranicą .
2. Wykonawca zobowiązany jest do utworzenia na terenie siedziby Zamawiającego podmagazynu implantów w
ilościach i rozmiarach uzgodnionych z Zamawiającym (z założeniem, że najczęściej wykorzystywane rozmiary
implantów dostępne będą w ilościach uzgodnionych z Zamawiającym - pozostałe po 1 szt. z każdego rozmiaru).
Stan magazynu winien być uzupełniany w ciągu maksymalnie 48 h od przesłania raportu zużycia implantu/
endoprotezy.
3. W zakresie użyczonego instrumentarium dla Pakietu nr 8. Zamawiający wymaga udostępnienia wiertarki
i piły bezprzewodowej z osprzętem. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wykupu ww. wiertarki i piły po
zakończeniu umowy .
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4. W ramach ceny ofertowej Wykonawca winien udostępnić instrumentarium niezbędne do wykonywania
zabiegów z zastosowaniem zaoferowanych implantów wraz z napędami akumulatorowymi (wiertarka i piła -wraz
z zestawem akumulatorów, po 2 szt. na 1 napęd oraz ładowarką)
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Załącznik B
Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą   DOSTAWA IMPLANTÓW I ENDOPROTEZ
ORTOPEDYCZNYCH

Część nr : 9      Nazwa : Pakiet nr 9.

1) Krótki opis:
Endoproteza stawu biodrowego umożliwiająca regulację ofsetu poprzez lateralizacje oraz zastosowanie
panewek antyluksacyjnych, dwumobilnych

2)  Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 33183100  
Dodatkowe przedmioty 33183200  
 33183000  
 33184100  

3) Wielkość lub zakres:
Szczegółowy opis oraz ilości określone w Pakiecie nr 9. Formularza asortymentowo-cenowego (załącznik nr 1A
do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia)

(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)  Szacunkowy koszt
bez VAT:  _____

Waluta: 

albo

Zakres: między :  _____ i: _____  Waluta: 

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia:  (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach :  _____   albo w dniach :  _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie:  ______  (dd/mm/rrrr)
Zakończenie:  ______  (dd/mm/rrrr)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
Warunki bezwzględnie wymagane:
1. Szkolenie w zakresie zastosowania zakupionego produktu dla personelu Sali operacyjnej ( dla 2 lekarzy oraz
2 instrumentariuszek) po jednym w każdym roku obowiązywania umowy w ośrodku referencyjnym w kraju lub
zagranicą .
2. Wykonawca zobowiązany jest do utworzenia na terenie siedziby Zamawiającego podmagazynu implantów w
ilościach i rozmiarach uzgodnionych z Zamawiającym (z założeniem, że najczęściej wykorzystywane rozmiary
implantów dostępne będą w ilościach uzgodnionych z Zamawiającym - pozostałe po 1 szt. z każdego rozmiaru).
Stan magazynu winien być uzupełniany w ciągu maksymalnie 48 h od przesłania raportu zużycia implantu/
endoprotezy.
3. W zakresie użyczonego instrumentarium dla Pakietu nr 8. Zamawiający wymaga udostępnienia wiertarki
i piły bezprzewodowej z osprzętem. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wykupu ww. wiertarki i piły po
zakończeniu umowy .
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4. W ramach ceny ofertowej Wykonawca winien udostępnić instrumentarium niezbędne do wykonywania
zabiegów z zastosowaniem zaoferowanych implantów wraz z napędami akumulatorowymi (wiertarka i piła -wraz
z zestawem akumulatorów, po 2 szt. na 1 napęd oraz ładowarką)
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Załącznik B
Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą   DOSTAWA IMPLANTÓW I ENDOPROTEZ
ORTOPEDYCZNYCH

Część nr : 10      Nazwa : Pakiet nr 10.

1) Krótki opis:
Substytuty kości i spacery

2)  Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 33183100  
Dodatkowe przedmioty 33183200  
 33183000  
 33184100  

3) Wielkość lub zakres:
Szczegółowy opis oraz ilości określone w Pakiecie nr 10. Formularza asortymentowo-cenowego (załącznik nr
1A do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia)

(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)  Szacunkowy koszt
bez VAT:  _____

Waluta: 

albo

Zakres: między :  _____ i: _____  Waluta: 

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia:  (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach :  _____   albo w dniach :  _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie:  ______  (dd/mm/rrrr)
Zakończenie:  ______  (dd/mm/rrrr)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
_____
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Załącznik B
Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą   DOSTAWA IMPLANTÓW I ENDOPROTEZ
ORTOPEDYCZNYCH

Część nr : 11      Nazwa : Pakiet nr 11.

1) Krótki opis:
Produkty stosowane w chirurgii stopy

2)  Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 33183100  
Dodatkowe przedmioty 33183200  
 33183000  
 33184100  

3) Wielkość lub zakres:
Szczegółowy opis oraz ilości określone w Pakiecie nr 11. Formularza asortymentowo-cenowego (załącznik nr
1A do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia)

(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)  Szacunkowy koszt
bez VAT:  _____

Waluta: 

albo

Zakres: między :  _____ i: _____  Waluta: 

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia:  (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach :  _____   albo w dniach :  _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie:  ______  (dd/mm/rrrr)
Zakończenie:  ______  (dd/mm/rrrr)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
Warunki bezwzględnie wymagane:
1. Szkolenie w zakresie zastosowania zakupionego produktu dla personelu Sali operacyjnej ( dla 2 lekarzy oraz
2 instrumentariuszek) po jednym w każdym roku obowiązywania umowy w ośrodku referencyjnym w kraju lub
zagranicą .
2. Wykonawca zobowiązany jest do utworzenia na terenie siedziby Zamawiającego podmagazynu implantów
dla Produktów określonych w części I i IV Pakietu w ilościach i rozmiarach uzgodnionych z Zamawiającym (z
założeniem, że najczęściej wykorzystywane rozmiary implantów dostępne będą w ilościach uzgodnionych z
Zamawiającym - pozostałe po 1 szt. z każdego rozmiaru). Stan magazynu winien być uzupełniany w ciągu
maksymalnie 48 h od przesłania raportu zużycia implantu/endoprotezy.
3. Dostawa implantów wyszczególnionych w części II i III na zamówienie w ciągu maksymalnie 24 h od złożenia
zamówienia.
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4. W ramach ceny ofertowej Wykonawca winien udostępnić instrumentarium z kompletem niezbędnych wierteł
kompatybilnych z posiadanym przez Zamawiającego systemem napędów Aculan z możliwością montażu na
tzw. "szybkozłaczkę".
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Załącznik B
Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą   DOSTAWA IMPLANTÓW I ENDOPROTEZ
ORTOPEDYCZNYCH

Część nr : 12      Nazwa : Pakiet nr 12.

1) Krótki opis:
Implanty stosowane w chirurgii kręgosłupa

2)  Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 33183100  
Dodatkowe przedmioty 33183200  
 33183000  
 33184100  

3) Wielkość lub zakres:
Szczegółowy opis oraz ilości określone w Pakiecie nr 12. Formularza asortymentowo-cenowego (załącznik nr
1A do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia)

(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)  Szacunkowy koszt
bez VAT:  _____

Waluta: 

albo

Zakres: między :  _____ i: _____  Waluta: 

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia:  (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach :  _____   albo w dniach :  _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie:  ______  (dd/mm/rrrr)
Zakończenie:  ______  (dd/mm/rrrr)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
Warunki bezwzględnie wymagane:
1) Szkolenie w zakresie zastosowania zakupionego produktu dla personelu Sali operacyjnej (dla 2 lekarzy oraz
2 instrumentariuszek) po jednym w każdym roku obowiązywania umowy w ośrodku referencyjnym w kraju lub
zagranicą .
2) W ramach ceny ofertowej Wykonawca winien udostępnić instrumentarium niezbędne do wykonywania
zabiegów z zastosowaniem zaoferowanych implantów wraz z napędami akumulatorowymi (wiertarka i piła -wraz
z zestawem akumulatorów (po 2 szt. na 1 napęd) oraz ładowarką)
3) Dodatkowo dostawca zobowiązany jest do użyczenia na czas umowy oprócz instrumentarium do implantacji
zestaw narzędzi dostępowych w postaci:
Zestaw rozwieraczy szyjnych złożony z :
a) rozwieracza o ramionach równoległych z motylkowym regulatorem, końce ramion ruchome, połączone
zawiasowo, podwójnie łamane.
b)rozwieracza automatycznego z zapadką, końce ramion ruchome, połączone zawiasowo, podwójnie łamane.
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c) dwa uchwyty do ustawiania łopatek
d) łopatki tytanowe, zakończone 4 zębami w rozmiarach:
- szerokość 19mm długość 30mm – 2 szt
- szerokość 19mm długość 35mm – 2 szt
- szerokość 19mm długość 40mm – 2 szt
- szerokość 19mm długość 45mm – 2 szt
e) łopatki tytanowe, zakończone 5 zębami w rozmiarach:
- szerokość 24mm długość 40mm – 1 szt
- szerokość 24mm długość 45mm – 1 szt
- szerokość 24mm długość 50mm – 1 szt
- szerokość 24mm długość 55mm – 1 szt
- szerokość 24mm długość 60mm – 1 szt
- szerokość 24mm długość 65mm – 1 szt
f) kontener plastikowy z pokrywą z przegródkami na narzędzia
4) Dostawa implantów maksymalnie w ciągu 48 h od złożenia zamówienia
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Załącznik B
Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą   DOSTAWA IMPLANTÓW I ENDOPROTEZ
ORTOPEDYCZNYCH

Część nr : 13      Nazwa : Pakiet nr 13.

1) Krótki opis:
System do rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego

2)  Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 33183100  
Dodatkowe przedmioty 33183200  
 33183000  
 33184100  

3) Wielkość lub zakres:
Szczegółowy opis oraz ilości określone w Pakiecie nr 13. Formularza asortymentowo-cenowego (załącznik nr
1A do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia)

(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)  Szacunkowy koszt
bez VAT:  _____

Waluta: 

albo

Zakres: między :  _____ i: _____  Waluta: 

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia:  (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach :  _____   albo w dniach :  _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie:  ______  (dd/mm/rrrr)
Zakończenie:  ______  (dd/mm/rrrr)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
Warunki bezwzględnie wymagane:
1. Szkolenie w zakresie zastosowania zakupionego produktu dla personelu Sali operacyjnej ( dla 2 lekarzy oraz
2 instrumentariuszek) po jednym w każdym roku obowiązywania umowy w ośrodku referencyjnym w kraju lub
zagranicą.
2. Wykonawca zobowiązany jest do utworzenia na terenie siedziby Zamawiającego podmagazynu implantów
dla Produktów określonych w części I i IV Pakietu w ilościach i rozmiarach uzgodnionych z Zamawiającym (z
założeniem, że najczęściej wykorzystywane rozmiary implantów dostępne będą w ilościach uzgodnionych z
Zamawiającym - pozostałe po 1 szt. z każdego rozmiaru). Stan magazynu winien być uzupełniany w ciągu
maksymalnie 48 h od przesłania raportu zużycia implantu/endoprotezy.
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3. W ramach ceny ofertowej Wykonawca winien udostępnić instrumentarium niezbędne do wykonywania
zabiegów z zastosowaniem zaoferowanych implantów



PL  Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 49 / 54

Załącznik B
Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą   DOSTAWA IMPLANTÓW I ENDOPROTEZ
ORTOPEDYCZNYCH

Część nr : 14      Nazwa : Pakiet nr 14.

1) Krótki opis:
Implanty do artroskopii stawu barkowego

2)  Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 33183100  
Dodatkowe przedmioty 33183200  
 33183000  
 33184100  

3) Wielkość lub zakres:
Szczegółowy opis oraz ilości określone w Pakiecie nr 14. Formularza asortymentowo-cenowego (załącznik nr
1A do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia)

(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)  Szacunkowy koszt
bez VAT:  _____

Waluta: 

albo

Zakres: między :  _____ i: _____  Waluta: 

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia:  (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach :  _____   albo w dniach :  _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie:  ______  (dd/mm/rrrr)
Zakończenie:  ______  (dd/mm/rrrr)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
Warunki bezwzględnie wymagane:
1.Szkolenie w zakresie zastosowania zakupionego produktu dla personelu Sali operacyjnej ( dla 2 lekarzy oraz
2 instrumentariuszek) po jednym w każdym roku obowiązywania umowy w ośrodku referencyjnym w kraju lub
zagranicą .
2. Dostawa Implantu i instrumentarium w ciągu maksymalnie 48 h od przesłania zamówienia lub utworzenie
magazynu implantów
3. W ramach ceny ofertowej Wykonawca winien udostępnić instrumentarium niezbędne do wykonywania
zabiegów z zastosowaniem zaoferowanych implantów
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Załącznik B
Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą   DOSTAWA IMPLANTÓW I ENDOPROTEZ
ORTOPEDYCZNYCH

Część nr : 15      Nazwa : Pakiet nr 15.

1) Krótki opis:
Implanty do artroskopii stawu kolanowego

2)  Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 33183100  
Dodatkowe przedmioty 33183200  
 33183000  
 33184100  

3) Wielkość lub zakres:
Szczegółowy opis oraz ilości określone w Pakiecie nr 15. Formularza asortymentowo-cenowego (załącznik nr
1A do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia)

(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)  Szacunkowy koszt
bez VAT:  _____

Waluta: 

albo

Zakres: między :  _____ i: _____  Waluta: 

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia:  (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach :  _____   albo w dniach :  _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie:  ______  (dd/mm/rrrr)
Zakończenie:  ______  (dd/mm/rrrr)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
Warunki bezwzględnie wymagane:
1. Szkolenie w zakresie zastosowania zakupionego produktu dla personelu Sali operacyjnej ( dla 2 lekarzy oraz
2 instrumentariuszek) po jednym w każdym roku obowiązywania umowy w ośrodku referencyjnym w kraju lub
zagranicą .
2. Dostawa Implantu i instrumentarium w ciągu maksymalnie 48 h od przesłania zamówienia lub utworzenie
magazynu implantów
3. W ramach ceny ofertowej Wykonawca winien udostępnić instrumentarium niezbędne do wykonywania
zabiegów z zastosowaniem zaoferowanych implantów
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Załącznik B
Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą   DOSTAWA IMPLANTÓW I ENDOPROTEZ
ORTOPEDYCZNYCH

Część nr : 16      Nazwa : Pakiet nr 16.

1) Krótki opis:
Materiały eksploatacyjne do artroskopu

2)  Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 33183100  
Dodatkowe przedmioty 33183200  
 33183000  
 33184100  

3) Wielkość lub zakres:
Szczegółowy opis oraz ilości określone w Pakiecie nr 16. Formularza asortymentowo-cenowego (załącznik nr
1A do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia)

(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)  Szacunkowy koszt
bez VAT:  _____

Waluta: 

albo

Zakres: między :  _____ i: _____  Waluta: 

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia:  (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach :  _____   albo w dniach :  _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie:  ______  (dd/mm/rrrr)
Zakończenie:  ______  (dd/mm/rrrr)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
Warunki bezwzględnie wymagane:
Zaoferowane materiały eksploatacyjne do artroskopu muszą być kompatybilne z posiadaną przez
Zamawiającego konsolą Crossfire 2 firmy Stryker.
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Załącznik B
Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą   DOSTAWA IMPLANTÓW I ENDOPROTEZ
ORTOPEDYCZNYCH

Część nr : 17      Nazwa : Pakiet nr 17.

1) Krótki opis:
Krążki do zabiegów w niedokrwieniu w obrębie palców

2)  Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 33183100  
Dodatkowe przedmioty 33183200  
 33183000  
 33184100  

3) Wielkość lub zakres:
Szczegółowy opis oraz ilości określone w Pakiecie nr 17. Formularza asortymentowo-cenowego (załącznik nr
1A do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia)

(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)  Szacunkowy koszt
bez VAT:  _____

Waluta: 

albo

Zakres: między :  _____ i: _____  Waluta: 

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia:  (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach :  _____   albo w dniach :  _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie:  ______  (dd/mm/rrrr)
Zakończenie:  ______  (dd/mm/rrrr)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
_____
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Załącznik C1 – Zamówienia ogólne
Kategorie usług, o których mowa w sekcji II Przedmiot zamówienia

Dyrektywa 2004/18/WE

 

Kategoria nr [1] Przedmiot
1 Usługi konserwacyjne i naprawcze

2 Usługi transportu lądowego [2] ,w tym usługi samochodów opancerzonych oraz usługi
kurierskie, z wyjątkiem przewozu poczty

3 Usługi transportu lotniczego pasażerów i towarów, z wyjątkiem transportu poczty

4 Transport poczty drogą lądową [3] i lotniczą

5 Usługi telekomunikacyjne

6 Usługi finansowe: a) Usługi ubezpieczeniowe b)Usługi bankowe i inwestycyjne [4]

7 Usługi komputerowe i usługi z nimi związane

8 Usługi badawcze i rozwojowe [5]

9 Usługi w zakresie księgowości, audytu oraz prowadzenia ksiąg rachunkowych

10 Usługi badania rynku i opinii publicznej

11 Usługi konsultacyjne w zakresie zarządzania [6] i usługi z nimi związane

12 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i zintegrowane usługi inżynieryjne; usługi
urbanistyczne, architektury krajobrazu, związane z nimi usługi konsultacji naukowych i
technicznych; usługi badań i analiz technicznych

13 Usługi reklamowe

14 Usługi sprzątania budynków i usługi zarządzania mieniem

15 Usługi w zakresie publikowania i drukowania wykonywane z tytułu wynagrodzenia lub
umowy

16 Usługi w dziedzinie odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości; usługi sanitarne i
podobne

Kategoria nr [7] Przedmiot
17 Usługi hotelarskie i restauracyjne

18 Usługi transportu kolejowego

19 Usługi transportu wodnego

20 Dodatkowe i pomocnicze usługi transportowe

21 Usługi prawnicze

22 Usługi rekrutacji i pozyskiwania personelu [8]

23 Usługi detektywistyczne i ochroniarskie z wyjątkiem usług samochodów
opancerzonych

24 Usługi edukacyjne i szkoleniowe

25 Usługi społeczne i zdrowotne

26 Usługi rekreacyjne, kulturalne oraz sportowe  [9]

27 Inne usługi

  

  
1 Kategorie usług w rozumieniu art. 20 i załącznika IIA do dyrektywy 2004/18/WE.
2 Z wyjątkiem usług transportu kolejowego, ujętych w kategorii 18.
3 Z wyjątkiem usług transportu kolejowego, ujętych w kategorii 18.
4 Z wyjątkiem usług finansowych związanych z wystawianiem, sprzedażą, zakupem lub transferem papierów
wartościowych albo innych instrumentów finansowych oraz usług banku centralnego. Również wyłączone:
usługi obejmujące nabycie, najem lub dzierżawę – bez względu na sposób finansowania – gruntów, istniejących
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budynków lub innych nieruchomości, albo dotyczące praw do nich. Niemniej jednak przepisom dyrektywy
podlegają umowy o świadczenie usług finansowych zawarte, w dowolnej formie, równocześnie, przed lub po
zawarciu umowy nabycia, najmu lub dzierżawy.
5 Z wyjątkiem usług dotyczących badań i rozwoju innych niż takie, gdzie korzyści czerpie wyłącznie instytucja
zamawiająca w celu wykorzystania ich we własnej działalności, pod warunkiem że świadczona usługa została w
pełni wynagrodzona przez instytucję zamawiającą.
6 Z wyjątkiem usług arbitrażowych i koncyliacyjnych.
7 Kategorie usług w rozumieniu art. 21 i załącznika IIB do dyrektywy 2004/18/WE.
8 Z wyjątkiem umów o pracę.
9 Z wyjątkiem umów dotyczących nabycia, opracowania, produkcji i koprodukcji materiałów programowych
przez nadawców oraz umów dotyczących czasu emisji.
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