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Polska-Piekary Śląskie: Implanty ortopedyczne 

2016/S 226-412478 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 

Dostawy 

Dyrektywa 2004/18/WE 

Sekcja I: Instytucja zamawiająca 

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe 

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. Dr. Janusza Daaba w 

Piekarach Śląskich 

ul. Bytomska 62 

Punkt kontaktowy: Sekcja ds. zamówień publicznych 

41-940 Piekary Śląskie 

Polska 

Tel.: +48 323934210 

E-mail: sekretariat@urazowka.piekary.pl 

Faks: +48 323934141 

Adresy internetowe: 

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.urazowka.piekary.pl 

Adres profilu nabywcy: http://www.urazowka.piekary.pl 

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej 

Inna: SP ZOZ 

 

I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności 

Zdrowie 

 

I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających 

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie 

 

Sekcja II: Przedmiot zamówienia 

II.1)Opis 

II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu 

Dostawa implantów do artroskopii 2016. 

 

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:412478-2016:TEXT:PL:HTML#id58177-I.
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:412478-2016:TEXT:PL:HTML#id58178-II.
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:412478-2016:TEXT:PL:HTML#id58179-IV.
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:412478-2016:TEXT:PL:HTML#id58180-V.
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:412478-2016:TEXT:PL:HTML#id58181-VI.
mailto:sekretariat@urazowka.piekary.pl?subject=TED
http://www.urazowka.piekary.pl/
http://www.urazowka.piekary.pl/


II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub 

świadczenia usług 

Dostawy 

 

Kod NUTS PL22 

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

II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa implantów do zabiegów artroskopii wraz 

dzierżawą sprzętu do zabiegów i szkoleniem z zakresu implantacji zgodnie z wymaganiami 

zamawiającego szczegółowo opisanymi w załączniku nr 2, 4 i SIWZ. Przedmiot zamówienia 

podzielony jest na 6 pakietów na które można składać oferty oddzielnie. 

 

II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 

33183100 

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

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie 

 

II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień) 

II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień) 

Wartość: 2 124 000 PLN 

Bez VAT 

 

Sekcja IV: Procedura 

IV.1)Rodzaj procedury 

IV.1.1)Rodzaj procedury 

Otwarta 

 

IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia 

IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia 

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów 

1. Cena. Waga 95 

2. Termin płatności. Waga 5 

 

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej 

Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie 

 

IV.3)Informacje administracyjne 

IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą 

SZP.270-40/16 

 

IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia 

Ogłoszenie o zamówieniu 

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2016/S 125-223694 z dnia 1.7.2016 

Inne wcześniejsze publikacje 

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:223694-2016:TEXT:PL:HTML


Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2016/S 148-268279 z dnia 3.8.2016 

Sekcja V: Udzielenie zamówienia 

Zamówienie nr: 1 Część nr: 1 - Nazwa: Pakiet nr 1 

V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia: 

15.9.2016 

 

V.2)Informacje o ofertach 

Liczba otrzymanych ofert: 1 

 

V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu 

zamówienia 

Smith & Nephew Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

ul. Osmańska 12 

02-823 Warszawa 

Polska 

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia 

Całkowita końcowa wartość zamówienia:  

Wartość: 513 200 PLN 

Bez VAT 

Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:  

liczbę miesięcy: 12 

 

V.5)Informacje na temat podwykonawstwa 

Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie 

 

Zamówienie nr: 2 Część nr: 2 - Nazwa: Pakiet nr 2 

V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia: 

10.11.2016 

 

V.2)Informacje o ofertach 

Liczba otrzymanych ofert: 1 

 

V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu 

zamówienia 

Medical Diagnostic Instruments And System Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

ul. Argentyna 20 

43-300 Bielsko-Biała 

Polska 

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia 

Całkowita końcowa wartość zamówienia:  

Wartość: 549 300 PLN 

Bez VAT 

Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:  

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:268279-2016:TEXT:PL:HTML


liczbę miesięcy: 12 

 

V.5)Informacje na temat podwykonawstwa 

Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie 

 

Zamówienie nr: 3 Część nr: 3 - Nazwa: Pakiet nr 3 

V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia: 

15.9.2016 

 

V.2)Informacje o ofertach 

Liczba otrzymanych ofert: 1 

 

V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu 

zamówienia 

Smith & Nephew Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

ul. Osmańska 12 

02-823 Warszawa 

Polska 

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia 

Całkowita końcowa wartość zamówienia:  

Wartość: 275 000 PLN 

Bez VAT 

Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:  

liczbę miesięcy: 12 

 

V.5)Informacje na temat podwykonawstwa 

Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie 

 

Zamówienie nr: 4 Część nr: 4 - Nazwa: Pakiet nr 4 

V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia: 

10.11.2016 

 

V.2)Informacje o ofertach 

Liczba otrzymanych ofert: 1 

 

V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu 

zamówienia 

Arthrex Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

Al. Jerozolimskie 136 

02-305 Warszawa 

Polska 

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia 

Całkowita końcowa wartość zamówienia:  

Wartość: 102 500 PLN 



Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:  

liczbę miesięcy: 12 

 

V.5)Informacje na temat podwykonawstwa 

Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie 

 

Zamówienie nr: 5 Część nr: 5 - Nazwa: Pakiet nr 5 

V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia: 

15.9.2016 

 

V.2)Informacje o ofertach 

Liczba otrzymanych ofert: 1 

 

V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu 

zamówienia 

Smith & Nephew Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

ul. Osmańska 12 

02-823 Warszawa 

Polska 

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia 

Całkowita końcowa wartość zamówienia:  

Wartość: 198 000 PLN 

Bez VAT 

Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:  

liczbę miesięcy: 12 

 

V.5)Informacje na temat podwykonawstwa 

Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie 

 

Zamówienie nr: 6 Część nr: 6 - Nazwa: Pakiet nr 6 

V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia: 

10.11.2016 

 

V.2)Informacje o ofertach 

Liczba otrzymanych ofert: 1 

 

V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu 

zamówienia 

Henryk Hajduszewski Hortho Medical Innovations 

ul. 23 Marca 75A 

81-820 Sopot 

Polska 

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia 



Całkowita końcowa wartość zamówienia:  

Wartość: 486 000 PLN 

Bez VAT 

Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:  

liczbę miesięcy: 12 

 

V.5)Informacje na temat podwykonawstwa 

Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie 

 

Sekcja VI: Informacje uzupełniające 

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 

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

 

VI.2)Informacje dodatkowe: 

20.Informacje dodatkowe 

a) Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne pakiety. 

b) Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej ani ustanowienia dynamicznego 

systemu zakupów. 

c) Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających do 2 % wartości 

zamówienia podstawowego. 

d) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 

 

e) Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną (e-

mail przetarg@urazowka.piekary.pl). Adres strony internetowejwww.urazowka.piekary.pl 

f) Walutą w której będzie odbywało się rozliczenie z wykonawcą jest polski złoty. 

21. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy względem treści oferty Dostawcy w 

następujących sytuacjach i zakresie: 

1) zmiany przedmiotu zamówienia w przypadku, gdy jego zastąpienie innym nie gorszym 

niż dotychczasowy jest wynikiem okoliczności zewnętrznych, na które Dostawca nie miał 

wpływu lub wprowadzenia nowszego rozwiązania w tym zakresie przez Dostawcę, jednakże 

oferowana dotychczas cena nie może ulec zwiększeniu a Odbiorca musi wyrazić zgodę na 

taką zmianę. 

2) zmiany ceny przez jej obniżenie w przypadku, gdy Dostawca, na piśmie, wystąpi z takim 

wnioskiem do Odbiorcy, 

3) zmiany stawki podatku VAT w przypadku zmiany przepisów w tym względzie. W takim 

przypadku zmianie ulegnie cena brutto i VAT podczas gdy cena netto nie ulegnie zmianie. 

Zmiana nastąpi z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę. Powyższa 

zmiana nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy. 

4) zmiany ceny w przypadku zmiany przepisów mających wpływ na jej wysokość. W takim 

przypadku zmiana ceny nie może być jednak wyższa niż wynika to ze zmiany przepisów w 

tym względzie. 

 

VI.3)Procedury odwoławcze 

VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze 

mailto:przetarg@urazowka.piekary.pl?subject=TED
http://www.urazowka.piekary.pl/


Krajowa Izba Odwoławcza 

ul. Postępu 17a 

02-676 Warszawa 

Polska 

Tel.: +48 224587801 

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl 

Faks: +48 224587800 

VI.3.2)Składanie odwołań 

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Uczestnikom przetargu 

przysługują środki ochrony prawnej zgodnie z art. 179 – 198 Prawa zamówień publicznych 

(Dz.U. 2013 poz. 907 z późn. zm.) 

1. Zgodnie z art. 180 ustawy 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. 

2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, 

której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie 

zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające 

wniesienie odwołania. 

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, zwanego dalej „Prezesem 

Izby” 

w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym 

weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu (art. 180 ust.4 ustawy). 

4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do 

wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem 

tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed 

upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem 

terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w rozdz. 7 pkt.3 

niniejszej SIWZ (art. 180 ust. 5 ustawy). 

5. Zgodnie z art. 182 ustawy odwołanie wnosi się: 

a) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej 

podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane za pomocą jednego ze sposobów 

określonych w art. 27 ust. 2 ustawy, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny 

sposób; 

b) wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w 

Dzienniku Urzędowym Uni Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia na stronie internetowej; 

c) wobec czynności innych niż określone w ppkt. a) i b) wnosi się w terminie 10 dni od dnia, 

w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć 

wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

d) jeżeli Zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo 

takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty 

najkorzystniejszej – nie później niż w terminie: 

— 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o 

udzieleniu zamówienia, 

http://www.uzp.gov.pl/


— 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku 

Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 

6. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni 

od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do 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 (art. 185 

ust. 2 ustawy). 

7. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego 

Wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. 

8. Zamawiający może wnieść odpowiedź na odwołanie, w którym może uwzględnić w części 

lub całości zarzuty przedstawione w odwołaniu. 

9. Wobec uwzględnienia przez Zamawiającego w całości zarzutów przedstawionych w 

odwołaniu, uczestnik postępowania odwoławczego (tj. wykonawca, który zgłosił 

przystąpienie do postępowania odwoławczego), który przystąpił do postępowania po stronie 

Zamawiającego, może wniesie sprzeciw na ww. czynność Zamawiającego. Sprzeciw wnosi się 

na piśmie lub ustnie do protokołu (art. 186 ust. 4 ustawy). 

10. Izba rozpoznaje odwołanie w terminie 15 dni od dnia jego doręczenia Prezesowi Izby 

(art. 189 ust. 1 ustawy). 

 

VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań 

Urząd Zamówień Publicznych – Krajowa Izba Odwoławcza 

ul. Postępu 17a 

02-676 Warszawa 

Polska 

Tel.: +48 224587701 

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl 

Faks: +48 224587700 

VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 

21.11.2016 

 

http://www.uzp.gov.pl/

