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08/09/2018    S173    - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta   
I.II.III.IV.VI. 

Polska-Częstochowa: Sztuczne stawy 
2018/S 173-392085 

Ogłoszenie o zamówieniu 
Dostawy 

Legal Basis: 
Dyrektywa 2014/24/UE 
Sekcja I: Instytucja zamawiająca 
I.1)Nazwa i adresy 
SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony ul. Mirowska 15 Częstochowa42-200 Polska 
Osoba do kontaktów: w kwestiach merytorycznych Z-ca Dyr. ds. Lecznictwa Dariusz Kopczyński, 
Ordynator Odz. Uraz. Ortoped. Wojciech Debudaj, Kierownik Sekcji Zaopatrzenia i Mag. Anna Guła; 
w kwestiach procedury przetargowej Sekcja zamówień publicznych Grażyna Harciarek 
Tel.: +48 343702135 
E-mail: zp@zsm.czest.pl 
Faks: +48 343702134 
Kod NUTS: PL224 
Adresy internetowe:  
Główny adres: www.zsm.czest.pl 
I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym 
I.3) Komunikacja 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie 
pod adresem: www.zsm.czest.pl 
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany 
powyżej 
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 endoprotez i cementu kostnego dla potrzeb Miejskiego Szpitala Zespolonego 
Numer referencyjny: MSZ.ZP/3411/35/2018. 
II.1.2) Główny kod CPV 33141750 
II.1.3) Rodzaj zamówienia Dostawy 
II.1.4) Krótki opis: Przedmiotem zamówienia jest dostawa endoprotez i cementu kostnego dla 
potrzeb Miejskiego Szpitala Zespolonego 
II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość 
II.1.6) Informacje o częściach 
To zamówienie podzielone jest na części: tak 
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części 
II.2) Opis 
II.2.1) Nazwa: 
Pakiet nr 1 
Część nr: 1 
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 33141700 
II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL22Kod NUTS: PL224 
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  
Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie, ul. Mirowska 15, POLSKA 
II.2.4) Opis zamówienia: 
Dostawa protezy centrament z głową bipolarną w ilości 35 szt. 
II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia 
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w 
dokumentacji zamówienia 
II.2.6) Szacunkowa wartość 
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 
Okres w miesiącach: 12 
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych 
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 
II.2.11) Informacje o opcjach Opcje: nie 
II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych 
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej 

https://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:392085-2018:TEXT:PL:HTML#id0-I.
https://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:392085-2018:TEXT:PL:HTML#id1-II.
https://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:392085-2018:TEXT:PL:HTML#id2-III.
https://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:392085-2018:TEXT:PL:HTML#id3-IV.
https://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:392085-2018:TEXT:PL:HTML#id4-VI.
mailto:zp@zsm.czest.pl?subject=TED
http://www.zsm.czest.pl/
http://www.zsm.czest.pl/
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Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 
II.2.14) Informacje dodatkowe 
II.2) Opis 
II.2.1) Nazwa: 
Pakiet nr 2 
Część nr: 2 
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 33141700 
II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL22 Kod NUTS: PL224 
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  
Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie, ul. Mirowska 15, POLSKA 
II.2.4) Opis zamówienia: 
Dostawa endprotezy bezcementowej stawu biodrowego w ilości 45 szt. 
II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia 
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w 
dokumentacji zamówienia 
II.2.6) Szacunkowa wartość 
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 
Okres w miesiącach: 12 
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych 
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 
II.2.11) Informacje o opcjach Opcje: nie 
II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych 
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej 
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 
II.2.14) Informacje dodatkowe 
II.2) Opis 
II.2.1) Nazwa: 
Pakiet nr 3 
Część nr: 3 
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 33141700 
II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL22Kod NUTS: PL224 
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  
Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie, ul. Mirowska 15, POLSKA 
II.2.4) Opis zamówienia: 
Dostawa endprotezy biodrowej cementowej ilości 50 szt. 
II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia 
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w 
dokumentacji zamówienia 
II.2.6) Szacunkowa wartość 
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 
Okres w miesiącach: 12 
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych 
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 
II.2.11) Informacje o opcjach Opcje: nie 
II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych 
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej 
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 
II.2.14) Informacje dodatkowe 
II.2) Opis 
II.2.1) Nazwa: 
Pakiet nr 4 
Część nr: 4 
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV33141700 
II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL22Kod NUTS: PL224 
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  
Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie, ul. Mirowska 15, POLSKA 
II.2.4) Opis zamówienia: 
Dostawa endprotezy stawu biodrowego bezcementowa z krótkim trzpieniem w ilości 3 szt. 
II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia 
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w 
dokumentacji zamówienia 
II.2.6) Szacunkowa wartość 
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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 
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej 
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 
II.2.14) Informacje dodatkowe 
II.2) Opis 
II.2.1) Nazwa: 
Pakiet nr 5 
Część nr: 5 
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV33141700 
II.2.3) Miejsce świadczenia usług 
Kod NUTS: PL22 
Kod NUTS: PL224 
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie,  
ul. Mirowska 15, POLSKA 
II.2.4) Opis zamówienia: 
Dostawa ostrzy do piły oscylacyjnej w ilości 75 szt. 
II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia 
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w 
dokumentacji zamówienia 
II.2.6) Szacunkowa wartość 
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 
Okres w miesiącach: 12 
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych 
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 
II.2.11) Informacje o opcjach Opcje: nie 
II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych 
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej 
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 
II.2.14) Informacje dodatkowe 
II.2) Opis 
II.2.1) Nazwa: 
Pakiet nr 6 
Część nr: 6 
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 33141700 
II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL22 Kod NUTS: PL224 
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  
Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie, ul. Mirowska 15, POLSKA 
II.2.4) Opis zamówienia: 
Dostawa endprotezy całkowitej stawu kolanowego w ilości 34 szt. 
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w 
dokumentacji zamówienia 
II.2.6) Szacunkowa wartość 
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 
Okres w miesiącach: 12 
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych 
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 
II.2.11) Informacje o opcjach Opcje: nie 
II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych 
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej 
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 
II.2.14) Informacje dodatkowe 
II.2) Opis 
II.2.1) Nazwa: 
Pakiet nr 7 
Część nr: 7 
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II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 33141700 
II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL22 Kod NUTS: PL224 
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  
Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie, ul. Mirowska 15, POLSKA 
II.2.4) Opis zamówienia: 
Dostawa endprotezy stawu biodrowego bezcementowa w ilości 37 szt. 
II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia 
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w 
dokumentacji zamówienia 
II.2.6) Szacunkowa wartość 
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 
Okres w miesiącach: 12 
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych 
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 
II.2.11) Informacje o opcjach Opcje: nie 
II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych 
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej 
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 
II.2.14) Informacje dodatkowe 
II.2) Opis 
II.2.1) Nazwa: 
Pakiet nr 8 
Część nr: 8 
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 33141700 
II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL22 Kod NUTS: PL224 
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  
Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie, ul. Mirowska 15, POLSKA 
II.2.4) Opis zamówienia: 
Dostawa endprotezy rewizyjnej stawu biodrowego z panewką w ilości 3 szt. 
II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia 
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w 
dokumentacji zamówienia 
II.2.6) Szacunkowa wartość 
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 
Okres w miesiącach: 12 
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych 
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 
II.2.11) Informacje o opcjach Opcje: nie 
II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych 
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej 
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 
II.2.14) Informacje dodatkowe 
II.2) Opis 
II.2.1) Nazwa: 
Pakiet nr 9 
Część nr: 9 
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 33141700 
II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL22 Kod NUTS: PL224 
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  
Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie, ul. Mirowska 15, POLSKA 
II.2.4) Opis zamówienia: 
Dostawa systemu płyt i kabli 
II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia 
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w 
dokumentacji zamówienia 
II.2.6) Szacunkowa wartość 
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 
Okres w miesiącach: 12 
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych 
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 
II.2.11) Informacje o opcjach Opcje: nie 
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II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych 
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej 
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 
II.2.14) Informacje dodatkowe 
II.2) Opis 
II.2.1) Nazwa: 
Pakiet nr 10 
Część nr: 10 
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 33141700 
II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL22, Kod NUTS: PL224 
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  
Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie, ul. Mirowska 15, POLSKA 
II.2.4) Opis zamówienia: 
Dostawa endprotezy rewizyjnej stawu biodrowego bezcementowa w ilości 3 szt. 
II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia 
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w 
dokumentacji zamówienia 
II.2.6) Szacunkowa wartość 
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 
Okres w miesiącach: 12 
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych 
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 
II.2.11) Informacje o opcjach Opcje: nie 
II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych 
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej 
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 
II.2.14) Informacje dodatkowe 
II.2) Opis 
II.2.1) Nazwa: 
Pakiet nr 11 
Część nr: 11 
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 33141700 
II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL22 Kod NUTS: PL224 
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  
Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie, ul. Mirowska 15, POLSKA 
II.2.4) Opis zamówienia: 
Dostawa endprotezy stawu biodrowego bezcementowa w ilości 35 szt. 
II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia 
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w 
dokumentacji zamówienia 
II.2.6) Szacunkowa wartość 
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 
Okres w miesiącach: 12 
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych 
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 
II.2.11) Informacje o opcjach Opcje: nie 
II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych 
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej 
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 
II.2.14 )Informacje dodatkowe 
II.2) Opis 
II.2.1) Nazwa: 
Pakiet nr 12 
Część nr: 12 
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 33141700 
II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL22 Kod NUTS: PL224 
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  
Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie, ul. Mirowska 15, POLSKA 
II.2.4) Opis zamówienia: 
Dostawa anatomicznej endprotezy stawu biodrowego bezcementowa w ilości 3 szt. 
II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia 
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Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w 
dokumentacji zamówienia 
II.2.6) Szacunkowa wartość 
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 
Okres w miesiącach: 12 
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 
II.2.10) Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 
Informacje o ofertach wariantowych 
II.2.11) Informacje o opcjach Opcje: nie 
II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych 
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej 
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 
II.2.14) Informacje dodatkowe 
II.2) Opis 
II.2.1) Nazwa: 
Pakiet nr 13 
Część nr: 13 
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 33141700 
II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL22 Kod NUTS: PL224 
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  
Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie, ul. Mirowska 15, POLSKA 
II.2.4) Opis zamówienia: 
Dostawa pierwotnej endprotezy stawu kolanowego cementowa w ilości 35 szt. 
II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia 
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko 
w dokumentacji zamówienia 
II.2.6) Szacunkowa wartość 
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 
Okres w miesiącach: 12 
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych 
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 
II.2.11) Informacje o opcjach Opcje: nie 
II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych 
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej 
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 
II.2.14) Informacje dodatkowe 
II.2) Opis 
II.2.1) Nazwa: 
Pakiet nr 14 
Część nr: 14 
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 33141700 
II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL22 Kod NUTS: PL224 
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  
Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie, ul. Mirowska 15, POLSKA 
II.2.4) Opis zamówienia: 
Dostawa rewizyjnej endprotezy stawu kolanowego w ilości 3 szt. 
II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia 
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w 
dokumentacji zamówienia 
II.2.6) Szacunkowa wartość 
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 
Okres w miesiącach: 12 
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych 
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 
II.2.11) Informacje o opcjach Opcje: nie 
II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych 
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej 
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 
II.2.14) Informacje dodatkowe 
II.2) Opis 
II.2.1) Nazwa: 
Pakiet nr 15 



7 

Część nr: 15 
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 33141700 
II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL22 Kod NUTS: PL224 
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  
Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie, ul. Mirowska 15, POLSKA 
II.2.4 ) Opis zamówienia: 
Dostawa systemu płyt i kabli 
II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia 
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w 
dokumentacji zamówienia 
II.2.6) Szacunkowa wartość 
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 
Okres w miesiącach: 12 
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych 
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 
II.2.11) Informacje o opcjach Opcje: nie 
II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych 
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej 
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 
II.2.14) Informacje dodatkowe 
II.2) Opis 
II.2.1) Nazwa: 
Pakiet nr 16 
Część nr: 16 
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 33141700 
II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL22 Kod NUTS: PL224 
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  
Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie, ul. Mirowska 15, POLSKA 
II.2.4) Opis zamówienia: 
Dostawa ostrza do piły oscylacyjnej w ilości 12 szt. 
II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia 
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w 
dokumentacji zamówienia 
II.2.6) Szacunkowa wartość 
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 
Okres w miesiącach: 12 
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych 
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 
II.2.11) Informacje o opcjach Opcje: nie 
II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych 
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej 
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 
II.2.14) Informacje dodatkowe 
II.2) Opis  
II.2.1) Nazwa: 
Pakiet nr 17 
Część nr: 17 
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 33141700 
II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL22 Kod NUTS: PL224 
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  
Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie, ul. Mirowska 15, POLSKA 
II.2.4) Opis zamówienia: 
Dostawa cementu kostnego z antybiotykiem j w ilości 115 szt. oraz cementu kostnego rewizyjnego z 
dwoma aktywnymi antybiotykami w ilości 4 szt. 
II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia 
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w 
dokumentacji zamówienia 
II.2.6) Szacunkowa wartość 
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 
Okres w miesiącach: 12 
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych 
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Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 
II.2.11) Informacje o opcjach Opcje: nie 
II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych 
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej 
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 
II.2.14) Informacje dodatkowe 
II.2) Opis 
II.2.1) Nazwa: 
Pakiet nr 18 
Część nr: 18 
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 33141700 
II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL22 Kod NUTS: PL224 
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  
Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie, ul. Mirowska 15, POLSKA 
II.2.4) Opis zamówienia: 
Dostawa jednorazowego ostrza do tkanek w ilości 8 szt. oraz elektrody do waporyzacji w ilości 8 szt. 
II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia 
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w 
dokumentacji zamówienia 
II.2.6) Szacunkowa wartość 
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 
Okres w miesiącach: 12 
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych 
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 
II.2.11) Informacje o opcjach Opcje: nie 
II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych 
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej 
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 
II.2.14) Informacje dodatkowe  
II.2) Opis 
II.2.1) Nazwa: 
Pakiet nr 19 
Część nr: 19 
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV  33141700 
II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL22 Kod NUTS: PL224 
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  
Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie, ul. Mirowska 15, POLSKA 
II.2.4) Opis zamówienia: 
Dostawa wypełniaczy (spacery) stawów biodrowych oraz stawów kolanowych po 5 szt. 
II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia 
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w 
dokumentacji zamówienia 
II.2.6) Szacunkowa wartość 
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 
Okres w miesiącach: 12 
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych 
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 
II.2.11) Informacje o opcjach Opcje: nie 
II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych 
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej 
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 
II.2.14) Informacje dodatkowe 
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:  
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 
1) nie podlegają wykluczeniu; 
Brak podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz 24 ust. 5 ustawy Pzp zostanie 
wstępnie zweryfikowany na podstawie przedłożonego Jednolitego Europejskiego Dokumentu 
Zamówienia - według wzoru w Załączniku nr 7 do SIWZ. 
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2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z 
odrębnych przepisów; 
Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu, których spełnienie należałoby 
przedstawić w sposób szczególny; 
b) sytuacji ekonomicznej i finansowej; 
Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu, których spełnienie należałoby 
przedstawić w sposób szczególny. 
c) zdolności technicznej i zawodowej; 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: 
Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej i zawodowej, jeżeli wykaże, że w okresie 
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy - w tym okresie wykonał, dostawy wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu dat wykonania 
i podmiotów na rzecz, których dostawy zostały wykonane oraz załączaniem dowodów określających, że 
dostawy te zostały wykonane, przy czym dowodami, o których mowa są referencje, bądź inne 
dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli 
z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych 
dokumentów – oświadczenie Wykonawcy, referencje, bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte 
wykonywanie wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, albo 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Spełnieniem warunku będzie wykazanie, przez 
Wykonawców, że wykonali co najmniej jedną dostawę zgodną z opisanym asortymentem w danym 
Pakiecie o łącznej wartości brutto nie niższej niż 1 168 000,00 PLN w przypadku składnia oferty na 
całość zamówienia, lub w przypadku składania oferty częściowej na jeden lub kilka z pakietów po jednej 
dostawie o wartości brutto nie mniejszej niż: 
— w Pakiecie nr 1 -     70 000,00 PLN 
— w Pakiecie nr 2 - 175 000,000 PLN 
— w Pakiecie nr 3 -     85 000,00 PLN 
— w Pakiecie nr 4 -     10 000,00 PLN 
— w Pakiecie nr 5 -       8 000,00 PLN 
— w Pakiecie nr 6 -   190 000,00 PLN 
— w Pakiecie nr 7 -   170 000,00 PLN 
— w Pakiecie nr 8 -     20 000,00 PLN 
— w Pakiecie nr 9 -       5 000,00 PLN 
— w Pakiecie nr 10 –  24 000,00 PLN 
— w Pakiecie nr 11 - 150 000,00 PLN 
— w Pakiecie nr 12 –  15 000,00 PLN 
— w Pakiecie nr 13 –160 000,00 PLN 
— w Pakiecie nr 14 –  30 000,00 PLN 
— w Pakiecie nr 15 –    2 000,00 PLN 
— w Pakiecie nr 16 –    1 000,00 PLN 
— w Pakiecie nr 17 -   11 000,00 PLN 
— w Pakiecie nr 18 –  10 000,00 PLN 
— w Pakiecie nr 19 –  32 000,00 PLN 
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa 
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:  
Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu, których spełnienie należałoby 
przedstawić w sposób szczególny. 
Wykonawca przystępujący do postępowania zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu 
składania ofert. Kwota wadium wymagana w przypadku składania oferty na całość zamówienia 
określonego w przedmiotowym postępowaniu wynosi 26 010,00 PLN. W przypadku składania oferty na 
wybrane części zamówienia należy wnieść wadium w wysokości podanej Pakiet nr 1 – 1 600,00 PLN. 
Pakiet nr 11 – 3.230,00 PLN. Pakiet nr 2 – 3 700,00 PLN. Pakiet nr 12 – 340,00 PLN. Pakiet nr 3 – 1 
850,00 PLN. Pakiet nr 13 – 3 500,00 PLN. Pakiet nr 4 – 300,00 PLN. Pakiet nr 14 – 670,00 PLN. Pakiet 
nr 5 – 180,00 PLN. Pakiet nr 15 – 50,00 PLN. Pakiet nr 6 – 4 130,00 PLN. Pakiet nr 16 – 30,00 PLN. 
Pakiet nr 7 – 3 940,00 PLN. Pakiet nr 17 –310,00 PLN. Pakiet nr 8 – 590,00 PLN. Pakiet nr 18 – 240,00 
PLN. Pakiet nr 9 – 130,00 PLN. Pakiet nr 19 – 700,00 PLN. Pakiet nr 10 – 520,00 PLN 
Wadium może być wnoszone w formie: 
1) pieniądza,  
2) poręczeń bankowych lub poręczeń spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że 
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 
3) gwarancji bankowych, 
4) gwarancji ubezpieczeniowych, 
5) poręczeń udzielanych przez podmioty, o których mowy w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 
9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 359). 
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Dopuszczalne jest złożenie wadium w więcej niż jednej formie. 
Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego 
w banku: BGŻ BNP Paribas S.A O/Częstochowa nr 25 2030 0045 1110 0000 0184 0230 z dopiskiem 
„Przetarg Dostawa endoprotez i cementu kostnego”. 
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:  
Sprawdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający dokona na podstawie 
oświadczeń zawartych w Jednolitym Europejskim Dokumencie Zamówienia (dalej JEDZ), wypełnionym 
dokładnie, w zakresie stosownym do informacji zawartych w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ, zgodnie 
z instrukcją opublikowaną na stronie internetowej: https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-
europejski-dokument-zamowienia. Informacje zawarte w JEDZ będą stanowić wstępne potwierdzenie, 
że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.  
W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy 
Pzp, należy złożyć oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej 
grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – 
III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe 
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:  
Wykonawca, którego oferta została oceniona, jako najkorzystniejsza w przedmiotowym postępowaniu, 
w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, na wezwanie Zamawiającego, złoży następujące 
dokumenty: 
1) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 
ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 
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 
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) 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; 
4) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa 
w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716); 
5) odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli 
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do 
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp; 
6) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej 
decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów 
potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami 
lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; 
7) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu 
ubiegania się o zamówienia publiczne; 
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:  
Wykonawca, którego oferta została oceniona, jako najkorzystniejsza w przedmiotowym postępowaniu, 
w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, na wezwanie Zamawiającego, 
złoży następujące dokumenty: 
1 Wykaz wykonanych dostaw w zakresie wskazanym w Rozdziale V ust. 1 pkt. 2 lit. C) SIWZ. 
2 Na potwierdzenie, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone w SIWZ: 
a) oświadczenie, że oferowany produkt posiada dokumenty wymagane przez polskie prawo na 
podstawie, których może być wprowadzony do obrotu i stosowania w placówkach ochrony zdrowia 
w RP; 
b) materiały potwierdzające zgodność zaoferowanych produktów z opisem przedmiotu zamówienia, 
w tym: foldery, opisy lub katalogi potwierdzające spełnianie wymagań opisanych przez Zamawiającego 
z zaznaczeniem, której pozycji dotyczą 
III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych 
III.2) Warunki dotyczące zamówienia 
III.2.2) Warunki realizacji umowy: 
Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta na okres 12 miesięcy. Do umowy o zamówienie 
publiczne stosuje się przepisy Działu IV ustawy Pzp – Umowy w sprawach zamówień publicznych. 

https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia
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Umowa w sprawie zamówienia publicznego, z wybranym do realizacji zamówienia Wykonawcą, 
zastanie zawarta w oparciu o projekt umowy załączony do niniejszej SIWZ. 
III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia 
Sekcja IV: Procedura 
IV.1) Opis 
IV.1.1) Rodzaj procedury Procedura otwarta 
IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 
IV.1.4) 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: 18/10/2018Czas 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: 60 (od ustalonej daty składania ofert) 
IV.2.7) Warunki otwarcia ofert  
Data: 18/10/2018 Czas lokalny: 10:30 
Miejsce: Sekcja Zamówień Publicznych Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie przy 
ul. Mirowskiej 15, pokój nr 14, Pawilon G, POLSKA 
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:  
Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert. Podczas otwarcia 
komisja odczyta nazwy firm oraz adresy Wykonawców i cenę oferty, termin wykonania, warunki 
płatności i okresy gwarancji zawarte w ofertach. 
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 
VI.3) Informacje dodatkowe: 
VI.4)Procedury odwoławcze 
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze 
KIO Urząd Zamówień Publicznych Postępu 17A Warszawa 02-676Polska 
Tel.: +48 2245877701 
VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne 
Prezes Urzędu Zamówień Publicznych ul. Postępu 17A Warszawa 02-676 
Polska Tel.: +48 2245877701 Faks: +48 2245877701 
VI.4.3)Składanie odwołań 
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:  
W prowadzonym postępowaniu mają zastosowanie przepisy zawarte w dziale VI ustawy Prawo 
zamówień publicznych – „Środki ochrony prawnej” 
W odniesieniu do odwołań zastosowanie mają także następujące przepisy wykonawcze do ustawy 
Prawo zamówień publicznych, tj.: 
1) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22.3.2010 r. w sprawie regulaminu postępowania 
przy rozpoznawaniu odwołań (tekst jedn. Dz.U. 2014 r. poz. 964 ze zm. ogł. w Dz.U. 4.1.2017 r. poz. 
14)  2) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15.3.2010 r. w sprawie wysokości oraz sposobu 
pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich 
rozliczania (Dz.U. nr 41, poz. 238 ze zm. ogłoszoną w Dz.U. z 9.1.2017 r. poz. 47). 
VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań 
Urząd Zamówień Publicznych ul. Postępu 17A Warszawa 02-676 Polska Tel.: +48 2245877701 
Faks: +48 2245877701 
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 05/09/2018. 
 

Podpisał: 
Dyrektor 
Wojciech Konieczny  

 


