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Dostawan endoprotez stawu biodrowego bezcementowych z panewką wkręcaną
stożkową, endoprotez bezcementowych przynasadowych stawu biodrowego i
endoprotez stawu kolanowego rewizyjno-zawiasowychUnia Europejska

Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2, rue Mercier, L-2985 LuxembourgFaks (352) 29 29-42670
E-mail: ojs@publications.europa.euInformacje i formularze on-line: http://simap.europa.eu

Ogłoszenie o zamówieniu

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Oficjalna nazwa: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia

z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej

Krajowy numer
identyfikacyjny: (jeżeli
jest znany) 

_____

Adres pocztowy: Szwajcarska 3
Miejscowość: Poznań Kod pocztowy: 61-285
Państwo: PL
Punkt kontaktowy: WSM im. J Strusia Szwajcarska 3 Poznan - Dział

Zamówień Publicznych
Tel.: +48 618739008

Osoba do kontaktów: Marzenna Dąbkiewicz
E-mail: zamowienia@szpital-strusia.poznan.pl Faks: +48 618779517

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego:  (URL) http://www.szpital-strusia.poznan.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

mailto:ojs@publications.europa.eu
http://simap.europa.eu
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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
Inny: (proszę określić)

I.3) GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI
Ogólne usługi publiczne
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

(jeżeli tak, więcej informacji o tych instytucjach zamawiających można podać w załączniku A.)
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stożkową, endoprotez bezcementowych przynasadowych stawu biodrowego i
endoprotez stawu kolanowego rewizyjno-zawiasowychSekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1) Opis

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą
Dostawan endoprotez stawu biodrowego bezcementowych z panewką wkręcaną stożkową, endoprotez
bezcementowych przynasadowych stawu biodrowego i endoprotez stawu kolanowego rewizyjno-zawiasowych

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)

   (a) Roboty budowlane    (b) Dostawy    (c) Usługi
Wykonanie
Zaprojektowanie i wykonanie
Wykonanie, za pomocą
dowolnych środków,
obiektu budowlanego
odpowiadającego wymogom
określonym przez instytucję
zamawiającą/podmiot
zamawiający

Kupno
Dzierżawa
Najem
Leasing
Połączenie powyższych
form

Kategoria usług: nr
(Zob. kategorie usług w załączniku
C1)

Główne miejsce lub
lokalizacja robót budowlanych

Główne miejsce
realizacji dostawy

Główne miejsce świadczenia usług

PL415

Kod NUTS
PL415

II.1.3) Umowy ramowe
Zamówienia publicznego
Zawarcia umowy ramowej
utworzenia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej (jeżeli dotyczy)

Umowa ramowa z kilkoma wykonawcami
Liczba
albo (jeżeli dotyczy)liczba maksymalna   uczestników
planowanej umowy ramowej

Umowa ramowa z jednym wykonawcą

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 znany) :
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endoprotez stawu kolanowego rewizyjno-zawiasowychII.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiot zamówienia stanowi dostawa bezcementowych endoprotez stawu biodrowego z panewką wkręcaną
stożkową, endoprotez bezcementowych przynasadowych stawu biodrowego i endoprotez stawu kolanowego
rotacyjno-zawiasowych z przeznaczeniem dla Oddziału Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu, w asortymencie
i zamawianych ilościach wyszczególnionych w załączonym do niniejszej specyfikacji formularzu ofertowym.
Zamawiający oczekuje przedmiotu zamówienia wysokiej jakości, niezawodnego, spełniającego bezwzględnie
wszystkie funkcje dla których jest przeznaczony, zapewniającego bezpieczeństwo pacjentom oraz komfort pracy
personelowi medycznemu wykonującemu zabiegi operacyjne przy jego użyciu, mimo iż jedynym kryterium wyboru
jest cena
Oferowane endoprotezy endoprotezy stawu biodrowego bezcementowe z panewką wkręcaną stożkową winny
posiadać certyfikat ISO producenta oraz endoprotezy bezcementowe przynasadowe stawu biodrowego i
endoprotezy stawu kolanowego rewizyjno-zawiasowe winny pochodzić od jednego wytwórcy/producenta,
posiadającego certyfikat ISO
2. Przedmiot zamówienia obejmuje również: (ppkt od b- do d dotyczy Pakietów 2 i 3)
a) dostawę endoprotez objętych umową do Apteki Zakładowej szpitala przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu
transportem wykonawcy, na jego koszt i ryzyko, zgodnie z potrzebami Oddziału Ortopedii i Traumatologii Narządy
Ruchy
b) użyczenie zamawiającemu na czas trwania umowy dwóch kompletów pełnego instrumentarium do endoprotez
biodrowych bezcementowych przynasadowych , i endoprotez stawu kolanowego rotacyjno - zawiasowych do
zabiegów operacyjnych wykonywanych przy użyciu przedmiotu zamówienia wraz z nieodpłatnym serwisem i
nieodpłatną wymianą uszkodzonych elementów.
Po wygaśnięciu umowy zamawiający zwróci wykonawcy użyczone instrumentarium w stanie niepogorszonym, z
uwzględnieniem normalnego zużycia.
c) oddanie zamawiającemu w depozyt niezwłocznie po podpisaniu umowy
trzech kompletnych „linii” endoprotez objętych zamówieniem, do wykorzystania wg bieżących potrzeb Oddziału
Ortopedii i Traumatologii Narządy Ruchy. Zamawiający zapłaci za każdy element przedmiotu zamówienia
zaimplantowany pacjentowi, na podstawie kopii raportów lub protokołów zużycia po przeprowadzonych
zabiegach operacyjnych. Raporty/protokoły, które zamawiający przekaże wykonawcy, stanowić będą podstawę
do wystawienia faktury oraz do uzupełnienia wykorzystanego elementu „linii” nie później niż w ciągu 3 dni od daty
otrzymania raportu/protokołu.
d) Bezpłatne szkolenie w zakresie oferowanego przedmiotu zamówienia w terminie uprzednio uzgodnionym z
zamawiającym, zakończone protokołem szkolenia.
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Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)

Główny przedmiot 33183200

II.1.7) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA)
tak nie

II.1.8) To zamówienie podzielone jest na części (w celu podania szczegółów o częściach zamówienia należy
wykorzystać załącznik B tyle razy, ile jest części zamówienia)

tak nie

jeżeli tak, Oferty można składać w odniesieniu do (zaznaczyć tylko jedno pole)
tylko jednej części
jednej lub więcej części
wszystkich części

II.1.9) 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, if applicable)

jeżeli dotyczy,   Szacunkowa wartość bez VAT   (proszę podać wyłącznie dane
liczbowe):   842361.11

Waluta:    PLN

albo   Zakres: między  i  Waluta:   

II.2.2) Informacje o opcjach   (jeżeli dotyczy)
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 znany)  albo  Zakres: między  i  

(jeżeli jest znany)    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:   12 albo   w dniach:  (od udzielenia zamówienia)

albo  
Rozpoczęcie

(dd/mm/rrrr)

Zakończenie (dd/mm/rrrr)
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III.1) Warunki dotyczące zamówienia

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje   (jeżeli dotyczy)
2 lata od daty dostawy

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów
je regulujących
płatne 30 dni od daty dostarczenia fektury

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie  
(jeżeli dotyczy)

III.1.4) Inne szczególne warunki to which the performance of the contract is subject   (jeżeli dotyczy)

jeżeli tak,   Opis szczególnych warunków

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:
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie w oparciu o dokumenty oraz
oświadczenia i zaświadczenia dołączone do oferty, w systemie „spełnia/nie spełnia”, pod warunkiem, że
dokumenty te będą aktualne i kompletne.
W przypadku polegania na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania
zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, Wykonawca 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.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa

Informacje i formalności konieczne do dokonania
oceny spełniania wymogów:

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu
dokonana zostanie w oparciu o dokumenty oraz
oświadczenia i zaświadczenia dołączone do oferty,
w systemie „spełnia/nie spełnia”, pod warunkiem, że
dokumenty te będą aktualne i kompletne.
przypadku polegania na wiedzy i doświadczeniu,
potencjale technicznym, osobach zdolnych do
wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych
innych podmiotów, Wykonawca 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.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych
standardów
(jeżeli dotyczy):

III.2.3) Kwalifikacje techniczne

Informacje i formalności konieczne do dokonania
oceny spełniania wymogów:

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu
dokonana zostanie w oparciu o dokumenty oraz
oświadczenia i zaświadczenia dołączone do oferty,

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych
standardów
(jeżeli dotyczy):
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stożkową, endoprotez bezcementowych przynasadowych stawu biodrowego i
endoprotez stawu kolanowego rewizyjno-zawiasowychw systemie „spełnia/nie spełnia”, pod warunkiem, że
dokumenty te będą aktualne i kompletne.
W przypadku polegania na wiedzy i doświadczeniu,
potencjale technicznym, osobach zdolnych do
wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych
innych podmiotów, Wykonawca 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.

III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych   (jeżeli dotyczy)
tak nie

Zamówienie jest zastrzeżone dla zakładów pracy chronionej
Realizacja zamówienia jest zastrzeżona w ramach programów pracy chronionej
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stożkową, endoprotez bezcementowych przynasadowych stawu biodrowego i
endoprotez stawu kolanowego rewizyjno-zawiasowychIII.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu
tak nie

jeżeli tak,Odniesienie do odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych:

III.3.2) Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych
za wykonanie usługi

tak nie
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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. _____ _____ 6. _____ _____
2. _____ _____ 7. _____ _____
3. _____ _____ 8. _____ _____
4. _____ _____ 9. _____ _____
5. _____ _____ 10. _____ _____
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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)
WSM/DZP/381/11399/N/2011

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 uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych   (z wyjątkiem dynamicznego systemu
zakupów)      (w przypadku dialogu konkurencyjnego)

Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów

Data:   (dd/mm/rrrr)    Godzina:  

Dokumenty odpłatne
tak nie

jeżeli tak,   Podać cenę   (proszę podać wyłącznie dane
liczbowe):  

Waluta:  

Warunki i sposób płatności:
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Dostawan endoprotez stawu biodrowego bezcementowych z panewką wkręcaną
stożkową, endoprotez bezcementowych przynasadowych stawu biodrowego i
endoprotez stawu kolanowego rewizyjno-zawiasowychIV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Data: 04/01/2012  (dd/mm/rrrr)    Godzina:  09:00

IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom   (jeżeli
jest znany) (w przypadku procedur ograniczonej i negocjacyjnej oraz dialogu konkurencyjnego)
Data:   (dd/mm/rrrr)    

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:
_____

IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą   (procedura otwarta)
Do:    (dd/mm/rrrr)    
albo   Okres w miesiącach:  albo   w dniach:   60   (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert
Data: 04/01/2012  (dd/mm/rrrr)    Godzina:  11:00
Miejscowość   (jeżeli dotyczy): 
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert   (jeżeli dotyczy)

tak nie
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Dostawan endoprotez stawu biodrowego bezcementowych z panewką wkręcaną
stożkową, endoprotez bezcementowych przynasadowych stawu biodrowego i
endoprotez stawu kolanowego rewizyjno-zawiasowychSekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia   (jeżeli dotyczy)
tak nie

jeżeli tak,

Przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń:

VI.2) 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)

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych

Adres pocztowy:

Miejscowość: Warszawa Kod
pocztowy:

02-676

Państwo: Polska Tel.:

E-mail: Faks:

Adres internetowy (URL):

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne   (jeżeli dotyczy)

Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych

Adres pocztowy:

Miejscowość: Warszawa Kod
pocztowy:

02-676

Państwo: Polska 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)

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu
tego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów
ustawy Prawo zamówień publicznych.
Odwołanie
1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych czynności
zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie tego zamówienia lub zaniechania czynności, do której
zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.



13/ 18 ENOTICES_marzenna 25/11/2011- ID:2011-164135 Formularz standardowy 2 — PL

Dostawan endoprotez stawu biodrowego bezcementowych z panewką wkręcaną
stożkową, endoprotez bezcementowych przynasadowych stawu biodrowego i
endoprotez stawu kolanowego rewizyjno-zawiasowych2. 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.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) w formie pisemnej albo elektronicznej
opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego
certyfikatu.
4. 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. Domniemywa się, iż zamawiający
mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii
nastąpiło przed upływem terminu jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w pkt. XII.5 SIWZ.
5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy.
6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków
zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w
którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia, z zastrzeżeniem terminów określonych w art. 182 ust. 4 ustawy.
8. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega
zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez KIO orzeczenia.
Skarga do sądu
1. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
2.Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego.
3. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby,
przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora
publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.
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Dostawan endoprotez stawu biodrowego bezcementowych z panewką wkręcaną
stożkową, endoprotez bezcementowych przynasadowych stawu biodrowego i
endoprotez stawu kolanowego rewizyjno-zawiasowychVI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych

Adres pocztowy:

Miejscowość: Warszawa Kod
pocztowy:

02-676

Państwo: Polska Tel.:

E-mail: Faks:

Adres internetowy (URL):

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
25/11/2011  (dd/mm/rrrr)
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Dostawan endoprotez stawu biodrowego bezcementowych z panewką wkręcaną
stożkową, endoprotez bezcementowych przynasadowych stawu biodrowego i
endoprotez stawu kolanowego rewizyjno-zawiasowychZałącznik A
Dodatkowe adresy i punkty kontaktowe

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) _____

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) _____

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) _____
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Dostawan endoprotez stawu biodrowego bezcementowych z panewką wkręcaną
stożkową, endoprotez bezcementowych przynasadowych stawu biodrowego i
endoprotez stawu kolanowego rewizyjno-zawiasowychZałącznik B (1)
Informacje o częściach zamówienia
Część nr   1   Nazwa   Bezcementowe endoprotezy stawu biodrowego z panewką wkręcaną stożkową

1) Krótki opis
Trzpień – wykonany ze stopu tytanowego, uniwersalny, w przekroju poprzecznym prostokątny, w układzie
wzdłużnym klinowaty pokryty mikroutkaniem tytanowym z dodatkiem niobu, zapewniający dobrą stabilizację
pierwotną i wtórną, z katem szyjki 131 stopni w 11 rozmiarach wielkości.
Panewka – bezcementowa, wkręcana stożkowa, wykonana ze stopu tytanowego, pokryta mikroutkaniem
tytanowym w rozmiarach zewnętrznych od 45 do 63mm ze skokiem co 3mm. Zaślepka otworu montażowego.
Wkład polietylenowy z 0 lub 10 stopniowym okapem lub ceramiczny.
Głowa – o średnicy 28mm, 32mm i 36mm, wykonana z materiału biozgodnego, pokryta okładziną ceramiczną
co najmniej 4 długościach szyjki oraz ceramiczna 28mm i 32mm w min.3 długościach szyjki

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)

Główny przedmiot 33183200

3) Wielkość lub zakres

jeżeli dotyczy,   Szacunkowa wartość bez VAT   (proszę podać wyłącznie dane
liczbowe):   120000.00

Waluta:    PLN

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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Dostawan endoprotez stawu biodrowego bezcementowych z panewką wkręcaną
stożkową, endoprotez bezcementowych przynasadowych stawu biodrowego i
endoprotez stawu kolanowego rewizyjno-zawiasowychZałącznik B (2)
Informacje o częściach zamówienia
Część nr   2   Nazwa   Endoprotezy bezcementowe, przynasadowe stawu biodrowego

1) Krótki opis
Trzpień – mocowany przynasadowo ze stopu tytanowego w min. 7 rozmiarach długością nie przekraczającą
12,25cm. Konstrukcja trzpienia i technika operacyjna ma zapewnić zmniejszoną resekcję kości, pozostawiając
kikut szyjki kości udowej. Stabilizacja trzpienia wielopunktowa, część bliższa pokryta napyleniem tytanowym z
dodatkiem mikro Cap.
Modularne szyjki endoprotezy – pozwalające na dobór kąta szyjkowo-trzonowego (130. 135 i 140
stopni)antetorsji (+7,5;0;-7,5 stopnia). W opcji trzpienie typu monoblok z katem szyjkowo-trzonowym 130 i 135
stopni. Część dystalna zwężona, opierająca się o tylno-boczną powierzchnie korówki kości udowej. Eurokonus
12/14.
Głowa ceramiczna – fi 32 w 4-ch rozmiarach długości szyjki oraz głowa metalowa fi 28 w 5-ciu rozmiarach do
wyboru operatora.
Panewka – tytanowa Press-fit sferyczna z trzema otworami na śruby stabilizujące, ze stopu tytanuw rozmiarach
od 40-68mm, oraz do wyboru operatora panewki bez otworów na śruby, a także z 7-oma otworami do
zastosowań rewizyjnych. Panewka pokryta napyleniem porowatym tytanowym, oraz do wyboru operatora
panewka wkręcana-kształt sferyczny, gwint na całej wysokości, długości; częśc centralna zaślepiana
talerzykiem wykonanym ze stopu tytanu.
Rozmiary : od Ø44mm do 60mm co 2mm oraz 64 i 68
Wkłady ceramiczne – symetryczne o średnicy wewnętrznej dostosowanej do rozmiaru głowy, oraz wkłady
polietylenowe symetryczne i asymetryczne dostosowane do rozmiaru głowy fi 28 do wyboru operatora
Śruby stabilizujące

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)

Główny przedmiot 33183200

3) Wielkość lub zakres

jeżeli dotyczy,   Szacunkowa wartość bez VAT   (proszę podać wyłącznie dane
liczbowe):   215000.00

Waluta:    PLN

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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Dostawan endoprotez stawu biodrowego bezcementowych z panewką wkręcaną
stożkową, endoprotez bezcementowych przynasadowych stawu biodrowego i
endoprotez stawu kolanowego rewizyjno-zawiasowychZałącznik B (3)
Informacje o częściach zamówienia
Część nr   3   Nazwa   Endoprotezy stawu kolanowego rotacyjno-zawiasowe

1) Krótki opis
przedłużek offsetowych zarówno w wersji cementowanej jak i bezcementowej przynajmniej w dwóch
długościach i trzech średnicach dla każdej wersji. Bloczki dystalne jak i tylno-dystalne o grubościach 4mm,
8mm, 12mm, zapewniające uzupełnienie ubytków kostnych po stronie udowej.
Komponent piszczelowy uniwersalny przynajmniej w trzech rozmiarach z możliwością dokręcenia przedłużek
offsetowych zarówno w wersji cementowanej jak i bezcementowej, przynajmniej w dwóch długościach i trzech
średnicach dla każdej wersji. Podkładki augmentacyjne pod komponent piszczelowy o grubościach 4mm, 8mm,
12mm, 16mm.
Wkładka polietylenowa wykonana z polietylenu o podwyższonej odporności na ścieranie o grubościach
od 10mm do 24mm ze skokiem co 2mm. Rzepka dostępna w sześciu rozmiarach. Endoproteza musi
zapewniać możliwość wykonywania wahań rotacyjnych +/- 12 stopni oraz współpracować z posiadanym przez
Zamawiającego kinematycznym systemem nawigacji komputerowej (bez użycia CT)
Ręczny (nie wymagający użycia pompy próżniowej), hermetyczny system do próżniowego mieszania i
podawania cementu, z cementem 1 x 60g z gentamycyną (proporcja proszku do płynu 3:1) umieszczonym
fabrycznie wewnątrz mieszalnika. . System do pulsacyjnego czyszczenia tkanki kostnej, jednorazowy, sterylny,
posiadający możliwość chwilowego, impulsowego zwiększenia mocy, tempo przepływu 1300-1520 cc/min.,
tempo impulsu do 1500 impulsów na minutę, ciśnienie operacyjne 0,5-0,7 MPa. System nie wymaga użycia
sprężonego powietrza 9zarówno ze ściany jak i z butli)

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)

Główny przedmiot 33183200

3) Wielkość lub zakres

jeżeli dotyczy,   Szacunkowa wartość bez VAT   (proszę podać wyłącznie dane
liczbowe):   507361.11

Waluta:    PLN

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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