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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:255919-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Sokółka: Implanty ortopedyczne
2020/S 106-255919

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce
Krajowy numer identyfikacyjny: PL
Adres pocztowy: ul. Gen Władysława Sikorskiego 40
Miejscowość: Sokółka
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 16-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Andrzej Dowgiert
E-mail: przetargi@szpitalsokolka.pl 
Tel.:  +48 857220464
Faks:  +48 857220464
Adresy internetowe:
Główny adres: www.szpitalsokolka.pl
Adres profilu nabywcy: www.szpitalsokolka.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: www.szpitalsokolka.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za 
pośrednictwem: www.miniportal.uzp.gov.pl

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

I.5) Główny przedmiot działalności
Zdrowie

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

II.1.1) Nazwa:
Dostawa implantów ortopedycznych tj: śruby, wkręty, gwoździe, płytki, endoprotezy stawu biodrowego, 
kolanowego oraz implanty kręgosłupa wraz z użyczeniem instrumentarium wg dodatku nr 2 do SIWZ. CPV – ...
Numer referencyjny: SPZOZ IMP / 2020
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II.1.2) Główny kod CPV
33183100 Implanty ortopedyczne

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa implantów ortopedycznych tj: śruby, wkręty, gwoździe, płytki, 
endoprotezy stawu biodrowego, kolanowego oraz implanty kręgosłupa wraz z użyczeniem instrumentarium wg 
dodatku nr 2 do SIWZ. CPV – 33183100-7 Implanty ortopedyczne

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 2 248 287.05 PLN

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:
Grupa 1
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33183100 Implanty ortopedyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce, 16-100 Sokółka, ul. gen. Władysława 
Sikorskiego40, POLSKA, magazyn medyczno-techniczny

II.2.4) Opis zamówienia:
Druty, gwoździe, wkręty

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy w zakresie dopuszczonym do oceny 2 do 8 dni / Waga: 0,40
Cena - Waga: 0,60

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.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny

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
Każda oferta musi być zabezpieczona wadium. Wadium musi być wniesione najpóźniej w terminie 
składaniaofert. Wadium dla ofert całkowitych – 67448,61 PLN (28 grupy łącznie). W zakresie grupy 1 – 556,35 
PLN.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Grupa 2
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33183100 Implanty ortopedyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce, 16-100 Sokółka, ul. gen. Władysława 
Sikorskiego40, POLSKA, magazyn medyczno-techniczny

II.2.4) Opis zamówienia:
Płytki kostne blokowane, wkręty – tytanowe

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy w zakresie dopuszczonym do oceny 2 do 8 dni / Waga: 0,40
Cena - Waga: 0,60

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.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Każda oferta musi być zabezpieczona wadium. Wadium musi być wniesione najpóźniej w terminie 
składaniaofert. Wadium dla ofert całkowitych – 67448,61 PLN (28 grupy łącznie). W zakresie grupy 2 – 2918,55 
PLN.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Grupa 3
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
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33183100 Implanty ortopedyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce, 16-100 Sokółka, ul. gen. Władysława 
Sikorskiego40, POLSKA, magazyn medyczno-techniczny

II.2.4) Opis zamówienia:
Śruby Herberta tytanowe, sześciokątne, płytki PUDU, implanty modułowe

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy w zakresie dopuszczonym do oceny 2 do 8 dni / Waga: 0,40
Cena - Waga: 0,60

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.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Każda oferta musi być zabezpieczona wadium. Wadium musi być wniesione najpóźniej w terminie 
składaniaofert. Wadium dla ofert całkowitych – 67448,61 PLN (28 grupy łącznie). W zakresie grupy 3 – 153,00 
PLN.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Grupa 4
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33183100 Implanty ortopedyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce, 16-100 Sokółka, ul. gen. Władysława 
Sikorskiego40, POLSKA, magazyn medyczno-techniczny

II.2.4) Opis zamówienia:
Zespolenia śródszpikowe

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
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Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy w zakresie dopuszczonym do oceny 2 do 8 dni / Waga: 0,40
Cena - Waga: 0,60

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.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Każda oferta musi być zabezpieczona wadium. Wadium musi być wniesione najpóźniej w terminie 
składaniaofert. Wadium dla ofert całkowitych – 67448,61 PLN (28 grupy łącznie). W zakresie grupy 4 – 1582,50 
PLN.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Grupa 5
Część nr: 5

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33183100 Implanty ortopedyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce, 16-100 Sokółka, ul. gen. Władysława 
Sikorskiego40, POLSKA, magazyn medyczno-techniczny

II.2.4) Opis zamówienia:
Wkręty biowchłanialne i tytanowe

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy w zakresie dopuszczonym do oceny 2 do 8 dni / Waga: 0,40
Cena - Waga: 0,60

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
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II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Każda oferta musi być zabezpieczona wadium. Wadium musi być wniesione najpóźniej w terminie 
składaniaofert. Wadium dla ofert całkowitych – 67448,61 PLN (28 grupy łącznie). W zakresie grupy 5 – 1280,40 
PLN.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Grupa 6
Część nr: 6

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33183100 Implanty ortopedyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce, 16-100 Sokółka, ul. gen. Władysława 
Sikorskiego40, POLSKA, magazyn medyczno-techniczny

II.2.4) Opis zamówienia:
Wkręty samogwintujące i płytki samodociskowe typu Zespol lub równoważne

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy w zakresie dopuszczonym do oceny 2 do 8 dni / Waga: 0,40
Cena - Waga: 0,60

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.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
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Każda oferta musi być zabezpieczona wadium. Wadium musi być wniesione najpóźniej w terminie 
składaniaofert. Wadium dla ofert całkowitych – 67448,61 PLN (28 grupy łącznie). W zakresie grupy 6 – 203,98 
PLN.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Grupa 7
Część nr: 7

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33183100 Implanty ortopedyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce, 16-100 Sokółka, ul. gen. Władysława 
Sikorskiego40, POLSKA, magazyn medyczno-techniczny

II.2.4) Opis zamówienia:
Doposażenie systemu motorowego Synthes

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy w zakresie dopuszczonym do oceny 2 do 8 dni / Waga: 0,40
Cena - Waga: 0,60

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.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Każda oferta musi być zabezpieczona wadium. Wadium musi być wniesione najpóźniej w terminie 
składaniaofert. Wadium dla ofert całkowitych – 67448,61 PLN (28 grupy łącznie). W zakresie grupy 7 – 435,60 
PLN.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Grupa 8
Część nr: 8

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33183100 Implanty ortopedyczne

03/06/2020 S106
https://ted.europa.eu/
TED

Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

7 / 28



Dz.U./S S106
03/06/2020
255919-2020-PL

Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 8 / 28

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce, 16-100 Sokółka, ul. gen. Władysława 
Sikorskiego40, POLSKA, magazyn medyczno-techniczny

II.2.4) Opis zamówienia:
Dreny i ostrza jednorazowe do Shayvera Stryker 375-704-500

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy w zakresie dopuszczonym do oceny 2 do 8 dni / Waga: 0,40
Cena - Waga: 0,60

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.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Każda oferta musi być zabezpieczona wadium. Wadium musi być wniesione najpóźniej w terminie 
składaniaofert. Wadium dla ofert całkowitych – 67448,61 PLN (28 grupy łącznie). W zakresie grupy 8 – 1648,35 
PLN.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Grupa 9
Część nr: 9

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33183100 Implanty ortopedyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce, 16-100 Sokółka, ul. gen. Władysława 
Sikorskiego40, POLSKA, magazyn medyczno-techniczny

II.2.4) Opis zamówienia:
Wkręty biowchłanialne do barku, zszywki i elektrody

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
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Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy w zakresie dopuszczonym do oceny 2 do 8 dni / Waga: 0,40
Cena - Waga: 0,60

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.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Każda oferta musi być zabezpieczona wadium. Wadium musi być wniesione najpóźniej w terminie 
składaniaofert. Wadium dla ofert całkowitych – 67448,61 PLN (28 grupy łącznie). W zakresie grupy 9 – 1306,47 
PLN.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Grupa 10
Część nr: 10

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33183100 Implanty ortopedyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce, 16-100 Sokółka, ul. gen. Władysława 
Sikorskiego40, POLSKA, magazyn medyczno-techniczny

II.2.4) Opis zamówienia:
Akcesoria wielorazowe do artroskopii, ostrza do napędu Stryker, nr katalogowy: 325-704-500

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy w zakresie dopuszczonym do oceny 2 do 8 dni / Waga: 0,40
Cena - Waga: 0,60

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

03/06/2020 S106
https://ted.europa.eu/
TED

Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

9 / 28



Dz.U./S S106
03/06/2020
255919-2020-PL

Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 10 / 28

Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Każda oferta musi być zabezpieczona wadium. Wadium musi być wniesione najpóźniej w terminie 
składaniaofert. Wadium dla ofert całkowitych – 67448,61 PLN (28 grupy łącznie). W zakresie grupy 10 – 408,60 
PLN.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Grupa 11
Część nr: 11

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33183100 Implanty ortopedyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce, 16-100 Sokółka, ul. gen. Władysława 
Sikorskiego40, POLSKA, magazyn medyczno-techniczny

II.2.4) Opis zamówienia:
Jednoczęściowy dynamiczny stabilizator kręgosłupa lędźwiowego

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy w zakresie dopuszczonym do oceny 2 do 8 dni / Waga: 0,40
Cena - Waga: 0,60

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.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Każda oferta musi być zabezpieczona wadium. Wadium musi być wniesione najpóźniej w terminie 
składaniaofert. Wadium dla ofert całkowitych – 67448,61 PLN (28 grupy łącznie). W zakresie grupy 11 – 
3450,00 PLN.
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II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Grupa 12
Część nr: 12

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33183100 Implanty ortopedyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce, 16-100 Sokółka, ul. gen. Władysława 
Sikorskiego40, POLSKA, magazyn medyczno-techniczny

II.2.4) Opis zamówienia:
Tytanowe zaciski do płata kostnego

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy w zakresie dopuszczonym do oceny 2 do 8 dni / Waga: 0,40
Cena - Waga: 0,60

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.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Każda oferta musi być zabezpieczona wadium. Wadium musi być wniesione najpóźniej w terminie 
składaniaofert. Wadium dla ofert całkowitych – 67448,61 PLN (28 grupy łącznie). W zakresie grupy 12 – 159,83 
PLN.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Grupa 13
Część nr: 13

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33183100 Implanty ortopedyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
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Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce, 16-100 Sokółka, ul. gen. Władysława 
Sikorskiego40, POLSKA, magazyn medyczno-techniczny

II.2.4) Opis zamówienia:
Endoproteza jednoprzedziałowa, anatomiczna stawu kolanowego

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy w zakresie dopuszczonym do oceny 2 do 8 dni / Waga: 0,40
Cena - Waga: 0,60

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.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Każda oferta musi być zabezpieczona wadium. Wadium musi być wniesione najpóźniej w terminie 
składaniaofert. Wadium dla ofert całkowitych – 67448,61 PLN (28 grupy łącznie). W zakresie grupy 13 – 
1065,00 PLN.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Grupa 14
Część nr: 14

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33183100 Implanty ortopedyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce, 16-100 Sokółka, ul. gen. Władysława 
Sikorskiego40, POLSKA, magazyn medyczno-techniczny

II.2.4) Opis zamówienia:
Płyty i gwoździe specjalistyczne

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy w zakresie dopuszczonym do oceny 2 do 8 dni / Waga: 0,40
Cena - Waga: 0,60

II.2.6) Szacunkowa wartość
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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.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Każda oferta musi być zabezpieczona wadium. Wadium musi być wniesione najpóźniej w terminie 
składaniaofert. Wadium dla ofert całkowitych – 67448,61 PLN (28 grupy łącznie). W zakresie grupy 14 – 
7425,55 PLN.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Grupa 15
Część nr: 15

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33183100 Implanty ortopedyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce, 16-100 Sokółka, ul. gen. Władysława 
Sikorskiego40, POLSKA, magazyn medyczno-techniczny

II.2.4) Opis zamówienia:
Endoproteza całkowita stawu kolanowego jednopromieniowa - cementowa, bezcementowa pierwotna i 
rewizyjna

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy w zakresie dopuszczonym do oceny 2 do 8 dni / Waga: 0,40
Cena - Waga: 0,60

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.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych
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Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Każda oferta musi być zabezpieczona wadium. Wadium musi być wniesione najpóźniej w terminie 
składaniaofert. Wadium dla ofert całkowitych – 67448,61 PLN (28 grupy łącznie). W zakresie grupy 15 – 
6651,60 PLN.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Grupa 16
Część nr: 16

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33183100 Implanty ortopedyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce, 16-100 Sokółka, ul. gen. Władysława 
Sikorskiego40, POLSKA, magazyn medyczno-techniczny

II.2.4) Opis zamówienia:
Endoproteza pierwotna bezcementowa stawu biodrowego morfometryczna i rewizyjna

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy w zakresie dopuszczonym do oceny 2 do 8 dni / Waga: 0,40
Cena - Waga: 0,60

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.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Każda oferta musi być zabezpieczona wadium. Wadium musi być wniesione najpóźniej w terminie 
składaniaofert. Wadium dla ofert całkowitych – 67448,61 PLN (28 grupy łącznie). W zakresie grupy 16 – 
6082,50 PLN.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
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Grupa 17
Część nr: 17

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33183100 Implanty ortopedyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce, 16-100 Sokółka, ul. gen. Władysława 
Sikorskiego40, POLSKA, magazyn medyczno-techniczny

II.2.4) Opis zamówienia:
Endoprotezy cementowe stawu kolanowego

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy w zakresie dopuszczonym do oceny 2 do 8 dni / Waga: 0,40
Cena - Waga: 0,60

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.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Każda oferta musi być zabezpieczona wadium. Wadium musi być wniesione najpóźniej w terminie 
składaniaofert. Wadium dla ofert całkowitych – 67448,61 PLN (28 grupy łącznie). W zakresie grupy 17 – 
7785,00 PLN.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Grupa 18
Część nr: 18

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33183100 Implanty ortopedyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce, 16-100 Sokółka, ul. gen. Władysława 
Sikorskiego40, POLSKA, magazyn medyczno-techniczny
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II.2.4) Opis zamówienia:
Endoprotezy stawu biodrowego przynasadowe bezcementowe

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy w zakresie dopuszczonym do oceny 2 do 8 dni / Waga: 0,40
Cena - Waga: 0,60

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.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Każda oferta musi być zabezpieczona wadium. Wadium musi być wniesione najpóźniej w terminie 
składaniaofert. Wadium dla ofert całkowitych – 67448,61 PLN (28 grupy łącznie). W zakresie grupy 18 – 
10101,00 PLN.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Grupa 19
Część nr: 19

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33183100 Implanty ortopedyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce, 16-100 Sokółka, ul. gen. Władysława 
Sikorskiego40, POLSKA, magazyn medyczno-techniczny

II.2.4) Opis zamówienia:
Endoprotezy i implanty do złaman szyjki kości udowej

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy w zakresie dopuszczonym do oceny 2 do 8 dni / Waga: 0,40
Cena - Waga: 0,60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12

03/06/2020 S106
https://ted.europa.eu/
TED

Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

16 / 28



Dz.U./S S106
03/06/2020
255919-2020-PL

Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 17 / 28

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.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Każda oferta musi być zabezpieczona wadium. Wadium musi być wniesione najpóźniej w terminie 
składaniaofert. Wadium dla ofert całkowitych – 67448,61 PLN (28 grupy łącznie). W zakresie grupy 19 – 906,00 
PLN.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Grupa 20
Część nr: 20

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33183100 Implanty ortopedyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce, 16-100 Sokółka, ul. gen. Władysława 
Sikorskiego40, POLSKA, magazyn medyczno-techniczny

II.2.4) Opis zamówienia:
Implanty do zabiegów artroskopowych stawu kolanowegoj

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy w zakresie dopuszczonym do oceny 2 do 8 dni / Waga: 0,40
Cena - Waga: 0,60

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.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny

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
Każda oferta musi być zabezpieczona wadium. Wadium musi być wniesione najpóźniej w terminie 
składaniaofert. Wadium dla ofert całkowitych – 67448,61 PLN (28 grupy łącznie). W zakresie grupy 20 – 
3263,25 PLN.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Grupa 21
Część nr: 21

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33183100 Implanty ortopedyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce, 16-100 Sokółka, ul. gen. Władysława 
Sikorskiego40, POLSKA, magazyn medyczno-techniczny

II.2.4) Opis zamówienia:
Systemy płyt, gwoździe, klamry do kości ręki i stopy, tytanowe

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy w zakresie dopuszczonym do oceny 2 do 8 dni / Waga: 0,40
Cena - Waga: 0,60

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.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Każda oferta musi być zabezpieczona wadium. Wadium musi być wniesione najpóźniej w terminie 
składaniaofert. Wadium dla ofert całkowitych – 67448,61 PLN (28 grupy łącznie). W zakresie grupy 21 – 
4546,79 PLN.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Grupa 22
Część nr: 22

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
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33183100 Implanty ortopedyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce, 16-100 Sokółka, ul. gen. Władysława 
Sikorskiego40, POLSKA, magazyn medyczno-techniczny

II.2.4) Opis zamówienia:
Gotowe pasty do kości

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy w zakresie dopuszczonym do oceny 2 do 8 dni / Waga: 0,40
Cena - Waga: 0,60

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.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Każda oferta musi być zabezpieczona wadium. Wadium musi być wniesione najpóźniej w terminie 
składaniaofert. Wadium dla ofert całkowitych – 67448,61 PLN (28 grupy łącznie). W zakresie grupy 22 – 208,02 
PLN.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Grupa 23
Część nr: 23

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33183100 Implanty ortopedyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce, 16-100 Sokółka, ul. gen. Władysława 
Sikorskiego40, POLSKA, magazyn medyczno-techniczny

II.2.4) Opis zamówienia:
Szycie łąkotki i System do regeneracji chrząstki

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
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Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy w zakresie dopuszczonym do oceny 2 do 8 dni / Waga: 0,40
Cena - Waga: 0,60

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.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Każda oferta musi być zabezpieczona wadium. Wadium musi być wniesione najpóźniej w terminie 
składaniaofert. Wadium dla ofert całkowitych – 67448,61 PLN (28 grupy łącznie). W zakresie grupy 23 – 
2796,00 PLN.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Grupa 24
Część nr: 24

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33183100 Implanty ortopedyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce, 16-100 Sokółka, ul. gen. Władysława 
Sikorskiego40, POLSKA, magazyn medyczno-techniczny

II.2.4) Opis zamówienia:
Dwumobilna endoproteza stawu nadgarstkowo-śródręcznego

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy w zakresie dopuszczonym do oceny 2 do 8 dni / Waga: 0,40
Cena - Waga: 0,60

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
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II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Każda oferta musi być zabezpieczona wadium. Wadium musi być wniesione najpóźniej w terminie 
składaniaofert. Wadium dla ofert całkowitych – 67448,61 PLN (28 grupy łącznie). W zakresie grupy 24 – 135,00 
PLN.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Grupa 25
Część nr: 25

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33183100 Implanty ortopedyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce, 16-100 Sokółka, ul. gen. Władysława 
Sikorskiego40, POLSKA, magazyn medyczno-techniczny

II.2.4) Opis zamówienia:
Endoproteza stawu barkowego

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy w zakresie dopuszczonym do oceny 2 do 8 dni / Waga: 0,40
Cena - Waga: 0,60

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.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
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Każda oferta musi być zabezpieczona wadium. Wadium musi być wniesione najpóźniej w terminie 
składaniaofert. Wadium dla ofert całkowitych – 67448,61 PLN (28 grupy łącznie). W zakresie grupy 25 – 
1686,74 PLN.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Grupa 26
Część nr: 26

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33183100 Implanty ortopedyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce, 16-100 Sokółka, ul. gen. Władysława 
Sikorskiego40, POLSKA, magazyn medyczno-techniczny

II.2.4) Opis zamówienia:
Endoproteza obręczy barkowo – ramiennej

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy w zakresie dopuszczonym do oceny 2 do 8 dni / Waga: 0,40
Cena - Waga: 0,60

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.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Każda oferta musi być zabezpieczona wadium. Wadium musi być wniesione najpóźniej w terminie 
składaniaofert. Wadium dla ofert całkowitych – 67448,61 PLN (28 grupy łącznie). W zakresie grupy 26 – 508,03 
PLN.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Grupa 27
Część nr: 27

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33183100 Implanty ortopedyczne
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II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce, 16-100 Sokółka, ul. gen. Władysława 
Sikorskiego40, POLSKA, magazyn medyczno-techniczny

II.2.4) Opis zamówienia:
Endoproteza stawu rzepkowo – udowego

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy w zakresie dopuszczonym do oceny 2 do 8 dni / Waga: 0,40
Cena - Waga: 0,60

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.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Każda oferta musi być zabezpieczona wadium. Wadium musi być wniesione najpóźniej w terminie 
składaniaofert. Wadium dla ofert całkowitych – 67448,61 PLN (28 grupy łącznie). W zakresie grupy 27 – 142,50 
PLN.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Grupa 28
Część nr: 28

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33183100 Implanty ortopedyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce, 16-100 Sokółka, ul. gen. Władysława 
Sikorskiego40, POLSKA, magazyn medyczno-techniczny

II.2.4) Opis zamówienia:
Zestaw do naprawy bicepsa

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
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Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy w zakresie dopuszczonym do oceny 2 do 8 dni / Waga: 0,40
Cena - Waga: 0,60

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.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Każda oferta musi być zabezpieczona wadium. Wadium musi być wniesione najpóźniej w terminie 
składaniaofert. Wadium dla ofert całkowitych – 67448,61 PLN (28 grupy łącznie). W zakresie grupy 28 – 42,00 
PLN.

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:
Zamawiający nie stawia warunku. Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 
22 ust. 1 Pzp (dodatek nr 4 do SIWZ JEDZ)

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez 
zamawiającego
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy Wykonawca wykaże, iż posiada np. polisę, że jest ubezpieczony 
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę min. 50000,00zł Jeżeli z 
uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub 
ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób 
potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu lub kryterium selekcji

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie stawia warunku. Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 
22 ust. 1 Pzp (dodatek nr 4 do SIWZ JEDZ)
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
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4a Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy zagraniczni:
1) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast 
dokumentu, o których mowa w § 6 ust.2 pkt.1. Składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym 
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie 
ogłoszono upadłości. Dokument, o którym mowa powyżej powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 
miesiące przed upływem tego terminu.
2) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
zamiast dokumentu, o których mowa w § 6. ust. 2 pkt. 3 i 4 składa dokumenty potwierdzające że nie zalega z 
opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie 
z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w 
szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności 
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Dokument, o którym mowa powyżej powinien 
być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.
3) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
zamiast dokumentu, o których mowa w § 6. ust. 2 pkt. 5 i 6 składa informację z odpowiedniego rejestru albo, 
w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub 
administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania 
ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 
oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy. Dokument, o którym mowa powyżej powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 
miesiące przed upływem tego terminu.
4) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania 
ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 4, 5, 6, zastępuje 
się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób 
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed 
notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 
gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce 
zamieszkania tej osoby. Dokument, o którym mowa powyżej powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 
miesiące przed upływem tego terminu

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Dostawy zostaną zrealizowane w terminie określonym w umowie. Zamawiający ureguluje należności 
zadostarczane artykuły przelewem bankowym na konto wskazane na fakturze prawidłowo wystawionej 
przezwykonawcę, w terminie do 60 dni od daty jej otrzymania po zrealizowaniu dostawy.
1. Wzór umowy jest przedstawiony w dodatku nr 3 do SIWZ.
2. Termin i miejsce podpisania umowy zostanie podany w ogłoszeniu o wyborze oferty najkorzystniejszej.
3. Podpisanie umowy odbędzie się w siedzibie Zamawiającego lub drogą korespondencyjną w terminie do 5 dni 
roboczych od daty wyznaczonej przez Zamawiającego.
4. Nie dotrzymanie terminu określonego w ust. 3 będzie traktowane jako uchylanie się od podpisania umowy.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta
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IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

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.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 10/07/2020
Czas lokalny: 10:00

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
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 10/07/2020
Czas lokalny: 10:10
Miejsce:
Siedziba Zamawiającego, sala konferencyjna, pok. 106
4 Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy wraz z ofertą.
1)wypełniony w całości formularz oferty, asortymentowo-cenowy, wstępne oświadczenie Wykonawcy JEDZ 
(dodatek nr 1, 2, 4 do SIWZ)
2)dowód wniesienia wadium (zgodnie z zasadami opisanymi w § 8 SIWZ),
3)upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisania oferty,
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
4b Podmioty wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. w konsorcjum). W takim przypadku 
wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2)Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiedni

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w 
okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, na wezwanie dołączy do 
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oferty następujące oświadczenia lub dokumenty (oryginały lub poświadczone przez wykonawcę za zgodność z 
oryginałem ich odpisy lub kserokopie):
1)aktualny odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli 
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia 
na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
2)zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z 
opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca 
zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi 
odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie 
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
3)zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega 
z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące 
przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego 
dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych 
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem 
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu;
4)informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, 
odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie 
art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 
albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
5)oświadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę 
ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 
5 i 6 ustawy;
6)oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w 
przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem 
dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 
konkurencji w postępowaniu. (dodatek nr 4.1 do SIWZ). Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania 
informacji, o której mowa w art. 51 ust. 1a, art. 57 ust. 1 lub art. 60d ust. 1, albo od zamieszczenia na 
stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o 
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 
Ustawy PZP.
3. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie na wezwanie mają dostarczyć wykonawcy w celu 
potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego.
1)Oświadczenie lub dokumenty dopuszczające do obrotu i używania wyrobu medycznego zgodnie z ustawą z 
dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z dn. 17 czerwca 2010 r., Nr 107, poz. 679 z późn. zm.).
2)firmowy, czytelny dokument producenta lub dystrybutora asortymentu z którego ma jednoznacznie wynikać, 
iż oferowany asortyment jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia z podaniem strony i numeru pozycji 
asortymentu której dotyczy (katalog, prospekt, ulotka).

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
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Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Wykonawcom, uczestnikom konkursu, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w 
uzyskaniudanego zamówienia oraz ponieśli lub mogli ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 
Zamawiającegoprzepisów ustawy Prawo zamówień publicznych przysługują środki ochrony prawnej. Środki 
ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
przysługują równieżorganizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5. 2. Przed upływem terminu 
do składania ofert w przypadku naruszenia przez Zamawiającego przepisówustawy środki ochrony prawnej 
przysługują również organizacjom zrzeszającym wykonawców wpisanym nalistę organizacji uprawnionych do 
wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną i ogłaszaną na stronieinternetowej Urzędu przez Prezesa 
Urzędu Zamówień Publicznych. 3. Tryb i szczegółowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej określają 
przepisy Działu VI ustawy z dnia29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych. 4. W sprawach nieuregulowanych w 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zastosowanie mają przepisyustawy Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) oraz przepisy ustawy z dnia 23.4.1964 r.Kodeks Cywilny (Dz.U. 1964 r. nr 16, poz. 
93 ze zm.).

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: 02-676
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29/05/2020
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