Sukcesywne dostarczanie endoprotez oraz materiałów ortopedycznych
do Miejskiego Centrum Medycznego
im. dr. Karola Jonschera w Łodzi
(Postępowanie nr: 11/2020)
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (Dostawa)
Zamawiający: Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi
Adres: ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź
Adres strony internetowej: bip.jonscher.pl
Adres skrzynki ePUAP: /szpital_jonschera/SkrytkaESP; /c0173qaagr/SkrytkaESP
Adres e-mail: przetargi@jonscher.pl
Faks: (042) 67-61-785, tel. (042) 67-61-790
Określenie przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne dostarczanie endoprotez i materiałów ortopedycznych w podziale
na następujące zakresy:
Zakres I - Endoprotezy pierwotne i rewizyjne stawu biodrowego (zakres niepodzielny);
Zakres II - Endoprotezy pierwotne stawu biodrowego (zakres niepodzielny);
Zakres III - Endoprotezy całkowite stawu biodrowego (zakres niepodzielny);
Zakres IV - Endoprotezy pierwotne i rewizyjne stawu kolanowego (zakres niepodzielny);
Zakres V - Endoprotezy pierwotne stawu kolanowego (zakres niepodzielny);
Zakres VI - Endoprotezy rewizyjne stawu kolanowego (zakres niepodzielny);
Zakres VII - Cement kostny wraz z akcesoriami (zakres niepodzielny);
Zakres VIII - Zestaw do rekonstrukcji więzadła krzyżowego (ACL) (zakres niepodzielny);
Zakres IX - System do podciśnieniowej terapii leczenia ran (zakres niepodzielny);
Zakres X – Druty (zakres niepodzielny);
Zakres XI – System do autotransfuzji krwi (zakres niepodzielny);
Zakres XII – Substytuty kości do uzupełniania ubytków kostnych (zakres niepodzielny);
Zakres XIII – Asortyment do artroskopii (zakres podzielny – w podziale na 13 pozycji).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają załączniki nr 3 i 10 do SIWZ.
2. Dodatkowo Zamawiający wymaga od Wykonawcy zagwarantowania instrumentarium oraz banku implantów w ilościach
i asortymencie opisanym w załączniku nr 10 do SIWZ na cały okres trwania umowy.
3. Dostawa przedmiotu zamówienia do Apteki Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi
(ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź) realizowana będzie na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.18.31.00-7, 33.69.71.10-6, 33.19.42.00-8.
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych w podziale na trzynaście Zakresów, w tym Zakres IXII – zakresy niepodzielne, Zakres XIII - zakres podzielny (w podziale na 13 pozycji).
Zamówienie powyżej 214.000 euro.
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
Termin wykonania zamówienia:
1. Termin realizacji:
1) w zakresach I - X, XII, XIII - w terminie maksymalnie 3 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia;
2) w zakresie XI - w terminie maksymalnie 7 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.
Bank implantów Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć w terminie 3 dni roboczych od dnia podpisania umowy
lub w terminie określonym przez Zamawiającego.
2. Umowa zostanie zawarta na okres 24 miesięcy.
Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w maksymalnej wysokości: 56.000,00 zł.
Szczegółowe informacje dotyczące podziału wadium zawiera SIWZ. Wadium wniesione w pieniądzu musi znajdować się
na koncie Zamawiającego najpóźniej do upływu terminu składania ofert.
Informacja o oświadczeniach lub dokumentach:
1. Ofertę stanowią:

1) formularz ofertowy – wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (zgodnie
z dokumentem określającym status prawny Wykonawcy lub dołączonym do oferty pełnomocnictwem) (wg zał. nr 1
do SIWZ);
2) formularz asortymentowo-cenowy – wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy
(zgodnie z dokumentem określającym status prawny Wykonawcy lub dołączonym do oferty pełnomocnictwem) (wg zał.
nr 10 do SIWZ);
3) oświadczenie Wykonawcy w zakresie zaoferowanego terminu dostawy oraz terminu płatności (wg zał. nr 2 do SIWZ).
2. Zamawiający do oferty wymaga złożenia przez Wykonawców następujących dokumentów:
2.1 W zakresie wstępnego potwierdzenia braku przesłanek wykluczenia:
Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) - wypełniony i opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym
przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z dokumentem określającym status prawny Wykonawcy
lub dołączonym do oferty pełnomocnictwem w formie (wg zał. nr 11 do SIWZ).
2.2 Inne dokumenty, które Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty:
oryginał pełnomocnictwa w postaci elektronicznej podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci
elektronicznej kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem, jeżeli osobą podpisującą ofertę nie będzie osoba
upoważniona na podstawie dokumentu określającego status prawny Wykonawcy.
3 Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona na podstawie kryteriów oceny ofert, na wezwanie
Zamawiającego, zobowiązany będzie do przedłożenia dokumentów potwierdzających spełniania warunków udziału
w postępowaniu, braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu oraz spełniania przez oferowane dostawy
określonych przez Zamawiającego wymagań:
3.1 W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 1
ustawy Pzp:
1) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu;
2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem
podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 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,
w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp;
3) zaświadczenie 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, 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,
w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp.
4) odpis 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 Pzp (o ile nie można go uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych);
5) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji
administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne
albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności
wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności
(wg zał. nr 4 do SIWZ);
6) oświadczenie Wykonawcy (wg zał. nr 5 do SIWZ), że:
a) nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lokalnych - w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie
art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp,
b) nie wydano wobec niego orzeczenia tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne
- w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 22 ustawy Pzp.
3.2 W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:
1) w zakresie posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej:
Zamawiający odstępuje od opisu warunku określonego w tym punkcie.
2) w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający odstępuje od opisu warunku określonego w tym punkcie.
3) w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający odstępuje od opisu warunku określonego w tym punkcie.
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3.3. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego:
1) oświadczenie Wykonawcy (wg zał. nr 6 do SIWZ), że dysponuje kompletem dokumentów dopuszczających do obrotu
na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j.: Dz.U. 2020
poz. 186) w zakresie oferowanego przedmiotu zamówienia oraz, że na każde żądanie Zamawiającego, przedstawi
poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie lub że oferowany przedmiot zamówienia nie jest wyrobem medycznym
i w związku z tym nie wymaga uzyskania dokumentów dopuszczających do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j.: Dz.U. 2020 poz. 186);
2) oświadczenie Wykonawcy (wg zał. nr 7 do SIWZ), że zaoferowany asortyment spełnia wymagania określone w zał. nr 3
do SIWZ tj. posiada wszystkie wymagane wartości parametrów technicznych.
4. Dokumenty podmiotów zagranicznych:
1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów:
a) o którym mowa w rozdz. V.4 pkt 1 tabeli SIWZ, 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 ustawy Pzp. Dokument ten powinien
być wystawiony nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
b) o których mowa w rozdz. V.4 pkt 2-3 tabeli SIWZ, dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, 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.
Dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej, niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
c) o którym mowa w rozdz. V.4 pkt 4 tabeli SIWZ, składa dokument wystawiony w kraju, w którym Wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
Dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2) 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 pkt powyżej, 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.
5. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami:
1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu
miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.
2) Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego
na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę
jest dostępny dla Wykonawców na miniPortalu oraz na stronie internetowej Zamawiającego: www.bip.jonscher.pl.
W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie
korespondencja związana z postępowaniem.
Kryteria oceny ofert:
Cena – 60%;
Termin dostawy – 20%;
Termin płatności – 20%.
Szczegółowe informacje dotyczące kryteriów oceny ofert zawiera SIWZ.
Aukcja elektroniczna nie będzie wykorzystana.
Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej.
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia, o którym mowa art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.
Warunki realizacji umowy:
Warunki i sposób realizacji przedmiotu zamówienia określone zostały we wzorach umowy stanowiących załączniki nr 8 do
SIWZ. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Dopuszczalne zmiany zostały opisane w §12 wzoru umowy.
SIWZ dostępna jest na stronie internetowej bip.jonscher.pl oraz w siedzibie Zamawiającego.
Termin składania ofert:
Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP
i udostępnionego również na miniPortalu w nieprzekraczalnym terminie: 26.08.2020r. godzina 11:00.
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Termin otwarcia ofert:
Otwarcie ofert nastąpi w budynku Dyrekcji Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi
przy ul. Milionowej 14, 93-113 Łódź, pawilon C, sala konferencyjna, w dniu: 26.08.2020 r. godzina 11:30.
Termin związania ofertą: 60 dni (od ustalonej daty składania ofert).
Ogłoszenie przesłano do Dz. U. UE w dniu 21.07.2020 r. oraz zamieszczono w Dz. U. UE, na tablicy informacyjnej
w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej: www.bip.jonscher.pl w dniu 24.07.2020 r. (ogłoszenie nr 2020/S
142-348990).

Dyrektor
Miejskiego Centrum Medycznego
im. dr Karola Jonschera w Łodzi
/-/ mgr Konrad Łukaszewski

4

