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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:375596-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Kętrzyn: Implanty ortopedyczne
2022/S 132-375596
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: ZPZOZ Szpital Powiatowy w Kętrzynie
Krajowy numer identyfikacyjny: REGON 510929362
Miejscowość: Kętrzyn
Kod NUTS: PL622 Olsztyński
Kod pocztowy: 11-400
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Adriana Więcko
E-mail: adriana.wiecko@szpital-ketrzyn.pl
Tel.: +48 784395432
Faks: +48 897513797
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.szpital-ketrzyn.pl/
I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://szpital-ketrzyn.ezamawiajacy.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://szpital-ketrzyn.ezamawiajacy.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5)

Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
„Dostawa implantów do endoprotez oraz dodatkowego asortymentu wyrobów medycznych do Szpitala Powiatowego w Kętrzynie”,

Numer referencyjny: 21/PN/2022
II.1.2)

Główny kod CPV
33183100 Implanty ortopedyczne

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy
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II.1.4)

Krótki opis:
3. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa implantów do endoprotez wraz z oprzyrządowaniem
oraz dodatkowego asortymentu wyrobów medycznych, w podziale na 17 części/ Pakietów. Oferowane produkty,
a także użyczone narzędzia do prowadzenia zabiegów posiadają odpowiednie dokumenty aktualne dla
przedmiotowego postępowania oraz mogą być stosowane w służbie zdrowia zgodnie z Ustawą dla wyrobów
kwalifikowanych jako wyroby medyczne zgodnie z ustawa z dnia 7 kwietnia 2022r. o wyrobach medycznych
(Dz. U. poz. 974). Wykonawca ponadto oświadcza, że oferowane Produkty kwalifikowane jako wyroby
medyczne, zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych, zostały wprowadzone do obrotu i
stosowania na terenie Polski, zgodnie z postanowieniami tej Ustawy i ustaw powiązanych.

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
PAKIET NR 1 - ENDOPROTEZY TOTALNE STAWU BIODROWEGO

Część nr: 1
II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33183200 Protezy ortopedyczne

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL622 Olsztyński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
SPZOZ Szpital Powiatowy w Kętrzynie, ul. M. C. Skłodowskiej 2, 11-400 Kętrzyn

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa implantów do endoprotez wraz z oprzyrządowaniem oraz
dodatkowego asortymentu wyrobów medycznych, w podziale na 17 części/ Pakietów 1. Szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia, asortyment i szacunkowe ilości podano w Formularzu asortymentowo-cenowym
stanowiący Załącznik nr 2 do SWZ.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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

II.2.13)

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

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Kryteria oceny ofert w zadaniu 1: .100% cena Wadium dla zadania 1 – 20 000,00 PLN, wadium należy wnieść
przed upływem terminu składania ofert.
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II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
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PAKIET NR 2 - ENDOPROTEZY I ZESPOLENIA DO ZŁAMAŃ SZYJKI KOŚCI UDOWEJ

Część nr: 2
II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33183200 Protezy ortopedyczne

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL622 Olsztyński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
SPZOZ Szpital Powiatowy w Kętrzynie, ul. M. C. Skłodowskiej 2, 11-400 Kętrzyn

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa implantów do endoprotez wraz z oprzyrządowaniem oraz
dodatkowego asortymentu wyrobów medycznych, w podziale na 17 części/ Pakietów 1. Szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia, asortyment i szacunkowe ilości podano w Formularzu asortymentowo-cenowym
stanowiący Załącznik nr 2 do SWZ.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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

II.2.13)

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

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Kryteria oceny ofert w zadaniu 1: .100% cena Wadium dla zadania 2 – 1 500,00 PLN, wadium należy wnieść
przed upływem terminu składania ofert.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
PAKIET NR 3 - SPACERY DO ZABIEGÓW REWIZYJNYCH

Część nr: 3
II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33183200 Protezy ortopedyczne

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL622 Olsztyński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
SPZOZ Szpital Powiatowy w Kętrzynie, ul. M. C. Skłodowskiej 2, 11-400 Kętrzyn

II.2.4)

Opis zamówienia:
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Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa implantów do endoprotez wraz z oprzyrządowaniem oraz
dodatkowego asortymentu wyrobów medycznych, w podziale na 17 części/ Pakietów 1. Szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia, asortyment i szacunkowe ilości podano w Formularzu asortymentowo-cenowym
stanowiący Załącznik nr 2 do SWZ.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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

II.2.13)

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

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Kryteria oceny ofert w zadaniu 3: .100% cena Wadium dla zadania 3 – 1 600,00 PLN, wadium należy wnieść
przed upływem terminu składania ofert.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
PAKIET NR 4 - ENDOPROTEZA STAWU KOLANOWEGO

Część nr: 4
II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33183200 Protezy ortopedyczne

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL622 Olsztyński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
SPZOZ Szpital Powiatowy w Kętrzynie, ul. M. C. Skłodowskiej 2, 11-400 Kętrzyn

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa implantów do endoprotez wraz z oprzyrządowaniem oraz
dodatkowego asortymentu wyrobów medycznych, w podziale na 17 części/ Pakietów 1. Szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia, asortyment i szacunkowe ilości podano w Formularzu asortymentowo-cenowym
stanowiący Załącznik nr 2 do SWZ.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
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Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13)

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

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Kryteria oceny ofert w zadaniu 4: .100% cena Wadium dla zadania 4 – 7 300,00 PLN, wadium należy wnieść
przed upływem terminu składania ofert.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
PAKIET NR 5 - PŁYTY DO ZŁAMAŃ OKOŁOPROTEZOWYCH

Część nr: 5
II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33183200 Protezy ortopedyczne

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL622 Olsztyński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
SPZOZ Szpital Powiatowy w Kętrzynie, ul. M. C. Skłodowskiej 2, 11-400 Kętrzyn

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa implantów do endoprotez wraz z oprzyrządowaniem oraz
dodatkowego asortymentu wyrobów medycznych, w podziale na 17 części/ Pakietów 1. Szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia, asortyment i szacunkowe ilości podano w Formularzu asortymentowo-cenowym
stanowiący Załącznik nr 2 do SWZ.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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

II.2.13)

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

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Kryteria oceny ofert w zadaniu 5: .100% cena Wadium dla zadania 5 – 8 500,00 PLN, wadium należy wnieść
przed upływem terminu składania ofert.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
PAKIET NR 6 - ASORTYMENT DO URZĄDZEŃ ARTROSKOPOWYCH

Część nr: 6
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II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33183200 Protezy ortopedyczne

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL622 Olsztyński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
SPZOZ Szpital Powiatowy w Kętrzynie, ul. M. C. Skłodowskiej 2, 11-400 Kętrzyn

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa implantów do endoprotez wraz z oprzyrządowaniem oraz
dodatkowego asortymentu wyrobów medycznych, w podziale na 17 części/ Pakietów 1. Szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia, asortyment i szacunkowe ilości podano w Formularzu asortymentowo-cenowym
stanowiący Załącznik nr 2 do SWZ.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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

II.2.13)

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

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Kryteria oceny ofert w zadaniu 6: .100% cena Wadium dla zadania 6 – 220,00 PLN, wadium należy wnieść
przed upływem terminu składania ofert.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
PAKIET NR 7 - GWOŹDZIE I PŁYTY SPECJALISTYCZNE

Część nr: 7
II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33183200 Protezy ortopedyczne

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL622 Olsztyński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
SPZOZ Szpital Powiatowy w Kętrzynie, ul. M. C. Skłodowskiej 2, 11-400 Kętrzyn

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa implantów do endoprotez wraz z oprzyrządowaniem oraz
dodatkowego asortymentu wyrobów medycznych, w podziale na 17 części/ Pakietów 1. Szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia, asortyment i szacunkowe ilości podano w Formularzu asortymentowo-cenowym
stanowiący Załącznik nr 2 do SWZ.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
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Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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

II.2.13)

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

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Kryteria oceny ofert w zadaniu 7: .100% cena Wadium dla zadania 7 – 2 360,00 PLN, wadium należy wnieść
przed upływem terminu składania ofert.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
PAKIET NR 8 - KOTWICE DO REKONSTRUKCJI ŚCIĘGIEN

Część nr: 8
II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33183200 Protezy ortopedyczne

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL622 Olsztyński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
SPZOZ Szpital Powiatowy w Kętrzynie, ul. M. C. Skłodowskiej 2, 11-400 Kętrzyn

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa implantów do endoprotez wraz z oprzyrządowaniem oraz
dodatkowego asortymentu wyrobów medycznych, w podziale na 17 części/ Pakietów 1. Szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia, asortyment i szacunkowe ilości podano w Formularzu asortymentowo-cenowym
stanowiący Załącznik nr 2 do SWZ.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
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II.2.14)

Informacje dodatkowe
Kryteria oceny ofert w zadaniu 8: .100% cena Wadium dla zadania 8 – 270,00 PLN, wadium należy wnieść
przed upływem terminu składania ofert.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
PAKIET NR 9 - OSPRZĘT DO DIATERMII ERBOTOM ICC 200

Część nr: 9
II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL622 Olsztyński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
SPZOZ Szpital Powiatowy w Kętrzynie, ul. M. C. Skłodowskiej 2, 11-400 Kętrzyn

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa implantów do endoprotez wraz z oprzyrządowaniem oraz
dodatkowego asortymentu wyrobów medycznych, w podziale na 17 części/ Pakietów 1. Szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia, asortyment i szacunkowe ilości podano w Formularzu asortymentowo-cenowym
stanowiący Załącznik nr 2 do SWZ.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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

II.2.13)

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

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Kryteria oceny ofert w zadaniu 9: .100% cena Wadium dla zadania 9 – 180,00 PLN, wadium należy wnieść
przed upływem terminu składania ofert.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
PAKIET NR 10 - MATY PRZECIWPYŁOWE

Część nr: 10
II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL622 Olsztyński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
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SPZOZ Szpital Powiatowy w Kętrzynie, ul. M. C. Skłodowskiej 2, 11-400 Kętrzyn
II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa implantów do endoprotez wraz z oprzyrządowaniem oraz
dodatkowego asortymentu wyrobów medycznych, w podziale na 17 części/ Pakietów 1. Szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia, asortyment i szacunkowe ilości podano w Formularzu asortymentowo-cenowym
stanowiący Załącznik nr 2 do SWZ.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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

II.2.13)

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

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Kryteria oceny ofert w zadaniu 10: .100% cena Wadium dla zadania 10 – 30,00 PLN, wadium należy wnieść
przed upływem terminu składania ofert.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
PAKIET NR 11 - OSPRZĘT DO DIATERMII VALLEYLAB

Część nr: 11
II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL622 Olsztyński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
SPZOZ Szpital Powiatowy w Kętrzynie, ul. M. C. Skłodowskiej 2, 11-400 Kętrzyn

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa implantów do endoprotez wraz z oprzyrządowaniem oraz
dodatkowego asortymentu wyrobów medycznych, w podziale na 17 części/ Pakietów 1. Szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia, asortyment i szacunkowe ilości podano w Formularzu asortymentowo-cenowym
stanowiący Załącznik nr 2 do SWZ.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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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

II.2.13)

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

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Kryteria oceny ofert w zadaniu 11: 100% cena Wadium dla zadania 11 – 280,00 PLN, wadium należy wnieść
przed upływem terminu składania ofert.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
PAKIET NR 12 - OSPRZĘT DO OPASEK PNEUMATYCZNYCH

Część nr: 12
II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL622 Olsztyński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
SPZOZ Szpital Powiatowy w Kętrzynie, ul. M. C. Skłodowskiej 2, 11-400 Kętrzyn

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa implantów do endoprotez wraz z oprzyrządowaniem oraz
dodatkowego asortymentu wyrobów medycznych, w podziale na 17 części/ Pakietów 1. Szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia, asortyment i szacunkowe ilości podano w Formularzu asortymentowo-cenowym
stanowiący Załącznik nr 2 do SWZ.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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

II.2.13)

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

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Kryteria oceny ofert w zadaniu 12: 100% cena Wadium dla zadania 12 – 180,00 PLN, wadium należy wnieść
przed upływem terminu składania ofert.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
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PAKIET NR 13 - DRENY DO POMPY LAPAROSKOPOWEJ AESCULAP

Część nr: 13
II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL622 Olsztyński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
SPZOZ Szpital Powiatowy w Kętrzynie, ul. M. C. Skłodowskiej 2, 11-400 Kętrzyn

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa implantów do endoprotez wraz z oprzyrządowaniem oraz
dodatkowego asortymentu wyrobów medycznych, w podziale na 17 części/ Pakietów 1. Szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia, asortyment i szacunkowe ilości podano w Formularzu asortymentowo-cenowym
stanowiący Załącznik nr 2 do SWZ.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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

II.2.13)

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

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Kryteria oceny ofert w zadaniu 13: 100% cena Wadium dla zadania 13 – 480,00 PLN, wadium należy wnieść
przed upływem terminu składania ofert.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
PAKIET NR 14 - ZESTAW DO DYNAMIZACJI OBOJCZYKA

Część nr: 14
II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne
33183200 Protezy ortopedyczne

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL622 Olsztyński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
SPZOZ Szpital Powiatowy w Kętrzynie, ul. M. C. Skłodowskiej 2, 11-400 Kętrzyn

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa implantów do endoprotez wraz z oprzyrządowaniem oraz
dodatkowego asortymentu wyrobów medycznych, w podziale na 17 części/ Pakietów 1. Szczegółowy opis
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przedmiotu zamówienia, asortyment i szacunkowe ilości podano w Formularzu asortymentowo-cenowym
stanowiący Załącznik nr 2 do SWZ.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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

II.2.13)

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

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Kryteria oceny ofert w zadaniu 14: 100% cena Wadium dla zadania 14 – 130,00 PLN, wadium należy wnieść
przed upływem terminu składania ofert.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
PAKIET NR 15 - PRZESZCZEPY KOSTNE

Część nr: 15
II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL622 Olsztyński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
SPZOZ Szpital Powiatowy w Kętrzynie, ul. M. C. Skłodowskiej 2, 11-400 Kętrzyn

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa implantów do endoprotez wraz z oprzyrządowaniem oraz
dodatkowego asortymentu wyrobów medycznych, w podziale na 17 części/ Pakietów 1. Szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia, asortyment i szacunkowe ilości podano w Formularzu asortymentowo-cenowym
stanowiący Załącznik nr 2 do SWZ.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
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Opcje: nie
II.2.13)

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

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Kryteria oceny ofert w zadaniu 15: 100% cena Wadium dla zadania 15 – 260,00 PLN, wadium należy wnieść
przed upływem terminu składania ofert.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
PAKIET NR 16 - NARZĘDZIA ORTOPEDYCZNE

Część nr: 16
II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL622 Olsztyński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
SPZOZ Szpital Powiatowy w Kętrzynie, ul. M. C. Skłodowskiej 2, 11-400 Kętrzyn

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa implantów do endoprotez wraz z oprzyrządowaniem oraz
dodatkowego asortymentu wyrobów medycznych, w podziale na 17 części/ Pakietów 1. Szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia, asortyment i szacunkowe ilości podano w Formularzu asortymentowo-cenowym
stanowiący Załącznik nr 2 do SWZ.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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

II.2.13)

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

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Kryteria oceny ofert w zadaniu 16: 60% cena, okres gwarancji oznakowania narzędzi - 20% oraz okres
gwarancji narzędzia 20%. Wadium dla zadania 16– 1 100,00 PLN, wadium należy wnieść przed upływem
terminu składania ofert.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
PAKIET NR 17 - DRENY WIELORAZOWE DO POMPY HYSTEROFLOW OLYMPUS II

Część nr: 17
II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
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33140000 Materiały medyczne
II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL622 Olsztyński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
SPZOZ Szpital Powiatowy w Kętrzynie, ul. M. C. Skłodowskiej 2, 11-400 Kętrzyn

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa implantów do endoprotez wraz z oprzyrządowaniem oraz
dodatkowego asortymentu wyrobów medycznych, w podziale na 17 części/ Pakietów 1. Szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia, asortyment i szacunkowe ilości podano w Formularzu asortymentowo-cenowym
stanowiący Załącznik nr 2 do SWZ.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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

II.2.13)

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

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Kryteria oceny ofert w zadaniu 17: 100% cena Wadium dla zadania 17 – 500,00 PLN, wadium należy wnieść
przed upływem terminu składania ofert.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
III.1.1)

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
1. Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie. 2. Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym
postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego przewiduje możliwość zastosowania
procedury, o której mowa w art. 139 ustawy Pzp. Zamawiający przy zastosowaniu wymienionej procedury
najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta
została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw do wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w
postępowaniu.

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
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Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu umowy zostały zawarte w załączniku numer 5 do SWZ.

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8)

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

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 08/08/2022
Czas lokalny: 09:00

IV.2.3)

Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 05/11/2022

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 08/08/2022
Czas lokalny: 09:30
Miejsce:
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:
maj 2023
VI.2)

Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne

VI.3)

Informacje dodatkowe:
W nn postępowaniu Zamawiający wykluczy Wykonawcę, wobec którego zachodzą okoliczności wymienione
w art. 108 ustawy Pzp oraz art. 109 ust. 1 pkt 4,5,7 ustawy Pzp Zamawiający wykluczy z postępowania
Wykonawców, wobec których zachodzą przesłanki opisane w art. 7 ust. 1 pkt 1)-3) ustawy z dnia 13 kwietnia
2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz
służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz. 835 z 2022 r.) oraz Wykonawców posiadających
status podmiotu, o którym mowa w art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r.
dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie
(Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1). Na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia w świetle ww
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przesłanek, Wykonawca składa odrębne oświadczenie. 2. w celu wstępnego wykazania braku podstaw do
wykluczenia i spełniania warunków udziału w postępowaniu: — oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 3. Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako
najkorzystniejsza w przedmiotowym postępowaniu, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia,
na wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie, ale nie krótszym niż 10 dni składa następujące
dokumenty:4.1. Oświadczenie wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 p.z.p., o braku przynależności do
tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
(Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej
wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy
kapitałowej - załącznik nr 4 do SWZ; 4.2. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 p.z.p., sporządzonych
nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji; 4.3. Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa
w pkt 1 ppkt 1.1. niniejszego rozdziału 9art. 125 ust. 1 ustawy Pzp), w zakresie odnoszącym się do podstaw
wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 3-6 p.z.p. oraz w zakresie podstaw wykluczenia wskazanych w
art. 109 ust. 1 pkt 5 - 7 p.z.p. - wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 7 do SWZ. 4.4. Informacja z Krajowego
Rejestru Karnego w zakresie dotyczącym podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 1,2 i 4 p.z.p.
sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem jej złożeniem.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587701

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587701

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. W toku postępowania o udzielenie zamówienia
Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej szczegółowo określone w Dziale IX ustawy Prawo Zamówień
Publicznych „Środki ochrony prawnej”. 2. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, uczestnikowi
konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie
oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. 3. Środki
ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia
o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której
mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców. 4. Postępowanie
odwoławcze jest prowadzone w języku polskim. 5. Wszystkie dokumenty przedstawia się w języku polskim,
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a jeżeli zostały sporządzone w języku obcym, strona oraz uczestnik postępowania odwoławczego, który się
na nie powołuje, przedstawia ich tłumaczenie na język polski. W uzasadnionych przypadkach Krajowa Izba
Odwoławcza (dalej Izba) może żądać przedstawienia tłumaczenia dokumentu na język polski poświadczonego
przez tłumacza przysięgłego. 6. Odwołanie przysługuje na: 1) niezgodną z przepisami ustawy czynność
Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie
umowy; 2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był
obowiązany na podstawie ustawy; 3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia
lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy Pzp, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany. 7.
Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (dalej Prezes Izby). 8. Odwołanie wnosi się w
terminie: a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego
wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, b) 15 dni
od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli
informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a; 9. Odwołanie wobec treści ogłoszenia
wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia, wnosi się
w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia
dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo
przekracza progi unijne; 10. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt. 8 i 9 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, w przypadku zamówień, których wartość jest równa
albo przekracza progi unijne; 11. Odwołanie w swojej treści zawierać musi elementy, o których mowa w art.
516 ustawy Pzp. 12. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania
odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587701

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
07/07/2022
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