
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.szpital-nowytomysl.pl

Nowy Tomyśl: DOSTAWA IMPLANTÓW I ENDOPROTEZ

ORTOPEDYCZNYCH

Numer ogłoszenia: 148949 - 2016; data zamieszczenia: 21.07.2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego

zawarcia umowy ramowej

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej imienia doktora Kazimierza Hołogi , ul.

Poznańska 30, 64-300 Nowy Tomyśl, woj. wielkopolskie, tel. 061 4427314, 4427311, faks 061 4422152.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-nowytomysl.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

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

ORTOPEDYCZNYCH.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest

sukcesywna dostawa implantów i endoprotez ortopedycznych. Przedmiot zamówienia został podzielony na 6

części (Pakiety nr 1-6). 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w poszczególnych pakietach określony

został w Załączniku nr 1A do SIWZ - formularz 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
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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. 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). 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/endoprotez na terenie siedziby Zamawiającego; stan zapasu Wykonawca będzie uzgadniał na

bieżąco z osobą odpowiedzialną w szpitalu za magazyn implantów/endoprotez.; 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.1.5)

 przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
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II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.18.31.00-7, 33.18.32.00-8, 33.18.30.00-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 6.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa

nakładają obowiązek ich posiadania

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. Ocena zostanie dokonana wg formuły

spełnia/nie spełnia na podstawie analizy wymaganych dokumentów.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek dotyczy części 1 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 150.000

złotych brutto Warunek dotyczy części 2: 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

70.000 złotych brutto Dla części 3, 4, 5 i 6 Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku.

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. Ocena

zostanie dokonana wg formuły spełnia/nie spełnia na podstawie analizy wymaganych dokumentów.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Warunek powyższy zostanie
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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. Ocena zostanie dokonana wg formuły

spełnia/nie spełnia na podstawie analizy wymaganych dokumentów.

III.3.4) Osoby zdolne 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. Ocena zostanie dokonana wg formuły

spełnia/nie spełnia na podstawie analizy wymaganych dokumentów.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

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. Ocena zostanie dokonana wg formuły

spełnia/nie spełnia na podstawie analizy wymaganych dokumentów.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1

ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

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 albo

wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu,  a  jeżeli  okres  prowadzenia  działalności  jest

krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz

których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są

wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy

przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

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;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
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przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający,

że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed

upływem  terminu  składania  wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu  o  udzielenie

zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.

o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB

ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym

wymaganiom należy przedłożyć:

próbki,  opisy  lub  fotografie  produktów,  które  mają  zostać  dostarczone,  których  autentyczność  musi

zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego;

inne dokumenty

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

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

a) W przypadku gdy umocowanie osoby podpisującej ofertę nie wynika z właściwego rejestru, należy dołączyć
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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). 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. f) 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, gdy ofertę składa

pełnomocnik - stosowne pełnomocnictwo.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1 - Cena - 98

2 - Termin płatności - 2

IV.2.2)

 przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie

której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

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)
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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. 4.

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany cen jednostkowych brutto w przypadku wystąpienia okoliczności

wskazanej w ust. 3 lub w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT. Wzrost cen brutto

spowodowany zmianą stawki podatku VAT może nastąpić jedynie w sytuacji łącznego spełnienia dwóch

przesłanek: 1) gdy spełnienie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej

ze Stron rażącą stratą w rozumieniu art. 3571 K.c., 2) zmiana wynika z okoliczności, których nie można było

przewidzieć w momencie zawarcia umowy. 5. Okres obowiązywania umowy może ulec przedłużeniu w

przypadku niewykorzystania przez Zamawiającego, w terminie wskazanym w § 10 ust. 1, całości objętego

umową zamówienia. 6. 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 7.

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.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

www.szpital-nowytomysl.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Samodzielny Publiczny

Zakład Opieki Zdrowotnej imienia doktora Kazimierza Hołogi ul. Poznańska 30, 64-300 Nowy Tomyśl.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.07.2016

godzina 10:00, miejsce: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej imienia doktora Kazimierza Hołogi ul.

Poznańska 30, 64-300 Nowy Tomyśl budynek I piętro, pokój numer 3- Sekretariat..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi

środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym
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Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Pakiet nr 1. Endoprotezy stawu biodrowego.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy opis oraz ilości

określone w Formularzu asortymentowo-cenowym Zał. 1A do SIWZ..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.18.31.00-7, 33.18.32.00-8.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.10.2016.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 98

2. Termin płatności - 2

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Pakiet nr 2. Endoprotezy stawu kolanowego cementowane, dwukłykciowe z systemem

nawigacji.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy opis oraz ilości

określone w Formularzu asortymentowo-cenowym Zał. 1A do SIWZ..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.18.31.00-7, 33.18.32.00-8.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.10.2016.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 98

2. Termin płatności - 2

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Pakiet Nr 3. Gwoździe śródszpikowe do zespoleń kości długich.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy opis oraz ilości

określone w Formularzu asortymentowo-cenowym Zał. 1A do SIWZ..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.18.31.00-7, 33.18.30.00-6.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.10.2016.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 98

2. Termin płatności - 2

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Pakiet nr 4. Implanty odcinka szyjnego kręgosłupa.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy opis oraz ilości

określone w Formularzu asortymentowo-cenowym Zał. 1A do SIWZ..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.18.31.00-7, 33.18.32.00-8.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.10.2016.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
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1. Cena - 98

2. Termin płatności - 2

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Pakiet nr 5 . Implanty odcinka piersiowo- lędźwiowo - krzyżowego kręgosłupa.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy opis oraz ilości

określone w Formularzu asortymentowo-cenowym Zał. 1A do SIWZ..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.18.31.00-7, 33.18.32.00-8.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.10.2016.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 98

2. Termin płatności - 2

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Pakiet nr 6. System do rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy opis oraz ilości

określone w Formularzu asortymentowo-cenowym Zał. 1A do SIWZ..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.18.31.00-7, 33.18.32.00-8.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.10.2016.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 98

2. Termin płatności - 2
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