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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:113947-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Piekary Śląskie: Implanty ortopedyczne
2017/S 061-113947

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2017/S 034-061188)

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. Dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich
ul. Bytomska 62
Piekary Śląskie
41-940
Polska
Osoba do kontaktów: Sekcja ds. zamówień publicznych
Tel.:  +48 323934210
E-mail: sekretariat@urazowka.piekary.pl 
Faks:  +48 323934141
Kod NUTS: PL22
Adresy internetowe:
Główny adres: www.urazowka.piekary.pl
Adres profilu nabywcy: http://www.urazowka.piekary.pl

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

II.1.1) Nazwa:
Dostawa implantów ortopedycznych.
Numer referencyjny: Szp.270-15/17

II.1.2) Główny kod CPV
33183100

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa implantów ortopedycznych wraz z dzierżawą instrumentarium do
wszczepiania i usuwania dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im.
Dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich, zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6. Przedmiot zamówienia
podzielony jest na 6 pakietów.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

mailto:sekretariat@urazowka.piekary.pl
www.urazowka.piekary.pl
http://www.urazowka.piekary.pl
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24/03/2017

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 034-061188

Sekcja VII: Zmiany
VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.4
Część nr: Pakiet nr 2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: II.2.4) Opis zamówienia:
Zamiast:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa implantów ortopedycznych w tym gwoździ śródszpikowych, płytek i śrub
wraz z dzierżawą instrumentarium do wszczepiania i usuwania dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego
Szpitala Chirurgii Urazowej im. Dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich, zgodnie z wymaganiami załącznika nr
6. Zamówienie podzielone jest na 20 pozycji asortymentowych.
Powinno być:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa implantów ortopedycznych w tym gwoździ śródszpikowych, płytek i śrub
wraz z dzierżawą instrumentarium do wszczepiania i usuwania dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego
Szpitala Chirurgii Urazowej im. Dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich, zgodnie z wymaganiami załącznika nr
6. Zamówienie podzielone jest na 18 pozycji asortymentowych.
Numer sekcji: II.1.4
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Krótki opis
Zamiast:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa implantów ortopedycznych wraz z dzierżawą instrumentarium do
wszczepiania i usuwania dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im.
Dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich, zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6. Przedmiot zamówienia
podzielony jest na 6 pakietów.
Powinno być:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa implantów ortopedycznych wraz z dzierżawą instrumentarium do
wszczepiania i usuwania dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im.
Dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich, zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6. Przedmiot zamówienia
podzielony jest na 7 pakietów.
Numer sekcji: II.2.1
Część nr: Pakiet nr 7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Nazwa
Zamiast:
Powinno być:
II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 7
Część nr: 7
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33183100
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22
II.2.4) Opis zamówienia:

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:61188-2017:TEXT:PL:HTML
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Przedmiotem zamówienia jest dostawa implantów ortopedycznych w tym płytek i śrub wraz z dzierżawą
instrumentarium do wszczepiania i usuwania dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii
Urazowej im. Dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich, zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6. Zamówienie
podzielone jest na 3 pozycje asortymentowe
II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości – Nazwa: Termin płatności / Waga: 0.4
Cena – Waga: 0.6
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie.
Numer sekcji: II.2.12
Zamiast:
Powinno być:
II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie.
Numer sekcji: III.1.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Zamiast:
B) Warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający uzna spełnienie tego warunku, jeżeli Wykonawca wykaże, iż posiada ubezpieczenie od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o sumie
gwarancyjnej na kwotę co najmniej:
Dla pakietu nr 1 – 169 495,20 PLN
Dla Pakietu nr 2 – 622 125 PLN
Dla Pakietu nr 3 – 902 599,75 PLN
Dla Pakietu nr 4 – 179 579,74 PLN
Dla Pakietu nr 5 – 174 048,84 PLN
Dla pakietu nr 6 – 102 211,20 PLN
Uwaga. Zamawiający informuje, że dla potrzeb spełnienia warunku opisanego powyżej, jeżeli wartości zostaną
podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający w celu przeliczenia wartości na zł/PLN weźmie pod uwagę
kurs średni do tej waluty podawany przez NBP z dnia wszczęcia niniejszego postępowania.
Powinno być:
B) Warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający uzna spełnienie tego warunku, jeżeli Wykonawca wykaże, iż posiada ubezpieczenie od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o sumie
gwarancyjnej na kwotę co najmniej:
Dla pakietu nr 1 – 169 495,20 PLN
Dla Pakietu nr 2 – 545 076,00 PLN
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Dla Pakietu nr 3 – 902 599,75 PLN
Dla Pakietu nr 4 – 179 579,74 PLN
Dla Pakietu nr 5 – 174 048,84 PLN
Dla pakietu nr 6 – 102 211,20 PLN
Dla pakietu nr 7 – 76 545,00 PLN
Uwaga. Zamawiający informuje, że dla potrzeb spełnienia warunku opisanego powyżej, jeżeli wartości zostaną
podane w walutach innych niż złoty, Zamawiający w celu przeliczenia wartości na zł/PLN weźmie pod uwagę
kurs średni do tej waluty podawany przez NBP z dnia wszczęcia niniejszego postępowania.
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:
I. Doświadczenia:
Zamawiający uzna spełnienie tego warunku jeżeli Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym terminie należycie wykonał lub wykonuje:
Dla pakietu nr 1 – dostawy implantów ortopedycznych na kwotę min. 169 495,20 PLN
Dla Pakietu nr 2 – dostawy implantów ortopedycznych na kwotę min. 622 125 PLN
Dla Pakietu nr 3 – dostawy implantów ortopedycznych na kwotę min. 902 599,75 PLN
Dla Pakietu nr 4 – dostawy implantów ortopedycznych na kwotę min. 179 579,74 PLN
Dla Pakietu nr 5 – dostawy implantów ortopedycznych na kwotę min. 174 048,84 PLN
Dla pakietu nr 6 – dostawy implantów ortopedycznych na kwotę min. 102 211,20 PLN.
Powinno być:
I. Doświadczenia:
Zamawiający uzna spełnienie tego warunku jeżeli Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym terminie należycie wykonał lub wykonuje:
Dla pakietu nr 1 – dostawy implantów ortopedycznych na kwotę min. 169 495,20 PLN
Dla Pakietu nr 2 – dostawy implantów ortopedycznych na kwotę min. 545 076 PLN
Dla Pakietu nr 3 – dostawy implantów ortopedycznych na kwotę min. 902 599,75 PLN
Dla Pakietu nr 4 – dostawy implantów ortopedycznych na kwotę min. 179 579,74 PLN
Dla Pakietu nr 5 – dostawy implantów ortopedycznych na kwotę min. 174 048,84 PLN
Dla pakietu nr 6 – dostawy implantów ortopedycznych na kwotę min. 102 211,20 PLN
Dla pakietu nr 7 – dostawy implantów ortopedycznych na kwotę min. 76 545 PLN.
Numer sekcji: III.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki realizacji umowy:
Zamiast:
1. Przystępujący do przetargu winien wnieść wadium w wysokości:
Pakiet nr 1 – 2 232 PLN
Pakiet nr 2 – 8 222,50 PLN
Pakiet nr 3 – 11 932,48 PLN
Pakiet nr 4 – 2 372,06 PLN
Pakiet nr 5 – 2 268,90 PLN
Pakiet nr 6 – 1 352 PLN.
Powinno być:
Przystępujący do przetargu winien wnieść wadium w wysokości:
Pakiet nr 1 – 2 232, PLN
Pakiet nr 2 – 7 210 PLN
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Pakiet nr 3 – 11 932,48 PLN
Pakiet nr 4 – 2 372,06 PLN
Pakiet nr 5 – 2 268,90 PLN
Pakiet nr 6 – 1 352,00 PLN
Pakiet nr 7 – 1 012,50 PLN.
Numer sekcji: III.1.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Zamiast:
Powinno być:
5. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić
się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o
udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
6. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w
VI 2.1 pkt 1–9.
7. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich
podstaw wykluczenia oraz spełniania w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w
postępowaniu lub kryteriów selekcji: składa także jednolite dokumenty ( o których mowa w VI.1.1 ) dotyczące
tych podmiotów.
Numer sekcji: III.1.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Zamiast:
Powinno być:
8. Wspólne ubieganie się o zamówienie.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, jednolity
dokument ( o którym mowa w VI.1.1 ) składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub
kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców
wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw
wykluczenia.
9. Wykonawca może wykorzystać w jednolitym dokumencie nadal aktualne informacje
zawarte w innym jednolitym dokumencie złożonym w odrębnym postępowaniu o udzielenie
zamówienia.
10. Art. 26 ustawy Prawo zamówień publicznych stosuje się odpowiednio.
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału
Zamiast:
Data: 31/03/2017
Czas lokalny: 9:00
Powinno być:
Data: 10/04/2017
Czas lokalny: 9:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
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Zamiast:
Data: 30/05/2017
Powinno być:
Data: 08/06/2017
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 31/03/2017
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 10/04/2017
Czas lokalny: 12:00

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
11 W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego,
zamawiający żąda:
1) kart katalogowych z opisem proponowanego produktu
2) Certyfikatu CE
3) Deklaracji zgodności WE producenta
4) Dla Pakietu nr 6 Informacja o możliwości wykonania badania rezonansem magnetycznym w polu o natężeniu
min. 1,5 Tesli.


