Zakopane dnia 25.03.2016r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony o wartości wyrażonej w złotych
poniżej równowartości 135 000 euro
„sprzedaż i dostawa implantów: do stabilizacji transpedikularnej -skoliozy dziecięce i dla dorosłych
z dostępu przedniego i tylnego ”
Kod CPV: 33183100-7 –implanty ortopedyczne
33184100-4 - Implanty chirurgiczne
Zamawiający:
Uniwersytecki Szpital Ortopedyczno – Rehabilitacyjny w Zakopanem ul. Oswalda Balzera 15, 34 – 500 Zakopane
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1.
Zamawiający
Uniwersytecki Szpital Ortopedyczno – Rehabilitacyjny w Zakopanem, ul. Oswalda Balzera 15,
34-500 Zakopane
www.klinika.net.pl – strona internetowa na której dostępna jest siwz.
Gdziekolwiek w niniejszej specyfikacji przywołana jest ustawa bez dalszego uszczegółowienia to należy przez to rozumieć Ustawę Prawo Zamówień Publicznych.

2. Tryb udzielania zamówienia
Prowadzone postępowanie jest udzielane w trybie przetargu nieograniczonego o wartości wyrażonej w złotych powyżej równowartości
134 000 euro.
3.
Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa implantów: do stabilizacji transpedikularnej -skoliozy dziecięce i dla dorosłych z dostępu
przedniego i tylnego . Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 3 będący integralną częścią SIWZ.
4.
Zamawiający nie opuszcza składanie ofert częściowych

Opis części zamówienia

5. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających
Zamawiający nie przewiduje zamówienia uzupełniającego, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6,7.
6. Opis ofert wariantowych
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
7. Termin wykonania zamówienia
sukcesywnie w ciągu 12 miesięcy od daty podpisania umowy
8. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich
posiadania;
2) posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia;
3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia;
4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej zrealizowanie zamówienia;
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5)

nie podlegają wykluczeniu z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie
z art. 24 ustawy prawo zamówień publicznych.
Zamawiający dokona oceny wyżej wymienionych warunków na podstawie składanych przez Wykonawców dokumentów i oświadczeń.
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia,
zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.
Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji
zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust 2b odpowiada
solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstała wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie
zasobów nie ponosi winy.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej
wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego
przez zamawiającego warunku.
9. Kształt oferty i wymagania dotyczące oświadczeń i dokumentów, które Wykonawca ma obowiązek złożyć wraz z
ofertą
Zamawiający wymaga od Wykonawców przedłożenia :
L.p.

1.

2.

3.

Rodzaj i wymagania oświadczeń i dokumentów
Pełnomocnictwo do podpisania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osobą
podpisującą nie jest osoba upoważniona na podstawie wypisu z Krajowego Rejestru
Sądowego lub zaświadczenia o wpisie do centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej Jeżeli dołączone do oferty ww. pełnomocnictwo będzie w formie kopii,
Zamawiający wymaga, aby jego zgodność z oryginałem poświadczyła osoba wymieniona w
rejestrze, która jest wskazana, jako upoważniona do reprezentowania Wykonawcy lub
notariusz.
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,
wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku
podstaw do wykluczenia wg Załącznika nr 1

4.

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2
pkt 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, albo informacja o tym, że Wykonawca nie
należy do grupy kapitałowej – zgodnie z załącznikiem 1 a

5.
6.

opis przedmiotu zamówienia wg załącznika nr 3
wartość oferty wg załącznika nr 4

7.

certyfikat CE lub deklaracja zgodności lub zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych dla
zaoferowanego wyrobu medycznego

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa
w pkt. 2 - składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające
odpowiednio, że:
1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert ;
Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się
dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby
uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, lub przed notariuszem wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Dokumenty i oświadczenia powinny być dostarczone w oryginale lub jako poświadczone za zgodność z oryginałem kopie. Poświadczenia,
za zgodność dokonuje osoba upoważniona do podpisywania oferty w imieniu Wykonawcy.
Brak jakiegokolwiek dokumentu lub oświadczenia jak również złożenie ich w nieodpowiedniej formie lub o niewłaściwej treści spowoduje
odrzucenie oferty - z zastrzeżeniem art. 26 ust 3 ustawy Pzp.
Zamawiający informuje wszystkich Wykonawców biorących udział w niniejszym postępowaniu o możliwości zastrzeżenia pewnych
informacji zawartych w ofercie jako niejawnych, stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, jeżeli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu zastrzegł,
że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Nie mogą zostać
zastrzeżone informacje, o których mowa w art. 86 ust 4 ustawy.
Zastrzeżenie w formie pisemnej winno wskazywać, które strony złożonej oferty zawierają tajemnicę przedsiębiorstwa oraz winny być
zabezpieczone przez Wykonawcę przed możliwością zapoznania się z ich treścią przez osoby spoza komisji przetargowej np. poprzez złożenie
w odrębnej kopercie z napisem: „tajemnica przedsiębiorstwa”.
10. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami i przekazywania oświadczeń i dokumentów
1. Zamawiający będzie porozumiewał się z Wykonawcami wyłącznie pisemnie.
2. We wszelkich kontaktach z Zamawiającym Wykonawcy powinni powoływać się na numer procedury przetargowej: ZP/10/2016.
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11. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami
Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami w sprawie przetargu jest:
Grażyna Malik tel. 18 20 11 440 fax 18 20 142 96 - od pn. do pt. w godz. 900 – 1400 ,
e-mail: zaopatrzenie@klinika.net.pl
12. Termin związania ofertą
Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni licząc od ostatecznego terminu składania ofert.
13.
Opis sposobu przygotowania ofert
Oferta powinna zawierać:
- wszystkie wymagane niniejszą SIWZ oświadczenia i dokumenty, bez dokonywania w ich treści jakichkolwiek zastrzeżeń lub zmian ze
strony Wykonawcy,
2. Oferta powinna być:
sporządzona w formie pisemnej,
sporządzona na podstawie załączników niniejszej SIWZ.
napisana w języku polskim na maszynie, komputerze lub inną trwałą techniką.
złożona w zapieczętowanej kopercie oznaczonej nazwą i adresem Wykonawcy oraz napisem: „Postępowanie nr ZP/10/2016:
dostawa „do stabilizacji transpedikularnej -skoliozy dziecięce i dla dorosłych z dostępu przedniego i tylnego ”. Nie otwierać
przed dniem 06.04.2016r. przed godziną 1100”.
3. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty musza być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisująca ofertę.
4. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej propozycje wariantowe
spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.
5. Ceny oferty muszą być zawierać wszystkie koszty jakie musi ponieść Wykonawca, aby zrealizować zamówienie z najwyższą starannością
oraz ewentualne rabaty.
Wprowadzanie zmian do oferty i jej wycofanie.
1. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu składania ofert.
2. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty winno zostać złożone w sposób i formie przewidzianej dla oferty, z tym, że
koperta powinna być dodatkowo oznaczona dopiskiem “zmiana" lub “wycofanie".
1.
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14.

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
14.1 Miejsce i termin składania ofert
Ofertę opatrzoną pieczęcią Wykonawcy należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. O. Balzera 15 w Zakopanem w sekretariacie w
budynku administracji do dnia: 06.04.2016r. do godziny 1030. Oferty złożone po upływie terminu składania ofert zostaną odesłane bez
otwierania.
14.2 Miejsce i termin otwarcia ofert
Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.04.2016r. w siedzibie Zamawiającego przy ul. O. Balzera 15 w Zakopanem w gabinecie
dyrektora w budynku administracji, o godzinie o godzinie 1100 .
15. Opis sposobu obliczania ceny
1. Wykonawca zobowiązany jest do podania cen w sposób określony w załączniku nr 4.
2. Ogólny wzór do obliczania ceny:
Wartość brutto = ilość x cena jednostkowa netto x współczynnik stawki podatku Vat
Współczynnik stawki podatku Vat wynosi odpowiednio:
- 1,00 dla 0 % stawki podatku Vat,
- 1,08 dla 8 % stawki podatku Vat,
- 1,23 dla 23 % stawki podatku Vat.
Na przykład:
Cena jednostkowa netto towaru wynosi 134,56 PLN, a stawka dla tego towaru wynosi 8 % Vat, zatem wartość brutto dla 25 sztuk
powyższego towaru wynosi:
25 x 134,56 x 1,08 = 3 633,12 PLN
16. Informacje dotyczące walut obcych w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą
Zamawiający nie dopuszcza możliwości rozliczenia z Wykonawcą w obcych walutach. Rozliczenia nastąpią w złotych polskich.
17.

Opis i znaczenie kryteriów przy wyborze ofert i sposób oceny ofert
17.1 Opis i znaczenie kryteriów przy wyborze ofert
Zamawiający przy wyborze ofert będzie kierował się kryteriami podanymi w poniższej tabeli.
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Kryterium
Cena
Termin dostawy
suma:

Znaczenie procentowe kryterium (Rj)
R1 = 90 %
R2 = 10 %
100 %

7

Maksymalna ilość punktów, jakie
może otrzymać oferta za dane
kryterium
90 punktów
10 punktów

17.2 Sposób oceny ofert
Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ. Za najkorzystniejszą uznana
zostanie ta z ocenianych ofert, która uzyska maksymalną ocenę punktową (W max) wg poniższego wzoru.
Dla powyższych kryteriów oceny ofert, Zamawiający będzie obliczał wartość punktową oferty (zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku)
w oparciu o następujący wzór:
W=C+T
gdzie:
1. kryterium – cena
C = R1 x Cmin / Cb
Cmin
– cena oferty najtańszej
Cb
– cena oferty badanej
R1
– znaczenie procentowe kryterium cena
2. kryterium – termin dostawy
3 dni = 10 punktów
5 dni = 5 punktów
Powyżej 5 dni = 0 punktów

18. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego
1. Wykonawca, którego oferta, zostanie wybrana zobowiązany jest podpisać umowę wg wzoru, stanowiącego załącznik nr 2 do
SIWZ.
2. Zamawiający prześle umowę Wykonawcy, którego oferta została wybrana za najkorzystniejszą albo zaprosi go do swojej
siedziby, celem podpisania umowy.
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19. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
20. Warunki umowy
Warunki umowy zostały zawarte w załączniku nr 2.
21. Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia
1. Wykonawcy, którego interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w ustawie.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 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 przysługuje wyłącznie wobec czynności:
- opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,
- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia
- odrzucenia oferty odwołującego.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 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 do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2.
5. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia –
jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy PZP, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w
terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków
zamówienia na stronie internetowej.
7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w art. 182 ust. 1 i 2 ustawy PZP wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto
lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
8. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym wykonawcom
uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o
zamówieniu lub jest udostępniana specyfikacja, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego. Wykonawca
może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do
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której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się
Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą
ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.
9. Do postępowania odwoławczego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego
o sądzie polubownym (arbitrażowym), jeżeli ustawa nie stanowi inaczej.
10. Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli: nie zawiera braków formalnych; uiszczono wpis. Wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu
terminu do wniesienia odwołania, a dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania.
11. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy
czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje
odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy PZP. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza
czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności. Na
czynności, o których mowa w art. 181 ust. 2, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy PZP.
1.
2.
3.
4.
5.

22.Załączniki
Załącznik nr 1 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia
Załącznik 1a - Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo Zamówień
Publicznych, albo informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej
Załącznik nr 2 – Wzór umowy
Załącznik nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 4 - formularz -Wartość oferty.

ZATWIERDZAM:
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Załącznik nr 1 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
oraz braku podstaw do wykluczenia
Postępowanie nr ZP/6/2015 – dostawa do stabilizacji transpedikularnej -skoliozy dziecięce i dla dorosłych z dostępu przedniego i tylnego ”

Pełna nazwa Wykonawcy: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
adres Wykonawcy: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
tel. (0 – …….)

……………………………….

fax. (0 – …….)

……………………………….

www: http://............................................................................
email:...................................@…..............................................
Następującą część zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcy:
...............................................................................................................................................................................................
(Uwaga ! W przypadku, gdy Wykonawca nie przewiduje podwykonawstwa winien w powyższym polu wpisać, iż zamówienie wykona samodzielnie lub
wpisać słowo „nie dotyczy”)

Oświadczam, że
- spełniam warunki udziału w postępowaniu opisane w pkt 8 siwz,
- nie podlegam wykluczeniu z ubiegania się o zamówienie publiczne zgodnie z art. 24 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,

.............................................
Podpisy i pieczątki imienne osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

................................., dnia ….... –.............
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Załącznik nr 1a - Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo
Zamówień Publicznych, albo informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej.

Postępowanie nr ZP/10/2016 – dynamiczna stabilizacja transpedikularna kręgosłupa wykonana z kompozytu z długimi włóknami
węglowymi
Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej:
1……………………………………….
2……………………………………….
3……………………………………….

W przypadku, gdy Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej winien zaznaczyć poniższe pole:



Oświadczam, że nie należę do grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

.............................................
Podpisy i pieczątki imienne osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

................................., dnia ….... –.............
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Załącznik nr 2 – Wzór umowy nr

Zawarta w dniu …………………. roku w Zakopanem pomiędzy :
Uniwersyteckim Szpitalem Ortopedyczno – Rehabilitacyjnym w Zakopanem, 34-500 Zakopane, ul. Oswalda Balzera 15,
NIP : 736 14 59 982, REGON 000296377, KRS 0000013294
reprezentowanym przez :
1. Dyrektora Szpitala – prof. zw. dr hab. Med. Daniel Zarzycki
zwanym w dalszej części umowy „ODBIORCĄ”
a
firmą …………………………..z siedzibą w ,
NIP :
, REGON, ……………..KRS
reprezentowaną przez :
1. ...........................................................................................................................................
2.

…………………………………………………………………………………………………………….

zwaną w dalszej części umowy „DOSTAWCĄ”.
Umowę zawarto w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z
2007 roku, Nr 223 poz. 1655 z późniejszymi zmianami)
§ 1.
1. Dostawca zobowiązuje się do dostarczania Odbiorcy częściami, w ciągu 12 miesięcy od daty podpisania umowy Implantów: do stabilizacji
transpedikularnej -skoliozy dziecięce i dla dorosłych z dostępu przedniego i tylnego ” .
2. Dostawca zobowiązuje się dostarczać przedmiot umowy do depozytu „banku implantów” zlokalizowanego na Bloku Operacyjnym. Zapasy
„banku implantów” są własnością Dostawcy przez cały czas trwania umowy. Dokumentem przyjęcia do „banku implantów” jest protokół
przekazania. Blok Operacyjny sporządza na podstawie dokumentacji medycznej zestawienie wydanych do zużycia implantów dla pacjentów.
Zestawienie zostaje przekazane Dostawcy, tak aby mógł on wystawić fakturę do 7 dni od daty zabiegu. Po zakończeniu umowy niezużyte
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implanty z „banku implantów” zostaną zwrócone Dostawcy protokołem zdawczo-odbiorczym. Na koniec roku kalendarzowego zapas obcy „banku
implantów” będzie zinwentaryzowany i przekazany do potwierdzenia Dostawcy

3. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć bezpłatnie instrumentarium Zamawiającemu do użytkowania w okresie trwania umowy.
4. Dostawca zobowiązany będzie do bezpłatnego uzupełniania i serwisowania instrumentarium dostarczonego Odbiorcy w ramach
przedmiotowej umowy. Koszt wymiany części eksploatacyjnych obciąża Odbiorcę
5. Wielkość i asortyment części dostawy określać będzie Odbiorca w formie pisemnych zamówień składanych przez pracownika Bloku
Operacyjnego.
6. Wartość brutto przedmiotu umowy obliczona na podstawie cen jednostkowych dla poszczególnego asortymentu, podanych w załączniku, o
którym mowa w ustępie 1, wynosi ………………. zł brutto (słownie : ……………………00/100).
7. Cena może ulec zmianie na korzyść szpitala
8. Podana wartość brutto zawiera : wartość towaru, podatek VAT, koszty transportu i ubezpieczenia do Odbiorcy.
9. W razie zmiany wysokości obowiązujących stawek VAT dotyczących przedmiotu umowy, w okresie obowiązywania umowy, Zamawiający
będzie zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia uwzględniającego aktualną (zmienioną) wysokość stawek VAT.
§ 2.
1.Dostawca zobowiązuje się dostarczyć zamawianą część dostawy wraz z protokołem przekazania do siedziby Odbiorcy na własny koszt i
ryzyko w terminie do ... dni roboczych ( zgodnie ze złożoną ofertą) od daty złożenia pisemnego zamówienia. Dostawa musi być dokonana
jednorazowo zgodnie ze złożonym zamówieniem pod względem ilościowym i asortymentowym. Zamówiona dostawa nie może być dzielona.
Faktury za dostarczone i zużyte implanty.
2.Dostawca zobowiązuje się do zrealizowania dostaw awaryjnych w terminie do ….dni od daty telefonicznego złożenia zamówienia
(potwierdzonego faksem).
3.Ceny i nazwy na fakturze muszą odpowiadać cenom i nazwom ujętym w załączniku do umowy.
4.Ceny na fakturze będą rozbite na poszczególne pozycje dostawy z wyszczególnionym podatkiem VAT.
5.Potwierdzone pisemnie wydanie Odbiorcy przez Dostawcę części dostawy nastąpi w siedzibie Odbiorcy, po uprzednim uzgodnieniu terminu
dostawy z pracownikiem Bloku Operacyjnego.
6.Na Dostawcy ciąży odpowiedzialność z tytułu uszkodzenia lub utraty przedmiotu umowy aż do chwili potwierdzenia odbioru przez Odbiorcę.

Numer sprawy: ZP/10/2016r
Uniwersytecki szpital Ortopedyczno – Rehabilitacyjny w Zakopanem, ul. Oswalda Balzera 15, 34 – 500 Zakopane tel.18 20 11 440, fax 18 20 142 96

14

§ 3.
1.Wszystkie dokumenty winny być wystawione przez Dostawcę w języku polskim (instrukcja obsługi, faktura) i sygnowane numerami umowy.
W przypadku dostarczenia oryginalnych dokumentów producenta zagranicznego, muszą one posiadać tłumaczenia, potwierdzone przez tłumacza
przysięgłego.
2.Dokumenty w języku innym niż polski, bez załączonego ich tłumaczenia potwierdzonego przez tłumacza przysięgłego, będą zwracane
Dostawcy w dniu ich otrzymania przez Odbiorcę łącznie z dostawą, której dotyczą. W takiej sytuacji uważa się, że zamówiona część dostawy nie
została zrealizowana.
3.Dostawca będzie poinformowany o zwrocie dokumentów pisemnie lub faksem.
§ 4.
1. Płatność dokonywana będzie w zł w terminie 30. dni od daty wystawienia faktury ,na konto bankowe Dostawcy. W przypadku, gdy termin
płatności przypada na dzień wolny od pracy, płatność nastąpi w pierwszym dniu roboczym następującym po tym dniu.
2. W przypadku nieterminowej płatności Dostawcy przysługują odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki w zapłacie.
§ 5.
Dostawca zobowiązuje się do zapewnienia ciągłości niezmienionych przedmiotowo dostaw w okresie trwania umowy.
§ 6.
1.Dostawca gwarantuje, że przedmiot umowy jest nowy, wolny od wad i o maksymalnym terminie ważności (nie krótszym niż 12. miesięcy od
daty dostawy).
2.Dostawca gwarantuje trwałość przedmiotu umowy w okresie podanym na opakowaniu pod warunkiem właściwego, określonego na
opakowaniu sposobu przechowywania przez Odbiorcę.
3.W przypadku dostarczenia towaru wadliwego lub wykazującego brak ilościowy Odbiorca sporządzi na tę okoliczność protokół i powiadomi
Dostawcę. Dostawca zobowiązuje się w ciągu 7 dni dokonać wymiany towaru na pełnowartościowy pod rygorem nie uiszczenia zapłaty za
zamawianą partię towaru.
§ 7.
Dostawca zobowiązuje się do oznakowania dostarczonego towaru co do :
a) nazwy, numeru serii, nazwy i adresu producenta,
b) wielkości (sposobu konfekcjonowania) towaru.
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§ 8.
1.Strony ustalają, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Odbiorca może żądać od Dostawcy kar umownych z
następujących tytułów :
a) w razie opóźnienia w dostawie lub w jej części (tj. złożonego zamówienia) w tym w dostawie na podstawie zamówienia awaryjnego, lub
dostarczenia niezgodnie z zamówieniem w wysokości 0,1 % wartości brutto opóźnionej/niezgodnej części dostawy, za każdy kalendarzowy
dzień zwłoki, z tym, że kara nie może przekroczyć 10 % wartości brutto opóźnionej/niezgodnej części dostawy,
b) w razie niedostarczenia przedmiotu umowy w całości lub jej części (tj. złożonego zamówienia) 10 % umownej wartości brutto
niezrealizowanej części umowy,
c) w razie wcześniejszego rozwiązania umowy lub odstąpienia od niej z przyczyn zawinionych leżących po stronie Dostawcy, zobowiązany jest
on do zapłaty na rzecz Odbiorcy kary umownej w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy.
2.Jeżeli szkoda rzeczywista będzie wyższa niż kara umowna, Odbiorca będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania przekraczającego
karę umowną, po bezskutecznym wezwaniu Odbiorcy do naprawienia szkody.
3.Odbiorcy przysługuje prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym w przypadku niewykonania bądź nienależytego wykonania
umowy.
§ 9.
1.Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywistej poniesionej szkody.
2.W szczególnych przypadkach każda ze stron może odstąpić od naliczania kar lub odsetek ustawowych stronie przeciwnej w celu polubownego
załatwienia sprawy. Rezygnacja przez Odbiorcę z dochodzenia kar umownych, w przypadku, gdy Dostawcy należą się odsetki w związku z
nieterminową zapłatą może nastąpić tylko wtedy, gdy Dostawca zrezygnuje z dochodzenia odsetek za zwłokę.
§ 10.
1.Umowa została zawarta na okres 1 roku od daty podpisania umowy lub wyczerpania zapasów.
2.Oprócz przypadków określonych w Kodeksie cywilnym Odbiorca może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności
powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym. Odstąpienie od umowy w tym przypadku powinno nastąpić w terminie 30
dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
3.Odbiorcy przysługuje ponadto prawo odstąpienia od umowy z powodu trudności finansowych, w terminie 14 dni od daty ostatniego
zrealizowanego zamówienia.
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§ 11.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego o ile przepisy ustawy - Prawo
Zamówień Publicznych nie stanowią inaczej.
§ 12.
Ewentualne spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Odbiorcy.
§ 13.
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 14.
1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Dostawcy, z
zastrzeżeniem zapisów ust. 2 niniejszego paragrafu.
2. Odbiorca przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w zakresie :
- numeru katalogowego produktu,
- nazwy produktu przy zachowaniu jego parametrów,
- przedmiotowym (produkt zamienny),
- ilościowym (zmiany ilości poszczególnego asortymentu w ramach ilości ujętych w umowie),
- sposobu konfekcjonowania,
- wystąpienia przejściowego braku produktu z przyczyn leżących po stronie producenta przy jednoczesnym dostarczeniu produktu zamiennego o
parametrach nie gorszych od produktu objętego umową.
3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania cesji praw w związku ze zmianą organizacyjną.
4. Powyższe zmiany nie mogą skutkować zwiększeniem ceny jednostkowej, wartości umowy i nie mogą być niekorzystne dla Odbiorcy.
§ 15.
Dostawca nie może bez zgody Odbiorcy zbywać żadnych wierzytelności wynikających z niniejszej umowy, w tym również odsetek za zwłokę.
§ 16.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

ODBIORCA

Załącznik Nr 1: Specyfikacja asortymentowo – ilościowo – cenowa

DOSTAWCA
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ZAŁĄCZNIK NR 3
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1

2

3

4

5

Kraj
Nazwa
produc
Nazwa
handlowa Pełny nr enta i
przedmiotu przedmiotu katalogow jego
Lp. zamówienia zamówienia
y
nazwa

5.
6.
7.

Śruba
Monoaxialna
Śruba
Poliaxialna
Śruba
biodrowa
Śruba
wyciągowa
Hak
laminarny/
pedicularny
Stapler
Bloker

8.

Pręt tytanowy

1.
2.
3.
4.

6

Ilość

500 szt.
50 szt.
10 szt.
20 szt.
50 szt.
30 szt.
630 szt.
200 szt.

7

8

9

10

11

12

13

14

Nr i data
Cena
Cena
ważności
Klasa
jednostkow Stawka jednostko
Wartość Wartość
świad.
wyrobu
a netto w podatku wa brutto Wartość podatku brutto w Dopuszczen medyczne
zł.
VAT
w zł. netto w zł. w zł.
zł.
ia
go
Iloczyn
kolumn 7
i 8 dodany Iloczyn Iloczyn
Suma
do poz w kolumn 6 kolumny kolumny
kol.7
i7
8 i 10
10 i 11

40 szt.
20 szt.

9. Poprzeczka
10. Łączniki
Klatka

11. Lędźwiowa

20 szt.

Proteza
12. trzonu

20 szt.
RAZEM




zgodnie z Dyrektywni UE i ustawą z dnia 20.04.2004r. O wyrobach medycznych,
w przypadku produktów, które nie podlegają przepisom ustawy z dnia 20.04.2004r. O wyrobach medycznych,. Wykonawcy wypełniają kolumnie 13
wpisując nr dokumentu, który zobowiązany jest dołączyć do oferty zgodnie z zapisem pkt VIII/3 i specyfikacji, a w kolumnie nr 14 wpisuje nie dotyczy.

OPISY
pozycja od 1 do 10
Śruby przeznasadowe o cylindrycznym i samotnącym gwincie oraz stożkowym rdzeniu
- Stromy gwint śruby +3 st
- Śruby tulipanowe jednoosiowe i wieloosiowe, monolityczne i kaniulowane
- Długość śrub w zakresie 20-60 mm ze skokiem co 5 mm
- Średnica śrub w zakresie 4,0-5,5 mm co 5 mm i dalej od 6,5 mm do 8,5 mm co 1mm
- Możliwość zastosowania śrub o bardzo niskim profilu główki max. 12,5 mm i średnicy 11 mm w celu zminimalizowania możliwości
podrażnień tkanek miękkich
- Łącznik poprzeczny wieloosiowy z możliwością bezproblemowego połączenia prętów przebiegających względem siebie pod dowolnym
kątem, którego zastosowanie zmniejsz traumatyzację kolumny tylnej kręgosłupa, od 17mm do 99mm
- Dwa rodzaje łączników poprzecznych: dystrakcyjne i kompresyjne
- Mocowanie pręta ze śrubą od góry uniwersalnym, jednoelementowym blokerem
- Pręty tytanowe o średnicy 6 mm i długości 40-600 mm poprzycinane na długość ze skokiem co 10 mm oraz o długości 30-480 mm i
poprzycinane na długość, możliwość zastosowania prętów 4,5mm
- Możliwość zastosowania prętów wygiętych fabrycznie o dwóch różnych głębokościach wygięcia o dł od 30mm do 90mm
- Haki laminarne, nasadowe oraz do wyrostków poprzecznych, blokowane na pręcie przy użyciu pojedynczego blokera
- Konieczność dostarczenia w zestawie klucza dynamometrycznego warunkującego precyzyjne dobranie siły docisku pręta do śruby
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- Możliwość płynnego i bezproblemowego połączenia zestawu o prętach o średnicy 6 mm z systemem bardziej elastycznym z prętami o
średnicy 4,5 mm przy użyciu odpowiedniego łącznika –reduktora
- Możliwość oparcia stabilizacji na kości biodrowej przy użyciu odpowiednich łączników kątowych i śrub biodrowych
- -Możliwość elastycznego połączenie dwóch prętów 4,5 mm osiowo łącznikiem, który umożliwia wydłużanie prętów do 60 mm podczas gdy
pacjent znajduje się w fazie intensywnego wzrostu
- Możliwość płynnego i bezproblemowego możliwość płynnego i bezproblemowego połączenia zestawu z systemem szczytowo-potylicznym z
prętami o średnicy 3,5 mm przy użyciu odpowiedniego łącznika-reduktora
- Możliwość zastosowania śrub redukcyjnych o średnicy od 4,5 mm do 7,5mm oraz długościach od 25mm do 60mm
- Możliwość zastosowania haków redukcyjnych laminarnych, piersiowych, pedikularnych.

Pozycja 11
Zestaw do poszerzania przestrzeni międzytrzonowej z dostępu typu UniLIF
1 komplet: 1 klatka
- implant o cylindrycznym kształcie z szerokim otworem na przeszczep kostny, wykonany z materiału PEEK,
- implanty znakowane tantalowymi markerami w celu umożliwienia zlokalizowania ich, po wszczepieniu na zdjęciu RTG,
- jeden stopień skosu powierzchni – 0 st.
- dwie różne długości 30 i 33 mm oraz osiem wysokości od 6 do 13 mm o skoku co 1 mm,
- powierzchnia implantu ostro ząbkowana,
- różne wysokości ząbków dla lepszej fiksacji.

Pozycja 12
Proteza trzonu odcinka piersiowo – lędźwiowego kręgosłupa umożliwiająca dystrakcje in-situ.
Parametry wymagane:
- Uchwycenie, implantacja oraz dystrakcja protezy przy pomocy jednego narzędzia,
- proteza trzonu musi umożliwiać płynną dystrakcję operowanego segmentu kręgosłupa po jej zaimplantowaniu przy użyciu pojedynczego
narzędzia przytrzymującego wszczep w jego części przyśrodkowej.
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- Konstrukcja implantu musi umożliwić odtworzenie zarówno naturalnej krzywizny lordotycznej jak i kyfotycznej kręgosłupa,
- możliwość regulacja wysokości implantu od 20,5 do 104,5 mm,
- implanty o dwóch różnych średnicach 18 i 22 mm,
-szeroka gama ząbkowanych kątowych pozwalająca operatorowi na dobranie jednej z dziesięciu możliwych krzywizn ( 0,3,6,8,11,15,16,18,23,30
st), co umożliwia wierne odtworzenie naturalnego kształtu kręgosłupa w obrębie operowanego segmentu
- na zakończeniach kątowych powinny znajdować się pionowe kreski – celowniku w celu precyzyjnego ustawienia ich krzywizn względem
siebie.
- prosta jednostopniowa, wbudowana w implant i odwracalna / powtarzalna blokada mechanizmu dystrakcyjnego implantu odznaczona
odmiennym kolorem,
- w zestawie dostępne implanty umożliwiające dodatkowe – skokowe powiększenie zakresu wysokości protezy co 15 mm.,
- materiał tytan.
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Załącznik Nr 4
FORMULARZ OFERTOWY

Dostawa .........................................................................................................................
(wpisać)
1. Cena oferty (wszystkich pozycji określonych w załączniku nr 3 pakiet………,
a) cena (nie zawiera podatku VAT):....................................... PL
(słownie: ...................................................................................................................)
Podatek VAT : ............................................. PLN
(słownie: ..................................................................................................................)
b) wartość (zawiera podatek VAT) : ................................... PLN
(słownie: ...................................................................................................................)
2. Wartość (bez podatku VAT) zawiera: koszty transportu, koszty ubezpieczenia, koszty opakowania oraz wszelkie inne składowe za wyjątkiem podatku VAT.
3. Termin płatności (30 dni od daty otrzymania faktury, obowiązuje jednakowy termin płatności dla wszystkich pozycji z załącznika nr 1.
4.Termin dostawy zamówienia, ..................................................................................................................................................................

.............................................
podpis Wykonawcy

