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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:388645-2015:TEXT:PL:HTML

Polska-Poznań: Zastawki serca
2015/S 213-388645

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
Punkt kontaktowy: Dział Zamówień Publicznych WSM im. J. Strusia w Poznaniu, ul. 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 sprzętu do operacji zastawek serca dla Bloku Operacyjnego Kardiochirurgii WSM im. J. Strusia w
Poznaniu.

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

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

II.1.4) Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiot zamówienia stanowi dostawa sprzętu do operacji zastawek serca dla potrzeb Bloku Operacyjnego
Kardiochirurgii Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu.

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:388645-2015:TEXT:PL:HTML
mailto:zamowienia@szpital-strusia.poznan.pl
http://www.szpital-strusia.poznan.pl
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Przedmiot zamówienia obejmuje również:
a) dostawę przedmiotu zamówienia do Apteki Szpitala przy ul. Szwajcarskiej 3 przez wykonawcę, własnym lub
zorganizowanym we własnym zakresie transportem, na własny koszt i ryzyko;
b) oddanie zamawiającemu w depozyt niezwłocznie po podpisaniu umowy, nie później niż w ciągu 7
dni roboczych, zastawek, protez naczyniowych i pierścieni po 2 sztuki z każdego asortymentu objętego
zamówieniem w pakiecie od 4 do 13 do wykorzystania wg bieżących potrzeb. Ilość przekazanych
poszczególnych zastawek, protez naczyniowych oraz pierścieni nie może ulec zmianie przez okres trwania
umowy i nie może być wyższa niż określona w formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik do SIWZ. Każde
zwiększenie ilościowe przedmiotu zamówienia oddanego w depozyt, bez uzgodnienia z Apteką Zakładową
skutkować będzie odesłaniem asortymentu do Wykonawcy. Zamawiający zapłaci za każdy element przedmiotu
zamówienia zużyty, na podstawie kopii raportów lub protokółów zużycia po przeprowadzonych zabiegach
operacyjnych.
Raporty/protokóły, które Zamawiający przekaże Wykonawcy muszą być opatrzone pieczęcią Apteki Zakładowej
Zamawiającego i stanowić będą podstawę do wystawienia faktury oraz do uzupełnienia wykorzystanego
asortymentu nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od daty otrzymania raporty/protokółu. Uzupełnienie
brakującego asortymentu na podstawie nie podpisanego i bez pieczęci Apteki Zakładowej raportu/protokółu
skutkować będzie odesłaniem do Wykonawcy;
c) zastawki, protezy naczyniowe i pierścienie oddawane Zamawiającemu w depozyt należy dostarczyć do
Apteki Zakładowej gdzie w obecności przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego zostanie sporządzony
protokół przekazania sprzętu. Protokół musi być podpisany czytelnie i opatrzony pieczęcią Apteki Zakładowej.
Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za dostarczony przedmiot zamówienia w inne miejsce niż Apteka
Zakładowa, nie potwierdzone protokółem podpisanym przez przedstawiciela Apteki Zakładowej;
d) Zamawiający będzie dokonywał przy udziale Wykonawcy kontrolnego spisu zastawek, protez naczyniowych
oraz pierścieni, znajdujących się na Bloku Operacyjnym, nie rzadziej niż co 3 miesiące. Końcowa liczba
poszczególnych pozycji stanu bieżącego nie może przekraczać liczby wynikającej z protokółu przekazania
zastawek, protez naczyniowych oraz pierścieni;
e) dostawę sukcesywną przedmiotu zamówienia, w trakcie trwania umowy, w ilościach i asortymencie
zamawianym przez Aptekę szpitala przy ul. Szwajcarskiej 3, w terminie wskazanym w ofercie, nie dłuższym
jednak niż 3 dni roboczych od daty złożenia zamówienia, w pakietach 1–3. Zamówienia składane będą za
pośrednictwem telefaxu pod numerem wskazanym na formularzu ofertowym (w oświadczeniu wykonawcy).

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33182220

II.1.6) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

II.2) Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)

II.2.1) Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 871 550 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
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów
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1. Cena oferty. Waga 70
2. Ocena parametrów technicznych i użytkowych. Waga 30

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

IV.3) Informacje administracyjne

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
WSM/DZP/381/6586/N/2015

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
Ogłoszenie o profilu nabywcy
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2015/S 148-273113 z dnia 4.8.2015

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 1
Część nr: 1 - Nazwa: Elektrody nasierdziowe
V.1) Data decyzji o udzieleniu zamówienia:

28.9.2015

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

V.3) Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia
Doradztwo Techniczne
Senatorska 40/128
00-087 Warszawa
POLSKA

V.4) Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia: 
Wartość: 35 000 PLN
Całkowita końcowa wartość zamówienia: 
Wartość: 34 500 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: Łaty filcowe powlekane teflonem
V.1) Data decyzji o udzieleniu zamówienia:

28.9.2015

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

V.3) Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia
Bard Poland
Cybernetyki 7b
02-677 Warszawa
POLSKA

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:273113-2015:TEXT:PL:HTML
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V.4) Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia: 
Wartość: 47 222,22 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia: 
Wartość: 47 400 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: 3
Część nr: 3 - Nazwa: Łaty do ASD, VSD
V.1) Data decyzji o udzieleniu zamówienia:

28.9.2015

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

V.3) Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia
Hammermed Medical
Kopcińskiego 73
90-033 Łódź
POLSKA

V.4) Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia: 
Wartość: 5 000 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia: 
Wartość: 5 500 PLN
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: 4
Część nr: 4 - Nazwa: Protezy naczyniowe wysycone srebrem
V.1) Data decyzji o udzieleniu zamówienia:

28.9.2015

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

V.3) Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia
Hammermed Medical
Kopcińskiego 73
90-033 Łódź
POLSKA
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V.4) Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia: 
Wartość: 17 500 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia: 
Wartość: 24 500 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: 5
Część nr: 6 - Nazwa: Zastawki biologiczne mitralne stentowe z osierdzia wołowego
V.1) Data decyzji o udzieleniu zamówienia:

6.10.2015

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

V.3) Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia
Edwards Lifesciences
Al. Jerozolimskie
00-807 Warszawa
POLSKA

V.4) Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia: 
Wartość: 81 000 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia: 
Wartość: 81 000 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: 6
Część nr: 7 - Nazwa: Zastawki mechaniczne, mitralne
V.1) Data decyzji o udzieleniu zamówienia:

6.10.2015

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

V.3) Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia
Medtronic Poland
Ostrobramska
04-041 Warszawa
POLSKA
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V.4) Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia: 
Wartość: 39 000 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia: 
Wartość: 29 700 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: 7
Część nr: 8 - Nazwa: Zastawki aortalne biologiczne stentowe
V.1) Data decyzji o udzieleniu zamówienia:

6.10.2015

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

V.3) Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia
Edwards Lifesciences
Al. Jerozolimskie
00-807 Warszawa
POLSKA

V.4) Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia: 
Wartość: 450 000 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia: 
Wartość: 450 000 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: 8
Część nr: 9 - Nazwa: Zastawki aortalne biologiczne nadpierścieniowe – bezstentowe
V.1) Data decyzji o udzieleniu zamówienia:

6.10.2015

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

V.3) Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia
Sorin Group
Postępu 21
02-676 Warszawa
POLSKA
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V.4) Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia: 
Wartość: 28 000 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia: 
Wartość: 21 990,74 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: 9
Część nr: 10 - Nazwa: Zastawki mechaniczne, aortalne
V.1) Data decyzji o udzieleniu zamówienia:

6.10.2015

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

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

V.4) Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia: 
Wartość: 78 000 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia: 
Wartość: 54 450 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: 10
Część nr: 11 - Nazwa: Protezy aorty z zastawką konduit
V.1) Data decyzji o udzieleniu zamówienia:

6.10.2015

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

V.3) Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia
Sorin Group
Postępu 21
02-676 Warszawa
POLSKA
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V.4) Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia: 
Wartość: 67 500 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia: 
Wartość: 58 500 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: 11
Część nr: 12 - Nazwa: Pierścienie zamknięte do plastyk zastawek mitralnych
V.1) Data decyzji o udzieleniu zamówienia:

6.10.2015

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

V.3) Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia
Edwards Lifesciences
Al. Jerozolimskie
00-807 Warszawa
POLSKA

V.4) Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia: 
Wartość: 28 000 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia: 
Wartość: 28 000 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: 12
Część nr: 13 - Nazwa: Pierścienie półotwarte do plastyk zastawek trójdzielnych
V.1) Data decyzji o udzieleniu zamówienia:

6.10.2015

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

V.3) Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia
Edwards Lifesciences
Al. Jerozolimskie
00-807 Warszawa
POLSKA
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V.4) Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia: 
Wartość: 36 000 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia: 
Wartość: 36 000 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
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.
2. 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
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przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów
określonych w pkt XIII.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.
Pozostałe informacje na temat środków ochrony prawnej znajdują się ustawie Prawo zamówień publicznych w
Dziale VI „Środki ochrony prawnej” art. 179 i następne.

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:
2.11.2015


