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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:107097-2012:TEXT:PL:HTML

PL-Poznań: Protezy ortopedyczne
2012/S 66-107097

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej
Szwajcarska 3
Osoba do kontaktów: Marzenna Dąbkiewicz
61-285 Poznań
POLSKA
Tel.:  +48 618739008
E-mail: zamowienia@szpital-strusia.poznan.pl
Faks:  +48 618779517
Adresy internetowe: 
Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.szpital-strusia.poznan.pl

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Zdrowie

I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1) Opis

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu
Dostawa endoprotez powierzchniowych stawu biodrowego (kapoplastyka) hypoalergicznych z systemem głów
rewizyjnych oraz endoprotez bezcementowych stawu biodrowego z panewka wkręcaną stozkową dla potrzeb
Oddziału Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Dostawy
Kupno
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: PL415.
Kod NUTS PL415

II.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

II.1.4) Krótki opis zamówienia lub zakupu

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:107097-2012:TEXT:PL:HTML
mailto:zamowienia@szpital-strusia.poznan.pl
http://www.szpital-strusia.poznan.pl
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Przedmiot zamówienia stanowi dostawa endoprotez powierzchniowych stawu biodrowego (kapoplastyka)
hypoalergicznych z systemem głów rewizyjnych oraz endoprotez bezcementowych stawu biodrowego z
panewka wkręcaną stożkową z przeznaczeniem dla Oddziału Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu, w
asortymencie i zamawianych ilościach wyszczególnionych w załączonym do niniejszej specyfikacji formularzu
ofertowym. Przedmiot zamówienia obejmuje również:
a) dostawę endoprotez objętych umową do Apteki Zakładowej szpitala przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu
transportem własnym lub zorganizowanym przez Wykonawcę, na jego koszt i ryzyko, zgodnie z potrzebami
Oddziału Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu,
b) użyczenie zamawiającemu na czas trwania umowy dla pakietu 1 dwóch kompletów pełnego instrumentarium
do endoprotez powierzchniowych stawu biodrowego (kapoplastyka) hypoalergicznych z systemem
głów rewizyjnych 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 dwóch kompletnych „linii” endoprotez
objętych zamówieniem określonym w pakiecie 1, do wykorzystania wg bieżących potrzeb Oddziału Ortopedii i
Traumatologii Narządu Ruchu. 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 (nie dłuższym niż 1 miesiąc, dla min. 2 osób od dnia podpisania umowy), zakończone
protokołem szkolenia,
e) Dostawę sukcesywną przedmiotu zamówienia z pakietu 2 na zamówienie apteki szpitala przy ul.
Szwajcarskiej3 nie później niż w ciągu 3 dni od dnia otrzymania zamówienia złożonego za pośrednictwem
telefaksu pod nr wskazany w formularzu ofertowym

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33183200

II.1.6) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.2) Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)

II.2.1) Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 1 244 150,00 PLN
Bez VAT

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Rodzaj procedury

IV.1.1) Rodzaj procedury
Otwarta

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie
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IV.3) Informacje administracyjne

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
WSM/DZP/381/14637/N/2011/2012

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
Wstępne ogłoszenie informacyjne
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2012/S 022-035680 z dnia 2.2.2012

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 1
Część nr: 1 - Nazwa: Endoproteza powierzchniowa stawu biodrowego (kapoplastyka) hypoalergiczna z systemem głów
rewizyjnych.
V.1) Data decyzji o udzieleniu zamówienia:

15.3.2012

V.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1

V.3) Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia
Implantcast
Postępu 21B
02-676 Warszawa
POLSKA

V.4) Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia: 
Wartość: 950 000,00 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia: 
Wartość: 1 082 150,00 PLN
Bez VAT
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,: 
liczbę lat: 1

V.5) Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie

Zamówienie nr: 2
Część nr: 2 - Nazwa: Bezcementowa endoproteza stawu biodrowego z panewką wkręcaną stożkową.
V.1) Data decyzji o udzieleniu zamówienia:

15.3.2012

V.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1

V.3) Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia
Implantcast
Postępu 21B
02-676 Warszawa
POLSKA

V.4) Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia: 

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:35680-2012:TEXT:PL:HTML
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Wartość: 120 000,00 EUR
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia: 
Wartość: 162 000,00 PLN
Bez VAT
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,: 
liczbę lat: 1

V.5) Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

VI.2) Informacje dodatkowe:

VI.3) Procedury odwoławcze

VI.3.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Urząd Zamówień Publicznych
Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne 
Urząd Zamówień Publicznych
Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA

VI.3.2) Składanie odwołań

VI.3.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA

VI.4) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
2.4.2012


