Ogłoszenie nr 600946-N-2020 z dnia 2020-10-22 r.
Szpital Pucki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością: Przedmiotem zamówienia jest
sukcesywna dostawa sprzętu jednorazowego do artroskopii stawów barkowych i kolanowych
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej
Nie
Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy,
których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które
będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących
członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub
więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób
zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli
przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie
postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie
oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz
z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych
państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo
zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Pucki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, krajowy
numer identyfikacyjny 30822900000000, ul. ul. 1 Maja , 84-100 Puck, woj. pomorskie,
państwo Polska, tel. 58 673 09 12, e-mail zamowieniapubliczne@wp.pl, faks 58 673 22 81.

Adres strony internetowej (URL): www.szpitalpucki.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub
formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania
postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z
zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających
jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za
przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie
udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone
w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można
uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.szpitalpucki.pl
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych
warunków zamówienia
Tak
www.szpitalpucki.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można
uzyskać pod adresem
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Szpital Pucki Sp. z o.o. , ul. 1 Maja 13A, 84-100 Puck

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów
plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod
adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przedmiotem zamówienia jest
sukcesywna dostawa sprzętu jednorazowego do artroskopii stawów barkowych i kolanowych
Numer referencyjny: ZP/10/2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog
techniczny
Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w
odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup
części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie
jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub
robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku
partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt,
usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa sprzętu
jednorazowego do artroskopii stawów barkowych i kolanowych. Szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia wraz ze wskazaniem ilości zawiera załącznik nr 2 SIWZ – formularz
cenowy.
II.5) Główny kod CPV: 33141700-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
33183100-7
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości
zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita
maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego
systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7
lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone
zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została
zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system
zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2021-12-31
II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji
zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5
ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU
WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ
SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA
SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu

Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25
UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o
której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (t.j. dotyczącej: 1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia; 2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w
terminie; 3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności
zawartych w ofertach), wykonawca zobowiązany będzie do przekazania zamawiającemu
oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej co
wykonawcy, którzy złożyli oferty w postępowaniu – wg wzoru na załączniku nr 4 do SIWZ.
W przypadku, jeśli Wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej, dopuszcza się
złożenie z ofertą oświadczenia, z którego ten fakt będzie wynikał.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25
UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25
UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
W celu potwierdzenia że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez
zamawiającego, na wezwanie Zamawiającego, wykonawcy złożą następujące dokumenty: 1)
Karty katalogowe producenta wyrobu a) Część 1 , poz. 1-17 b) Część 2, poz. 1
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia
do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert
katalogów elektronicznych:

Nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty
zasadniczej:
Nie
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w
postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo
innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące
dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w
formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do
sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony,
przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu
przedmiotu zamówienia:
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji
elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą
warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji
technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do
następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria
Znaczenie
Cena
95,00
Termin dostawy 5,00
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg
nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych
bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego
przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający
przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą
odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom
poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia:
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji
elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w
tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych
wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego
etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w
sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
I. 1. Zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają, pod rygorem nieważności formy
pisemnej w postaci obustronnie podpisanego aneksu. 2. Istotne zmiany zawartej umowy w
stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy mogą dotyczyć:
1) wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku: - zmiany (także obniżka)

stawki podatku od towarów i usług VAT, bezpośrednio związanej z przedmiotem
zamówienia, - zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego, jeśli zmiana ta ma
wpływ na ceny zawarte w umowie; 2) częstotliwości dostaw, miejsca dostaw, 3) zmiany
nazwy produktu przy zachowaniu jego parametrów w sytuacji, gdy produkt zostanie
wycofany z produkcji, lub wprowadzony do sprzedaży przez producenta produkt
zmodyfikowany / udoskonalony, przy czym zmiana ta nie może powodować wzrostu ceny
zawartej w ofercie, 4) w przypadku szczególnych okoliczności, takich jak wstrzymanie lub
zakończenie produkcji, strony dopuszczają możliwość dostarczania odpowiedników
produktów objętych umową. Ewentualna zmiana ceny w tym zakresie może odbywać się po
uzyskaniu akceptacji Zamawiającego; 5) upadłości albo likwidacji producenta lub
dystrybutora 6) wydłużenia terminu obowiązywania umowy, w sytuacji nie zrealizowania
całego asortymentu będącego przedmiotem umowy w pierwotnym terminie. 7) zmiany cen
asortymentu wskazanego w umowie, w sytuacjach określonych w pkt 3 i 4. 8) Zmiany cen
asortymentu objętego umową w przypadku: a) zmian wprowadzonych przez producentów,
obniżki marży, b) zmian kursu waluty w przypadku towarów importowanych, zgodnie z
tabelą NBP; 9) zmiany zapisów umownych w przypadku zmiany przepisów prawa mających
wpływ na warunki umowy 10) zmiany zapisów umownych w sytuacji, jeśli zaistnieje siła
wyższa uniemożliwiająca okresowe wykonanie przedmiotu umowy; O każdej takiej sytuacji
Wykonawca winien niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego, wraz z podaniem przyczyn
zaistnienia siły wyższej, który w razie uznania zaistnienia siły wyższej, może podpisać aneks
przedłużający ostateczny termin wykonania umowy; 3. Strona wnioskująca o zmianę umowy
w okolicznościach wymienionych w ust. 2, przedkłada drugiej stronie pisemne uzasadnienie
konieczności wprowadzenia zmian do umowy. Wprowadzenie zmian wymaga zgodnego
porozumienia stron, potwierdzonego zawartym aneksem do umowy 4. Zamawiający zastrzega
sobie prawo do dokonania przesunięć ilościowych pomiędzy pozycjami będącymi
przedmiotem niniejszej umowy. 5. Przesunięcia, o których mowa w ust. 4 będą dokonywane
w oparciu o ceny jednostkowe zawarte w załączniku do niniejszej umowy oraz w ramach
ogólnej wartości umowy określonej w § 6 ust. 1 umowy. §9 II. Zmiana umowy w związku z
COVID-19 1. Umowa może zostać zmieniona w sytuacji zaistnienia okoliczności związanych
z wystąpieniem COVID-19, które wpływają lub mogą wpłynąć na należyte wykonanie
Umowy. 2. Strony Umowy niezwłocznie, wzajemnie informują się o wpływie okoliczności
związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie Umowy, o ile taki wpływ
wystąpił lub może wystąpić. 3. Każda ze Stron Umowy może zawnioskować o zmianę. W
celu dokonania zmiany Umowy, o której mowa w ust. 1, Strona o to wnioskująca
zobowiązana jest do złożenia drugiej Stronie propozycji zmiany w terminie 5 dni roboczych
od dnia zaistnienia okoliczności będących podstawą zmiany. 4. Wniosek o zmianę Umowy, o
którym mowa w ust. 3 powinien zawierać co najmniej: a. zakres proponowanej zmiany, b.
opis okoliczności faktycznych uprawniających do dokonania zmiany, c. podstawę dokonania
zmiany, to jest podstawę prawną wynikającą z przepisów Ustawy lub postanowień Umowy, d.
informacje i dowody potwierdzające, że zostały spełnione okoliczności uzasadniające
dokonanie zmiany Umowy. 5. Dowodami, o których mowa w ust. 4 lit. d powyżej, są
wszelkie oświadczenia lub dokumenty, które uzasadniają dokonanie proponowanej zmiany, w
tym w szczególności: − oświadczenia lub dokumenty dotyczące nieobecności pracowników
lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy,
które uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć w realizacji zamówienia, − decyzje wydane przez
Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego upoważnienia państwowego
wojewódzkiego inspektora sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19,
nakładające na wykonawcę obowiązek podjęcia określonych czynności zapobiegawczych lub
kontrolnych, − polecenia lub decyzje wydane przez wojewodów, ministra właściwego do
spraw zdrowia lub Prezesa Rady Ministrów, związane z przeciwdziałaniem COVID-19, o

których mowa w art. 11 ust. 1–3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. poz. 374, ze
zm.), − analiza rynku potwierdzająca brak lub istotne ograniczenie dostępności materiałów,
surowców, produktów lub sprzętu niezbędnych do wykonania Umowy, - dokument
potwierdzający obiektywne trudności w uzyskaniu materiałów, surowców, produktów lub
sprzętu niezbędnych do wykonania Umowy, takie jak w szczególności oferty lub
korespondencja z podmiotem trzecim (np. dystrybutorem, producentem, dostawcą,
usługodawcą), − dokument potwierdzający wystąpienie opóźnień w realizacji innych
przedsięwzięć, które wpływają na termin realizacji Umowy lub poszczególnych świadczeń, −
dokument potwierdzający wystąpienie okoliczności, których Strony nie mogły przewidzieć
przed zawarciem Umowy, a które wpływają na termin wykonania Umowy lub
poszczególnych świadczeń, − dokument potwierdzający, że dokonanie zmian przedmiotu
Umowy ma wpływ na termin wykonania Umowy lub poszczególnych świadczeń, − dokument
potwierdzający zmianę kosztu Wykonawcy wynikającą ze zmiany przedmiotu lub terminu
wykonania Umowy (np. oferty dostawców, usługodawców, dystrybutorów lub producentów
sprzętu, lub innych podmiotów oferujących świadczenia, których nabycie stanie się niezbędne
wskutek dokonania proponowanej zmiany), − dokument potwierdzający konieczność
uiszczenia dodatkowych danin publiczno-prawnych, opłat administracyjnych, sądowych itp.,
które muszą zostać poniesione przez Wykonawcę w związku ze zmianą Umowy, − innych
okoliczności, które uniemożliwiają bądź w istotnym stopniu ograniczają możliwość
wykonania Umowy. 6. Strona wnioskująca o zmianę terminu wykonania Umowy lub
poszczególnych świadczeń w związku z okolicznościami opisanymi w ust, 1, zobowiązana
jest do wykazania, że ze względu na zaistniałe okoliczności – uprawniające do dokonania
zmiany – dochowanie pierwotnego terminu jest niemożliwe. 7. W przypadku złożenia
wniosku o zmianę, o którym mowa w ust. 4, druga Strona jest zobowiązana w terminie 5 dni
roboczych od dnia otrzymania wniosku do ustosunkowania się do niego. Przede wszystkim
druga Strona może: a. zaakceptować wniosek o zmianę, b. wezwać Stronę wnioskującą o
zmianę do uzupełnienia wniosku lub przedstawienia dodatkowych wyjaśnień, w
wyznaczonym terminie, wraz ze stosownym uzasadnieniem takiego wezwania, c.
zaproponować podjęcie negocjacji treści umowy w zakresie wnioskowanej zmiany, d.
odrzucić wniosek o zmianę. Odrzucenie wniosku o zmianę powinno zawierać uzasadnienie. 8.
Z negocjacji treści zmiany umowy, o której mowa w ust. 7 lit. c, Strony sporządzają notatkę
przedstawiającą przebieg spotkania i jego ustalenia. 9. W przypadku sporu pomiędzy
Stronami co do treści wniosku o zmianę, o którym mowa w ust. 4 lub zasadności dokonania
zmiany – w szczególności w odniesieniu do wpływu okoliczności będących podstawą do
zmiany w zakresie realizacji Umowy – Strony mogą powołać eksperta lub zespół ekspertów
w celu uzyskania niezależnej opinii na temat spornych zagadnień. Ekspert lub zespół
ekspertów jest powoływany za zgodą Zamawiającego i Wykonawcy. Koszt opinii eksperta
lub zespołu ekspertów ponosi Strona wnioskująca o zmianę, chyba że z treści opinii wynikać
będzie jednoznacznie, że stanowisko Strony wnioskującej o zmianę umowy było prawidłowe
– w takim przypadku koszty opinii ponosi druga Strona. Koszty związane z opinią eksperta
lub zespołu ekspertów nie uprawniają do zmiany wynagrodzenia Umowy. 10. W przypadku,
jeśli strony nie dojdą do porozumienia w zakresie zmian cen wyrobów objętych umową, w
wyniku okoliczności wymienionych w ust. 1, dopuszczają możliwość rozwiązania umowy w
całości lub w spornej części.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu:
Data: 2020-10-30, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania
ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w
przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie
całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: Implanty, kotwice, elektrody, ostrza
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub
robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane:1. Implant tytanowy do artroskopowej rekonstrukcji stożka rotatorów- szt 200 2.
Implanty tytanowe do artroskopowej rekonstrukcji obrąbka, - szt 50 3. Kotwica wykonana w
całości z materiału syntetycznego PEEK, - szt 10 4. Zawieszka udowa do rekonstrukcji ACL,
- szt 50 5. Tytanowa podkładka awaryjna pod guzik udowy -szt 2 6. Biowchłanialne
kaniulowane śruby interferencyjne - szt 50 7. Drut prowadzący 2,4mm zakończony łopatką
3,5mm, - szt 5 8. Sterylny zestaw do szycia łąkotki - szt 25 9. Sterylny zestaw do szycia
łąkotki złożony z 4 podłużnych implantów wykonanych z materiału PEEK połączonych nicią
o zwiększonej wytrzymałości. - szt 15 10. Standardowe, wielorazowe ostrze shavera do
chrząstki - szt 55 11. Wielorazowe,agresywne ostrze shavera do tkanek miękkich - szt 55 12.
Wielorazowe ostrze shavera do tkanek chrzestno-kostnych - szt 40 13. Wielorazowe ostrze
shavera do tkanki kostnej o kulistym ostrzu - szt 30 14. 1. Elektroda bipolarna do usuwania i
modyfikowania tkanek miękkich w obrębie stawu barkowego, wyprofilowana pod kątem 90
stopni. 2. Elektroda bipolarna do usuwania i modyfikowania tkanek miękkich w obrębie
stawu kolanowego, wyprofilowana pod kątem 50 stopni. Elektroda wolframowa, 3.09 mm,
długość robocza 13 cm z odsysaniem* 3. Elektroda bipolarna do usuwania i modyfikowania
tkanek miękkich w obrębie małych stawów, wyprofilowana pod kątem 30 stopni. 4. Elektroda
bipolarna - łaczyk 1 szt 280 15. Elektroda bierna dwudzielna, dla pacjętów powyżej 2,2 kg. szt 15 16. Zestaw drenów do artroskopii kompatybilny z jednrorolkową i dwurolkową pompą
- szt 280 17. Dren odpływowy do pompy dwurolkowej, -szt 280
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33141700-7,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości
zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Znaczenie
Cena
95,00
Termin dostawy 5,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:Wykonawca nieodpłatnie użyczy Zamawiającemu 1)
instrumentarium do artroskopii barku, 2) instrumentarium do rekonstrukcji ACL oraz napędy,
3) konsolę do shavera, 4) pompę dwurolkową
Część nr: 2 Nazwa: Piny
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub
robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane:Piny zbudowane ze splecionych w warkocz włókien węglowych, stanowiących
rusztowanie dla komórek szpiku kostnego - 40 szt.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33141700-7,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości
zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2021-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Znaczenie
Cena
95,00
Termin dostawy 5,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:

