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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 dodatkowych
informacji, informacje o

niekompletnej procedurze lub
sprostowanie

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

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) _____

I.2) Rodzaj zamawiającego:
Instytucja zamawiająca Podmiot zamawiający

mailto:ojs@publications.europa.eu
http://simap.europa.eu
http://simap.europa.eu
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Sekcja II: Przedmiot zamówienia

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

II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu:  (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

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.



PL  Formularz standardowy 14 - Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub
sprostowanie

3 / 5

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.
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.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 33183100  
Dodatkowe przedmioty 33183200  
 33183000  
 33184100  
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Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury  (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Otwarta
Ograniczona
Ograniczona przyspieszona
Negocjacyjna
Negocjacyjna przyspieszona
Dialog konkurencyjny
Negocjacyjna z uprzednim ogłoszeniem
Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
Negocjacyjna z publikacją ogłoszenia o zamówieniu
Negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii

Europejskiej

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.1)Numer referencyjny:   (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
SPZOZ_NT/DZP/PN/10/16

IV.2.2)Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną: 
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez

eNotices
TED eSender

Login:   ENOTICES_spzoz15
Dane referencyjne ogłoszenia:   2016-097689   rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja: 
Numer ogłoszenia w Dz.U.:  2016/S 146-264489  z dnia:  30/07/2016  (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 
27/07/2016  (dd/mm/rrrr)
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Ogłoszenie dotyczy:
Procedury niepełnej
Sprostowania
Informacji dodatkowych

VI.2) Informacje na temat niepełnej procedury udzielenia zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przerwane
Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne
Zamówienia nie udzielono
Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji

VI.3) Informacje do poprawienia lub dodania :

VI.3.1)
Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą
Oba przypadki

VI.3.2)
W ogłoszeniu pierwotnym
W odpowiedniej dokumentacji przetargowej

  (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
W obu przypadkach

  (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)

VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:

Zamiast: Powinno być:

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
IV.3.4)

Zamiast:
21/09/2016   Godzina: 10:00
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
26/09/2016   Godzina: 10:00
(dd/mm/rrrr)

Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
IV.3.8)

Zamiast:
21/09/2016   Godzina: 10:15
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
26/09/2016   Godzina: 10:15
(dd/mm/rrrr)

VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić

VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia
Miejsce, w którym należy dodać tekst: Tekst do dodania:

VI.4) Inne dodatkowe informacje:
_____

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20/09/2016  (dd/mm/rrrr) - ID:2016-120747
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