
SPECYFIKACJA   ISTOTNYCH   WARUNKÓW   ZAMÓWIENIA  
w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 221 000 euro 

prowadzonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 
(t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164, z póź. zm., zwaną dalej ustawą PZP) 

na: 
 

DOSTAWĘ IMPLANTÓW  
dla SPECJALISTYCZNEGO  SZPITALA  MIEJSKIEGO  im. MIKOŁAJA  KOPERNIKA w 

TORUNIU. 
 

Zamawiający:  
Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu, ul. Batorego 17/19,  

87-100 Toruń, 
telefon (56) 61 00 319, fax. (56) 61 00 306 lub (56) 655 75 30, dzp@med.torun.pl 

NIP 8972076803, REGON 870252274 
   KRS 0000002564 (do pobrania ze strony https://ems.ms.gov.pl) 
  Rejestr Wojewody 000000002435 (do pobrania ze strony http://rpwdl.csioz.gov.pl) 

 
 

1. Opis przedmiotu zamówienia 
1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa implantów w rozbiciu na zadania: 
Zadanie nr 1 – Kompleksowe zaopatrzenie deformacji kręgosłupa piersiowo-lędźwiowo-     
                       Krzyżowego, 
Zadanie nr 2  - Implant do stabilizacji międzytrzonowej przedniej kręgosłupa szyjnego 
Zadanie nr 3 - Kompleksowe zaopatrzenie choroby zwyrodnieniowej kręgosłupa piersiowo-lędźwiowo- 
                       krzyżowego, 
Zadanie nr 4 - Zastawki do leczenia wodogłowia u dorosłych, 
Zadanie nr 5 - Proteza trzonu kręgosłupa szyjnego, 
Zadanie nr 6 - Dynamiczna proteza dysku szyjnego,  
Zadanie nr 7 - Substytut kości, 
Zadanie nr 8 - System do stabilizacji międzytrzonowej z dojścia PLIF/TLIF typu „banan”, 
Zadanie nr 9 - Proteza trzonu in situ kręgosłupa piersiowego i lędźwiowego, 
Zadanie nr 10 - Systemy kompleksowego miniinwazyjnego zaopatrzenia złamań osteoporotycznych 
kręgosłupa piersiowego i lędźwiowego., 
Zadanie nr 11 - Tytanowe systemy do stabilizacji międzytrzonowej w chorobach nowotworowych, 
Zadanie nr 12 - Stabilizacja międzykolczysta lędźwiowego  
 dla Specjalistycznego  Szpitala  Miejskiego im. Mikołaja  Kopernika w Toruniu. Dokładny opis i ilości 
przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1, który stanowi pełni również formularz cenowy. CPV: 
33184100-4. 
1.2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 
1.3. Zamawiający dopuszcza możliwość składnia ofert częściowych. Oferta musi zawierać wszystkie 
pozycje asortymentowe wymienione w załączniku nr 1. 
1.4. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
1.5. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 prawo zamówień 
publicznych oraz postawienia zastrzeżeń, o których mowa w art. 36 a ust. 2 ustawy. 
1.6.  Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których  mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 prawo 
zamówień publicznych.  
1.7. Zamawiający nie będzie stosował aukcji elektronicznej. 
 
1. Termin realizacji zamówienia: 
Dostawy sukcesywne wg potrzeb Zamawiającego w okresie 12 miesięcy, transportem i na koszt 
Wykonawcy do siedziby Zamawiającego. Dostawy przedmiotu zamówienia w terminie max. 24 godzin 
od momentu złożenia przez Zamawiającego zamówienia. Termin płatności – 60 dni od daty dostawy 
towaru wraz z prawidłowo wystawioną fakturą.  



   
3.  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:  
3.1.  nie podlegają  wykluczeniu, o którym mowa w art. 24 ust. 1 ustawy PZP.  
3.2.  spełniają warunki, dotyczące:  
3.2.1.  kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z 
odrębnych przepisów – zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.  
3.2.2.  sytuacji ekonomicznej lub finansowej – zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym 
zakresie. 
3.2.3.   zdolności technicznej lub zawodowej - zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym 
zakresie. 
3.3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w 
stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na 
zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, 
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.  
3.4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić 
zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w 
szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 
zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 
3.5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te 
zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 
3.6. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada 
solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez 
zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że                        za 
nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.  
3.7. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o 
którym mowa w art. 22a ust. 1 ustawy PZP, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków 
udziału  w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, 
aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: 
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności 
techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w art. 22a  ust. 1 
ustawy PZP.  
3.8. Wykonawcy mogą ubiegać się wspólnie o udzielenie zamówienia, w takim przypadku złożona oferta 
spełniać musi następujące wymagania: 
a) w odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, Wykonawcy muszą udokumentować, 
że łącznie spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1b ustawy oraz każdy z Wykonawców musi wykazać 
brak podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy. 
b) Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają spośród siebie pełnomocnika do reprezentowania ich 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w 
sprawie zamówienia publicznego, 

c) wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z przedsiębiorcą występującym 
jako pełnomocnik. 

 
4.  Dokumenty i oświadczenia składane przez Wykonawcę: 
4.1. Składane wraz z ofertą: 
4.1.1. Wypełniony formularz oferty – załącznik nr 3, 
4.1.2. Wypełniony formularz cenowy – załącznik nr 1, 
4.1.3. Oświadczenia: 
- oświadczenie wykonawcy, że nie podlega wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 
12-23 ustawy – załącznik nr 4, 
4.2. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której 
mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (zestawienie złożonych ofert), 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.   Wraz  ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że 
powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia – załącznik nr 5. 
4.3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej 
oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie aktualnych na dzień złożenia 
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 
ustawy PZP, tj: 
4.3.1. Pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na 
potrzeby realizacji zamówienia, jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych 
lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego 
łączących go z nimi stosunków prawnych. 
4.3.2. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na 
zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu 
umożliwiającym  należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący 
wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda 
dokumentów, które określają w szczególności: 
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia 
publicznego; 
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 
d) czy podmioty, na zdolnościach, których wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w 
postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizują roboty 
budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 
4.3.3.  W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których 
mowa w § 2, § 5 i § 8  rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r.  w sprawie rodzajów 
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia , 
w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz 
danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia 
lub dokumenty. 
4.3.4. W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w § 2, § 
5 i § 8 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich 
może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, które pozostają w 
dyspozycji zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów, przechowywanych przez 
zamawiającego stosownie do dyspozycji art. 97 ust. 1 ustawy, zamawiający w celu potwierdzenia 
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, korzysta z posiadanych oświadczeń lub 
dokumentów, o ile  są one aktualne. 
4.3.5. Oświadczenie wykonawcy jaką część zamówienia zamierza powierzyć podwykonawcom i podanie 
firm podwykonawców. 
4.3.6 Dla potwierdzenia, że oferowane przez Wykonawcę towary odpowiadają określonym przez 
Zamawiającego w załączniku nr 1 wymaganiom, Zamawiający wezwie Wykonawców do złożenia: 
a) opisów lub katalogów lub ulotek bądź folderów oferowanych przez Wykonawcę towarów, 
 
5.Podstawy wykluczenia z postępowania 
5.1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się zgodnie z art. 24 ust. 1 PZP: 
1-11) – warunki uchylone, 
12) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został 
zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw 
wykluczenia;  
13) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:                              
a) o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a,  art. 258 lub 
art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm.)  lub art. 46 
lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176), 
b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – 
Kodeks karny,  



c) skarbowe,  
d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania 
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej (Dz. U. poz. 769); 
14) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika 
spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub 
komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 13;  
15) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną 
o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba 
że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych 
należności; 
16) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził 
zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki 
udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, 
lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;  
17) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające 
w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia;  
18) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub 
pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;  
19) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego 
pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej 
umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane 
tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy 
z udziału w postępowaniu;  
20) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie 
konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w 
stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;  
21) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o 
zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności 
podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 
oraz z 2016 r. poz. 437 i 544);  
22) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o 
zamówienia publiczne;  
23) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne 
oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że 
istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia. 
5.2. Wykluczenie wykonawcy następuje: 
1) w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a–c i pkt 14 ustawy Pzp, gdy osoba, o której 
mowa w tych przepisach została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a–c 
ustawy Pzp, jeżeli nie upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie 
jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia;  
2) w przypadkach, o których mowa: a) w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d i pkt 14 ustawy Pzp, gdy osoba, o 
której mowa w tych przepisach, została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d, 
b) w ust. 1 pkt 15, c) w ust. 5 pkt 5–7 ustawy Pzp – jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio 
uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym 
wyroku został określony inny okres wykluczenia lub od dnia w którym decyzja potwierdzająca zaistnienie 
jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna;  
3) w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 18 i 20 lub ust. 5 pkt 2 i 4 ustawy Pzp, jeżeli nie 
upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;                                      



4) w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 21 ustawy Pzp, jeżeli nie upłynął okres, na jaki został 
prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;                                          
5) w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 22 ustawy Pzp, jeżeli nie upłynął okres 
obowiązywania zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.  
1. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20                      
lub ust. 5 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do 
wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem 
lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, 
wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie 
konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania 
dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. 
Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, 
orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął 
określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 
2. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne 
okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie art. 24 ust. 8 
ustawy Pzp.  
3.W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 ustawy Pzp, przed wykluczeniem wykonawcy, 
zamawiający zapewnia temu wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu 
postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji. Zamawiający wskazuje w protokole 
sposób zapewnienia konkurencji. 
4. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia. 
5. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec 
nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków 
udziału w postępowaniu:  
1) zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy 
Pzp.  
6. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu 
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu:  
1) zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy 
Pzp.  
7. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców,  oświadczenie składa każdy 
z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie,  w którym każdy z 
wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 
8. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie 
zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia 
wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, 
spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że 
złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń 
lub dokumentów. 
9. Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, oświadczeń 
lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 tej ustawy, lub innych 
dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są 
niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający 
wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie 
wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta 
wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 
10. Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, 
zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia 
oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 
11. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących 
oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.  



12. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, jeżeli zamawiający posiada 
oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i 
ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 
lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. 
poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352). 
 
6. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania 
oświadczeń lub dokumentów, osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami. 
6.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i 
Wykonawcy przekazują za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 
listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście, za 
pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy 
z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 
1844 oraz z 2016 r. poz. 147 i 615) na adres  dzp@med.torun.pl.  
W przypadku korespondencji kierowanej drogą faksową lub elektroniczną każda ze stron na żądanie 
drugiej niezwłocznie potwierdza fakt jej otrzymania. 
6.2. Korespondencję pisemną należy kierować na adres: Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika 
Toruniu, ul. Batorego 17/19, 87-100 Toruń, pok. nr 032 – kancelaria szpitala. 
6.3. Korespondencję w formie faksowej należy kierować na numer faksu: 56 61 00 306 lub 56 655 75 30.  
6.4. Wykonawca zobowiązany jest podać w „FORMULARZU OFERTY”  numer faksu i adres e-mail, na 
który Zamawiający będzie mógł kierować wszelką korespondencję w formie faksowej lub drogą 
elektroniczną. W przypadku zaniechania tego obowiązku, Zamawiający żąda, aby Wykonawca 
niezwłocznie po złożeniu oferty, przekazał Zamawiającemu pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną 
numer faksu lub adres e-mail. W sytuacji awarii (zmiany, itp.) wskazanego numeru lub adresu e-mail, 
Wykonawca zobowiązany jest  niezwłocznie podać w formie jak wyżej, zastępczy numer faksu lub adres 
e-mail, na który Zamawiający będzie mógł kierować korespondencję. 
6.5. Ofertę  składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.  Zamawiający nie wyraża zgody na 
złożenie oferty w postaci elektronicznej.  
6.6.  Osobami upoważnionymi ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami są: 
Pani Elżbieta Onoszko,  
Pani Anna Wiczanowska,  
Pan Krzysztof Wierzbowski,  
– fax (56) 61 00 306 lub (56) 655 75 30. 
6.7. Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak 
nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie 
wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego 
terminu składania ofert. 
6.8.  Pytania Wykonawcy oraz odpowiedzi Zamawiającego mogą być przekazywane pisemnie, faksem lub 
drogą elektroniczną. 
6.9.  Zamawiający treść zapytań wraz z wyjaśnieniami przekazuje niezwłocznie Wykonawcom, którym 
przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszcza 
wyjaśnienie na stronie internetowej (www.med.torun.pl) 
6.10. Zamawiający może w uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu składania ofert zmienić 
treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana 
stanie się częścią specyfikacji i zostanie zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego. 
Jeżeli zamawiający nie może udostępnić zmiany SIWZ na stronie internetowej zmiana ta zostanie 
niezwłocznie przekazana wszystkim Wykonawcom,  którym przekazano specyfikację. 
 
7.  Wadium 
7.1. Brak. 
 
8.  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 



8.1. Brak. 
 
9.  Okres związania ofertą 
9.1. Wykonawcy pozostają związani złożoną przez siebie ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu 
związania rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
9.2. Termin związania z ofertą jest określony w formularzu oferty – Załącznik nr 3 
 
10. Sposób przygotowania oferty 
10.1.  Ofertę  składa się w formie pisemnej. Oferta powinna być napisana czytelnie w języku polskim, 
pismem maszynowym albo inną trwałą techniką oraz podpisana przez osobę uprawnioną do składania 
oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Wykonawcy. W przypadku podpisania 
oferty przez inną osobę wymagane jest dołączenie do oferty stosownego pełnomocnictwa w oryginale lub 
kopii poświadczonej za „zgodność z oryginałem” przez notariusza. 
10.2. Wszystkie kartki oferty powinny być ponumerowane. 
10.3. Oświadczenia  dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji 
polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane 
są w oryginale.  Pozostałe  dokumenty, inne niż oświadczenia o których mowa powyżej, składane są w 
oryginale lub kopii poświadczonej za „zgodność z oryginałem”.  
10.4. Poprawki powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby uprawnionej do 
składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych. 
10.5. Cena ofertowa powinna być podana cyfrowo i słownie w złotych polskich. 
10.6.  Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem oferty. Zamawiający nie 
przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
10.7. Wszystkie kartki oferty muszą być spięte lub zszyte w sposób zapobiegający możliwości 
dekompletacji zawartości oferty. 
10.8. W przypadku załączenia do oferty dokumentów sporządzonych w języku obcym wykonawca 
zobowiązany jest załączyć tłumaczenia tekstów na język polski przez niego poświadczone. 
10.9. Zamawiający nie przewiduje możliwości rozliczania się w walutach obcych. 
10.10. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składnia ofert 
zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje  stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa oprócz informacji, o których mowa w art. 86 ust.4 prawo zamówień publicznych. Za 
tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, 
technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co 
do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Na Wykonawcy 
spoczywa obowiązek wykazania spełnienia wszystkich przesłanek wymienionych powyżej przepisie. W 
przypadku przedstawienia przez Wykonawcę informacji, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w 
rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, powinien wyodrębnić z oferty dokumenty 
zawierające te informacje i je dokładnie oznaczyć jako: „dokumenty tajne”. Zastrzeżenie informacji, które 
nie są tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o  zwalczaniu nieuczciwej konkurencji skutkować 
będzie wyłączeniem zakazu ujawnienia informacji. 
11. Termin i miejsce składania ofert 
11.1. Oferty należy składać do dnia dniu 18 lipca 2018 r. do godziny 10:00 w Specjalistycznym Szpitalu 
Miejskim im. M. Kopernika w Toruniu,  ul. Batorego 17/19, 87-100 Toruń, pok. nr 032 – kancelaria 
szpitala. 
11.2. Oferty złożone po terminie zwraca się niezwłocznie. 
 
12. Opakowanie i oznakowanie ofert 
12.1. Oferty należy składać w nieprzejrzystych i zamkniętych kopertach. Na kopercie powinny znajdować 
się dane Wykonawcy: nazwa, adres, ulica, miejscowość. Koperta powinna być zaadresowana do 
Zamawiającego na adres: Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu, ul. Batorego 
17/19,  87-100 Toruń, pok. nr 032 – kancelaria szpitala, oraz powinna posiadać następujące oznaczenie: 
Dostawa implantów, zadanie nr …………. – przetarg, nr sprawy SSM.DZP.200.136.2018 



 12.2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe oznakowanie i dostarczenie koperty z 
ofertą. 
13. Sposób potwierdzenia złożenia ofert 
13.1. Oferta złożona w kancelarii (pok. nr 032) Specjalistycznego Szpitala Miejskiego im. M. Kopernika 
w Toruniu, ul. Batorego 17/19,  zostanie potwierdzona, tj. zostanie wpisana na ofercie data i godzina jej 
złożenia. 
13.2. Oferty nadesłane przez pocztę będą kwalifikowane do postępowania pod warunkiem ich 
dostarczenia przez pocztę do zamawiającego w terminie określonym w pkt. 11.1 niniejszej specyfikacji. 
 
14. Wycofanie i zmiana oferty 
14.1.Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Wniosek 
o wycofanie oferty powinien być złożony w formie pisemnej przez osobę uprawnioną przez Wykonawcę. 
Zwrot wycofanej oferty nastąpi po terminie otwarcia ofert. W przypadku zmiany oferty wykonawca 
składa, w miejsce dotychczasowej, nową ofertę. 
 
15. Otwarcie ofert 
15.1. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 18 lipca 2018 r. o godzinie 10.30 w Specjalistycznym 
Szpitalu Miejskim im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. Batorego 17/19 w budynku medyczno - 
administracyjnym, pokój nr 115. 
15.2. Otwarcie ofert jest jawne. 
15.3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia. 
Zamawiający ogłasza nazwę i adres wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje 
dotyczące ceny oferty oraz informacje zawarte w art. 86 ust. 4 prawo zamówień publicznych. 
15.4. Informacje, o których mowa w art. 86 ust. 5 prawo zamówień Zamawiający niezwłocznie po 
otwarciu ofert zamieszcza na stornie internetowej.  
15.5. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania udzielenia przez Wykonawcę wyjaśnień dotyczących 
treści złożonej przez niego oferty, zgodnie z art. 87 prawo zamówień publicznych. 
15.6. Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki 
rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki 
polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie 
zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 
 
16. Sposób obliczenia ceny oferty 
16.1.Wynagrodzenie to jest równe wynagrodzeniu wynikającemu z formularza cenowego Wykonawcy 
załączonego przez Wykonawcę w ofercie. Wynagrodzenie zawiera podatek VAT.  
16.2. Oferowana cena wynikająca z formularza cenowego powinna być podana w formularzu oferty 
cyfrowo i słownie w złotych polskich. 
16.3. W cenie należy uwzględnić wszystkie koszty, w szczególności: podatek VAT, opłaty celne, 
transport, ubezpieczenie, opakowanie, kursy walut i inne mające wpływ na cenę. 
16.4. Sposób zaokrąglania do dwóch miejsc po przecinku: cena musi być podana z dokładnością do 
dwóch miejsc po przecinku, po uprzednim zaokrągleniu drugiej cyfry według zasady zaokrąglania - 
poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę o jeden. 
16.5. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do 
powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, 
których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez 
kwoty podatku (jeśli tak - Wykonawca przedkłada stosowne oświadczenie). Nie złożenie oświadczenia  
oznaczać będzie, że złożenie oferty nie prowadzi do powstania u  zamawiającego obowiązku 
podatkowego. 
16.6. Sposób obliczenia ceny ofertowej (ogólna wartość brutto)  
1. Sposób obliczenia ceny ofertowej (ogólna wartość brutto) dla zadania nr 1,3,4,10,11 
Obliczenia poszczególnych pozycji asortymentowych należy dokonać w następujący sposób: 
a) cena jedn. netto szt./zestawów x ilość szt./zestawów = wartość netto + należny podatek VAT 
b) Wartość ogólną brutto zamówienia stanowi suma wartości brutto poszczególnych pozycji  



asortymentowych. 
2. Sposób obliczenia ceny ofertowej (ogólna wartość brutto) dla zadania nr 2,5,6,7,8,9,12 
Obliczenia poszczególnych pozycji asortymentowych należy dokonać w następujący sposób: 
a) cena jedn. netto szt./zestawów x ilość szt./zestawów = wartość netto + należny podatek VAT 
 
 
17. Kryteria oceny złożonych ofert 
cena oferty – 95 % 
termin ważności produktu  – 5 %  
 
18. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem 
wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 
18.1. Zamawiający przystąpi do oceny złożonych ofert przy zastosowaniu podanych w pkt 16 kryteriów 
wyłącznie w stosunku do ofert złożonych przez Wykonawców niepodlegających wykluczeniu oraz ofert 
niepodlegających odrzuceniu zgodnie z dyspozycją art. 89 ust. 1 ustawy. 
18.2 Przy dokonywaniu wyboru oferty Zamawiający będzie stosował wyłącznie kryteria określone 
w niniejszej specyfikacji. 
18.3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą 
spośród ofert nie odrzuconych w oparciu o podane kryteria.  
18.4 Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia 
taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera 
ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub 
koszcie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym 
przez zamawiającego ofert dodatkowych. 
18.5. W trakcie oceny ofert kolejno ocenianym ofertom przyznawane będą punkty, wg: 
 
Cena: 
                                            cena minimalna (najniższa z cen) 
oferta  oceniana =   -----------------------------------------------------  x  ranga   
                                            cena oferty ocenianej 
 
 
Termin ważności produktu   : 
                                             Termin ważności oceniany dostawy 
oferta  oceniana =  x   -----------------------------------------------------  x  ranga   
                                            termin najkorzystniejszy 
 
Zgodnie z warunkami siwz Zamawiający określił termin ważności produktu na minimalnie 12 miesięcy od 
dnia złożenia przez Zamawiającego zamówienia.  Wykonawca może zatem zaoferować termin dłuższy niż 
12 miesięcy. 
 
19. Wybór oferty, zawarcie umowy 
19.1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183: - w 
terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, 
jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – 
jeżeli zostało przesłane w inny sposób. 
19.2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu o 
którym mowa w pkt 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia zostanie złożona tylko jedna oferta 
lub zaistniały okoliczności, o których mowa w art. 94 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP. 
19.3 Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich 
ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa 
w art. 93 ust. 1 ustawy PZP. 



 
20. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 
20.1. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o: 
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce 
zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę 
wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są 
miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną 
ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 
2)   wykonawcach, którzy zostali wykluczeni, 
3)   wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, o 
których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 ustawy, braku równoważności lub braku spełniania wymagań 
dotyczących wydajności lub funkcjonalności, 
4) unieważnieniu postępowania 
– podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 
20.2. Zamawiający udostępnia  informacje, o których mowa w art. 92 ust. 1 pkt 1 i 5-7 ustawy na stronie 
internetowej. 
 
21. Istotne dla Stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści  zawieranej umowy w sprawie 
zamówienia publicznego. 
21.1. Wymagane warunki umowy określone są w Załączniku nr 2 do niniejszej specyfikacji. 
 
22. Pouczenie o środkach ochrony prawnej 
22.1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał 
interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz podniósł lub może ponieść szkodę  w wyniku naruszenia 
przez zamawiającego przepisów ustawy. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami 
ustawy czynności zmawiającego podjętej w postępowaniu o udzielnie zamówienia lub zaniechania 
czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.  
Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 
- określenia warunków udziału w postępowaniu 
- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 
- odrzucenia oferty odwołującego, 
- opisu przedmiotu zamówienia 
- wyboru najkorzystniejszej oferty 
22.2. 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. 
22.3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby, w formie pisemnej lub postaci elektronicznej podpisane 
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego 
certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego podpisu. 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. 
22.4. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego 
stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 
zdanie drugie albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób 
22.5. Odwołanie na treść ogłoszenia o zamówieniu wnosi się w terminie 5 dni od dnia jego publikacji w 
BZP, a wobec postanowień SIWZ w terminie 5 dni od dnia jej zamieszczenia na stronie internetowej.  
22.6. Wobec czynności innych niż określone w pkt. 22.5 i 22.4. odwołanie wnosi się w terminie 5 dni 
liczonym od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć 
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia  
22.7. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia 
otrzymania od zamawiającego kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje. Zgłoszenie 



przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej. Zamawiający lub  
odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie później niż do czasu 
otwarcia rozprawy. 
22.8. Na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienia kończące postępowanie odwoławcze 
stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu okręgowego 
właściwego dla siedziby, bądź miejsca zamieszkania zamawiającego, wnoszona za pośrednictwem 
Prezesa KIO. 
22.9. Skargę wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej 
odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce operatora publicznego jest równoznaczne z jej 
wniesieniem. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego.  
22.10. Szczegółowe zasady dotyczące wnoszenia środków ochrony prawnej określa dział VI ustawy. 
 
23. Postanowienia końcowe 
W sprawach nieuregulowanych specyfikacją istotnych warunków zamówienia mają zastosowanie przepisy 
Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164, z 
póź. zm.) oraz kodeksu cywilnego. 
 
Załączniki:  
 
1. Opis przedmiotu zamówienia/formularz cenowy . 
2. Istotne warunki umowy 
3. Formularz oferty 
4. Oświadczenie wykonawcy, że nie podlega wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 

12-23 ustawy 
5. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 1 
 

zadanie nr 1 – Kompleksowe zaopatrzenie deformacji kręgosłupa piersiowo-lędźwiowo-krzyżowego. 
 
 

L.p. Nazwa j.m. Ilość  Cena 
jedn. 
netto 

Wartość 
netto 

Vat % Wartość 
brutto 

Podać: producent/ 
wszystkie nr 
katalogowe  

1. Stabilizacja przeznasadowa metodą 
przezskórną krótko i 
długoodcinkowa  
-wielokątowe, kaniulowane śruby 
tulipanowe z centralnym ułożeniem 
pręta względem osi śruby 
-walcowy kształt gwintu i stożkowy 
kształt rdzenia śruby 
-średnica łba śruby wraz z 
kompletnym elementem blokująco-
mocującym nie może przekraczać 
13mm 
-śruby kompatybilne z prętami 
5.5mm – 6.0mm 
-podwójna linia gwintu przy 
kielichu śruby i pojedyncza linia 
gwintu w części dystalnej śruby 
-tulipan wykonany ze stopu 
kobaltowo chromowego lub tytanu 
-ujemny kąt natarcia pióra gwintu 
elementu blokującego oraz gniazda 
śruby ułatwiający wprowadzenie 
elementu blokującego i 
zwiększający pewność docisku 
systemu 
-mechanizm blokowania 
umożliwiający jednoznaczne i 
trwałe blokowanie oraz możliwość 
rewizyjnego usunięcia implantów 
(zrywalna nakrętka) 
-gniazdo śruby barwione trwale na 
różne kolory w zależności od 
średnicy śruby lub jednoznacznie 
oznaczone 
-śruby o średnicach 4,5mm, 5,5mm, 
6.5mm, 7.5mm, 8.5mm, 
9.5mm,10,5mm. 
-śruby o długościach od 25mm do 
55mm stopniowane co 5mm i o 
długościach od 60mm do 100mm 
stopniowane co 10mm 

-pręty gładkie, proste w różnych 
długościach od 70 mm do 260 mm  
z ostrym końcem ułatwiającym 
wprowadzanie 
-wykonane ze stopu kobaltowo-
chromowego/tytanu 
-kaniulowane instrumentarium 
pozwalające na przezskórne 
wprowadzenie śrub 
transpedikularnych  
-instrumentarium zapewniające 
wykonanie przezskórnego 
wprowadzenia pręta poprzez  
4 zaimplantowane przezskórnie 
śruby . Określenie trajektorii ruchu 
pręta zależne od położenia śrub 
(wstawienie pręta za pomocą 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zestaw 
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rękojeści na zasadzie „free hand” 
bez mocowania elementów 
wprowadzających na śrubach) 
- materiał: stop tytanu i kobaltowo-
chromowy 
Zestaw: 8 śrub z blokerami, 2 pręty 
proste, 2 druty do wprowadzania 
śrub,  zestaw igieł do wprowadzania 
śrub 

2. Stabilizacja przeznasadowa metodą 
na otwarto odcinka piersiowo-
lędźwiowo-krzyżowo-biodrowego  
Stabilizacja transpedikularna 
(materiał: tytan, kobalt-chrom) z 
dostępu tylnego  
-wielokątowe, samogwintujące 
śruby tulipanowe 
-walcowy kształt gwintu 
-ujemny kąt natarcia pióra gwintu 
elementu blokującego oraz gniazda 
śruby (haka) ułatwiający 
wprowadzenie elementu 
blokującego i zwiększający pewność 
docisku 
-łączniki poprzeczne mocowane 
wielokątowo do pręta, bez 
konieczności doginania elementów 
łącznika 
-łączniki poprzeczne niskoprofilowe 
sztywne , wymagana stała i 
powtarzalna siła docisku elementu 
blokującego ( klucz 
dynamometryczny lub urywany 
element blokujący) 
-łącznik osiowy umożliwiający 
dystrakcję do min 80 mm w okresie 
intensywnego wzrostu pacjenta. 
-system mocowania śruby do pręta 
otwarty od góry (patrząc z punktu 
widzenia operatora) i oparty na 
jednym elemencie blokująco-
zabezpieczającym 
-mechanizm blokowania 
umożliwiający jednoznaczne i 
trwałe blokowanie oraz możliwość 
rewizyjnego usunięcia implantów 
(zrywana nakrętka lub klucz 
dynamometryczny)  
-średnica śrub od 4,5mm do 8,5mm 
ze skokiem co 1mm  
-śruby transpedicularne sztywne 
dostępne w średnicach od 4.5 do 8.5 
stopniowane co 1mm. 
-średnice  śrub kodowane kolorami 
lub jednoznacznie oznaczone 
-średnica łba śruby wraz z 
kompletnym elementem blokująco-
zabezpieczającym nie może 
przekraczać 13 mm 
-wysokość implantów wraz z 
kompletnym elementem blokująco- 
zabezpieczającym nie może 
przekraczać 5 mm ponad pręt 
-możliwość stosowania 
wielokątowych śrub tulipanowych 
wyciągowych do korekcji 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zestaw 
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kręgozmyku 
-średnica pręta 5, 5 mm pręt 
tytanowy lub kobaltowo- chromowy 
dostępny w różnych długościach 
-system musi zawierać haki 
laminarne i pedikularne w różnych 
wielkościach i kształtach 
-możliwość stosowania śrub 
wprowadzanych w talerze biodrowe 
typu iliac screw 
-śruby kompatybilne z prętami 
5.5mm – 6.0mm 
-pręty wstępnie dogięte tytanowe od 
30mm-100mm 
-pręty proste do 500mm tytanowe 
-pręty kobaltowo-chromowe do 
500mm 
-śruby do stabilizacji talerzy 
biodrowych i stawu krzyżowo-
biodrowego. Śruby kompatybilne  
z prętami od 5,5 do 6 mm 
-podwójna linia gwintu przy 
kielichu śruby i pojedyncza linia 
gwintu w części dystalnej śruby 
-tulipan wykonany ze stopu 
kobaltowo chromowego lub tytanu 
-gniazdo śruby barwione trwale na 
różne kolory w zależności od 
średnicy śruby lub w inny 
jednoznaczny sposób 
-śruby o średnicach 6.5mm, 7.5mm, 
8.5mm, 9.5mm, 10,5 
-śruby o długościach od 60mm do 
100mm stopniowane co 10mm 
Zestaw: 8 śrub, 8 nakrętek, 2 pręty, 2 
śruby biodrowe 

3 Stabilizacja stawów krzyżowo-
biodrowych „stand alone” 
- materiał tytan, 
- implant zaprojektowany do 
implantacji z małoinwazyjnego, 
tylnego dostępu do stawu krzyżowo 
biodrowego, 
- możliwość implantacji pod 
kontrolą fluoroskopii lub przy 
użyciu nawigacji, 
- duży otwór centralny w implancie 
pozwalający na umieszczenie w 
środku przeszczepów kostnych, 
- implant posiadający liczne 
fenestracje na powierzchni 
umożliwiające przerost kostny, 
- średnica implantu 12mm 
- implant dostępny w długościach 
40mm, 50mm, 60mm 
- w zestawie narzędzia 
umożliwiające przygotowanie loży 
pod implant 
Zestaw: 2 śruby do stawu krzyżowo 
biodrowego, 2 druty prowadzące, 2 
igły dostępowe.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zestaw 
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4 System do miniinwazyjnej 
stabilizacji trójkorówkowej odcinka 
lędźwiowego  
Materiał śrub – kombinacja tytanu i 
stopu kobaltowo-chromowego. 
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Materiał prętów – stop kobaltowo-
chromowy lub tytan w rozmiarze od 
30-120 wstępnie dogięte, oraz pręt 
prosty 500 mm. 
Wielokątowe śruby samogwintujące, 
walcowaty kształt gwintu, ujemny 
kąt pióra gwintu elementu 
blokującego oraz  gniazda śruby 
ułatwiający wprowadzenie elementu 
blokującego i zwiększający pewność 
docisku. 
System oparty na pręcie o średnicy 
4,75. 
System mocowania śruby do pręta 
otwarty od góry i oparty na jednym 
elemencie blokująco-
zabezpieczającym. 
Mechanizm blokowania 
umożliwiający jednoznaczne i 
trwałe blokowanie oraz możliwość 
rewizyjnego usunięcia implantu. 
Średnica śrub od 4,0 mm do 9,5 mm 
ze skokiem max co 1 mm, 
kodowana kolorami lub inny 
jednoznaczny sposób 
Długość śrub od 20 mm do 100 mm 
ze skokiem co 5 mm. 
Średnica łba śruby wraz z 
kompletnym elementem blokująco-
zabezpieczającym nie może 
przekraczać 11 mm. 
Wysokość implantów wraz z 
kompletnym elementem blokująco-
zabezpieczającym nie może 
przekraczać 5 mm ponad pręt. 
W zestawie komplet narzędzi 
dostępowych, retraktor,  narzędzia 
do dogiania i docinania prętów, 
próbnik do nasad kręgowych, 
przebijak do nasad. 
Zestaw: 4 śruby, 4 nakrętki, 2 pręty. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zestaw 

5 Klatki do stabilizacji 
międzytrzonowej z dojścia 
PLIF/TLIF 
Wbijane klatki lędźwiowe do 
techniki PLIF, TLIF (materiał: 
PEEK)  
-możliwość implantacji w technice 
minimalnie inwazyjnej lub otwartej 
-zaokrąglony przód klatki 
ułatwiający implantację i 
umożliwiający wprowadzenie 
implantu bez wstępnej dystrakcji, 
karbowana powierzchnia górna i 
dolna 
-obły kształt implantu w 
płaszczyźnie strzałkowej celem 
pełnego kontaktu z  blaszkami 
trzonów 
-wyprofilowany anatomicznie 
kształt dystraktorów/ przymiarów 
celem łatwiejszego przygotowania  
przestrzeni pod implantację klatki 
-dwie grupy rozmiarów w 
zależności od wybranej techniki 
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operacyjnej - PLIF- od 22 mm do 26 
mm, TLIF- od 32 mm do 36 mm 
-wysokości implantów od 8 do 14 
mm ze skokiem maksymalnym co 2 
mm 
-możliwość napełnienia wiórem 
kostnym  
-obecność znaczników rtg do 
określenia położenia klatki w 
przestrzeni kręgosłupa 
-narzędzie – raszple, łyżki Bumma 
do przygotowania przestrzeni 
międzykręgowej 
Zestaw:1 klatka. 

 
 
 
 
 
 
zestaw 

6 Klatki do stabilizacji 
międzytrzonowej z dojścia 
DLIF/XLIF 
-klatka o kształcie nieregularnym 
odwzorowującym obrys trzonu 
lędźwiowego lub o prostokątnym 
przekroju w płaszczyźnie osiowej 
(do wyboru) 
-obły charakter implantu w 
płaszczyźnie czołowej, 
-możliwość napełnienia wiórem 
kostnym, 
-powierzchnia klatki ząbkowana, 
-możliwość mocowania oraz 
wprowadzania implantu z kierunku 
przedniego (płaszczyzna 
strzałkowa) oraz pod kątem 30 i 45 
oraz 90 stopni w stosunku do 
płaszczyzny strzałkowej, 
-wysokość klatek od 8mm do 16mm 
stopniowane co 2mm 
0 stopni lub 6 stopni. 
-możliwość implantacji implantu z 
dostępu typu ALIF, OLIF, DLIF 
-w zestawie długie narzędzia, 
ułatwiające przygotowanie 
przestrzeni między trzonami do 
implantacji, 
-do dostępu ALIF dostępny na 
zamówienie ramowy (rama dostępna 
w wersji eliptycznej i okrągłej) 
retraktor, którego łopatki są 
mocowane bezpośrednio do trzonów 
za pomocą pinów o długościach 
120mm lub 170mm 
-do dostępu OLIF dostępny na 
zamówienie retraktor tubowy 
(łopatki o długościach od 11cm do 
15cm, piny o długościach od 11cm 
do 15cm), mocowany do stołu 
operacyjnego 
Zestaw: 1 klatka.  
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 Ogółem:        
 

 Wymaga się aby sprzęt sterylny/biologicznie czysty dostarczany był zgodnie z wymogami   - tzn. w opakowaniu transportowym 
typu karton znajduje się oryginalne zafoliowane fabrycznie opakowanie z jednostkowe producenta (zgodnie z  Ustawą o 
wyrobach medycznych, Rozp. Ministra Zdrowia z 12 stycznia 2011 r.  oraz Dyrektywą 93/43/EWG). W przypadku nie 
przestrzegania powyższego  towar nie zostanie  przyjęty do magazynu. Nie dopuszcza się dostawy towaru  bez w/w opakowań 
tzw. luzem i innym rodzajem opakowania transportowego. 

Uwaga” należy wycenić każdy element kompletu(jeśli dotyczy). 
. 
zadanie nr 2 – Implant do stabilizacji międzytrzonowej przedniej kręgosłupa szyjnego 



 
L.p. Nazwa j.m. Ilość  Cena 

jedn. 
netto 

Wartość 
netto 

Vat % Wartość 
brutto 

Podać: producent/ 
wszystkie nr 
katalogowe  

1. Implant do stabilizacji 
międzytrzonowej przedniej 
kręgosłupa szyjnego. 
-wykonany z tytanu komórkowego o 
właściwościach hydrofilnych 
-kształt koszyka anatomiczny. 
-koszyk składa się w 20 % z metalu 
i 80% porowatej struktury. 
-klatka przerastająca kością w 
większości objętości powierzchni 
całości implantu,  
-struktura implantu współmierna ze 
strukturą kości. 
-klatki pozwalające na kontakt z 
blaszką graniczną trzonów na całej 
górnej i dolnej powierzchni klatki, 
powierzchnia styku identyczna z 
rozmiarem podstawy klatki  
-obecność dodatkowych znaczników 
radiologicznych. 
-możliwość wykonania badania 
MRI, bez ryzyka zakłócenia obrazu 
(kompatybilny z protokołem T2-spc-
tra). 
-co najmniej 2 wielkości implantu i 
5 wysokości implantu. 
Zestaw instrumentarium zawiera 
narzędzie do zakładania wszystkich 
wielkości implantów, wraz z 
implantami próbnymi. System 
znajdujący się 
kontenerze/kontenerach 
przeznaczonym do sterylizacji oraz 
przechowywania 
Zestaw: 1 klatka. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zestaw 10  

    

 Ogółem:        
 

 Wymaga się aby sprzęt sterylny/biologicznie czysty dostarczany był zgodnie z wymogami   - tzn. w opakowaniu 
transportowym typu karton znajduje się oryginalne zafoliowane fabrycznie opakowanie z jednostkowe producenta (zgodnie 
z  Ustawą o wyrobach medycznych, Rozp. Ministra Zdrowia z 12 stycznia 2011 r.  oraz Dyrektywą 93/43/EWG). W 
przypadku nie przestrzegania powyższego  towar nie zostanie  przyjęty do magazynu. Nie dopuszcza się dostawy towaru  
bez w/w opakowań tzw. luzem i innym rodzajem opakowania transportowego.  

Uwaga” należy wycenić każdy element kompletu(jeśli dotyczy). 
 

zadanie nr 3 – Kompleksowe zaopatrzenie choroby zwyrodnieniowej kręgosłupa piersiowo-lędźwiowo-krzyżowego 
 

L.p. Nazwa j.m. Ilość  Cena 
jedn. 
netto 

Wartość 
netto 

Vat % Wartość 
brutto 

Podać: producent/ 
wszystkie nr 
katalogowe  

1. Stabilizacja przeznasadowa metodą 
przezskórną krótkko i 
długoodcinkowa. 
Materiał – stop tytanu. Śruby 
transpedicularne poliaksjalne, 
kaniulowane, tulipanowe dostępne 
w średnicach: 5mm, 6mm i 7mm i 
długościach od 35mm do 60mm ze 
skokiem co 5mm. Dostępne śruby 
poliaksjalne, kaniulowane, 
perforowane. Na trzonie śruby 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zestaw 45  

    



perforowanej 9 otworów do iniekcji 
cementu w trzon kręgu – po 3 
otwory co 120 stopni. Średnice śrub 
perforowanych: 5mm, 6mm i 7mm. 
Śruby dostępne w długościach od 
35mm do 65mm ze skokiem co 
5mm. Na trzonach śrub wymagany 
gwint prowadzony podwójnie 
(obustronnie) umożliwiające szybka 
implantację. Prostokątny przekrój 
pióra gwintu nakrętki mocującej 
pręt. Zestaw wyposażony w 
narzędzie pozwalające na 
przezskórną korekcję kręgozmyku. 
Mocowanie pręta bezpośrednio do 
śruby za pomocą jednego elementu 
od góry z punktu widzenia 
operatora. W zestawie klucz 
dynamometryczny zapewniający 
stałą siłę fiksacji pręta. Implantacja 
śrub po drucie Kirschnera. Dostępne 
pręty tytanowe małoinwazyjne 
proste w długościach od 30mm do 
480mm, lordotyczne w długościach 
od 30mm do 200mm, kyfotyczne w 
długościach od 35mm do 300mm. 
Długość prętów lordotycznych 
stopniowana co 5 mm w zakresie od 
30mm do 90mm. Zestaw 
wyposażony w kaniulę o średnicy 
1,7mm do wprowadzenia cementu 
do śruby.  
Zestaw: 6 śrub, 6 blokerów, 2 pręty, 
2 igły do nakłucia trzonu i 6 drutów 
prowadzących.  

2. Stabilizacja przeznasadowa moetodą 
na otwarto odcinka piersiowo-
lędźwiowo-krzyżowo  
Do wyboru śruby tytanowe 
jednoosiowe i wieloosiowe 
(tulipanowe o konikalnym trzonie, 
gwintowane na całej długości) – 
śruby nie wymagają gwintowania, 
śruby o podwójnym gwincie. 
Średnice śrub od 4,35mm do 7mm, 
śruby dostępne w długościach od 
30mm do 55mm (dopuszczalne 
długości 25mm-50mm dla śrub o 
średnicy 4,35mm-5mm) Dostępne 
śruby poliaksjalne, kaniulowane. 
Wysokość głowy nie może 
przekraczać 14mm, wysokość głowy 
powyżej pręta nie może przekroczyć 
4mm. Prostokątny przekrój pióra 
gwintu nakrętki mocującej, 
stabilizatory poprzeczne mocowane 
od góry. Pręty mocowane od góry 
jednym elementem o gwincie 
zabezpieczającym przed 
obluzowaniem blokera w śrubie. 
Opcjonalnie dostępny podwójny 
element mocujący śruby mono i 
poliaksjalne umożliwiający 
dystrakcję i kompresję równoległą. 
Pręty o długości 400mm do docięcia 
w miarę potrzeb operacyjnych 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5  

    



(wymogiem jest dołączenie do 
instrumentarium gilotynowej 
obcinarki pręta). Opcjonalnie 
dostępne pręty wstępnie wygięte 
długości 30-95mm. W zestawie 
klucz dynamometryczny.  
Zestaw: 4 śruby, 4 blokery, 2 pręty, 
lub 1 pręt do docięcia. 

 
 
 
 
 
 
zestaw 

3 Śruby do przezskórnej stabilizacji 
krzyżowo-biodrowej. 
Kaniulowana śruba biodrowa do 
zespolenia stawu biodrowo – 
krzyżowego. Śruba kaniulowana, 
wieloosiowa, nisko profilowa, 
zawierająca część gwintowaną oraz 
gładką zabezpieczającą przed 
uszkodzeniem stawu krzyżowo – 
biodrowego. Kompatybilna z 
systemem pracującym na pręcie 5,5. 
Implantowana trójkorowo, 
przezskórnie lub technikach 
otwartych. Dostępna w średnicach 
od 8 do 10mm i długościach od 
65mm do 110mm. Eliminująca 
konieczność stosowania łączników 
biodrowych umożliwiając osadzenie 
pręta bezpośrednio w osi śruby. 
Specjalna technika wprowadzania 
śruby umożliwia jej mocna 
zakotwiczenie w miednicy. Zestaw: 
2 śruby. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zestaw 2  

    

4 System do miniinwazyjnej 
stabilizacji trójkorówkowej odcinka 
lędźwiowego w kręgosłupie 
osteoporotycznym z dojścia 
pośrodkowego Małoinwazyjna 
metoda stabilizacji tylnej kręgosłupa 
wykorzystująca dostęp 
przyśrodkowy poprzez odłonięcie 
bocznej części wyrostka stawowego. 
Do tego celu wykorzystywane są 
kaniulowane śruby kortykalne. 
Śruby podwójnie gwintowane, 
posiadają dodatkowy 18 mm gwint 
kortykalny, który umożwilia 
prawidłowe umocowanie śruby w 
nasadzie. Gwint gąbczasty zapewnia 
optymalne osadzenie śruby w 
trzonie z zastosowaniem krótszej 
śruby niż w technice tradycyjnej. 
Śruba jest samocentrująca oraz 
samogwintująca. Śruby dostępne w 
średnicach 4.35 – 6 mm i 
długościach 30-45 mm pracujące na 
pręcie 5.5 opcjonalnie dostępne 
śruby w średnicach 7-8 mm i 
długościach od 35 do 55 mm w 
stopniowaniu co 5 mm dostępny 
system przeziernych retraktorów 
oraz napęd szybkoobrotowy. 
Zestaw instrumentarium zawiera 
narzędzie do zakładania całego 
systemu. System znajduje się w 
kontenerze/kontenerach 
przeznaczonym do sterylizacji oraz 
przechowywania. 
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Zestaw: 4 śruby, 4 nakrętki, 2 pręty. 
5 Klatki do stabilizacji 

międzytrzonowej z dojścia 
PLIF/TLIF. 
Klatki anatomiczne umożliwiające 
lordotyzację segmentu ruchowego 
kręgosłupa. Materiał: specjalna 
odmiana PEEK z domieszką 
włókien węglowych Carbon Fiber 
Reinforced Polimer (CFRP) – 
poliwęglan. Duża powierzchnia 
styku implantu z sąsiadującymi 
trzonami kręgów. Implanty 
zaopatrzone w dodatkowy system 
kotwiczenia w przestrzeni 
międzykręgowej (karbowana 
powierzchnia górna i dolna). 
Implanty zaopatrzone w 
nieprzezierne dla promieni RTG 
znaczniki radiologiczne. Wysokość 
implantów w zakresie 7-13mm 
(skok co 1 mm). Komplet 1 klatka. 
Zestaw narzędzi przygotowujących 
przestrzeń do implantacji tj. 
kerrisony, punch w przynajmniej 
dwóch rozmiarach, łyżki proste i 
zagięte, łyżki okienkowe, raszple do 
blaszki prawe i lewe.  
Zestaw: 1 klatka.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zestaw 35  

    

6 System stabilizacji złamań 
osteoporotycznych w uzupełnieniu 
przeskórnej stabilizacji 
transpedikularnej. 
Tytanowe śruby poliaksjalne 
kaniulowane, perforowane. Śruby 
transpedicularne tulipanowe 
samogwintujace, nie samo 
nacinające o konikalnym trzonie i 
gwincie na całej długości. Na 
trzonach śrub wymagany gwint 
prowadzony podwójnie 
(obustronnie). Na trzonie śruby 9 
otworów do iniekcji cementu w 
trzon kręgu – po 3 otwory co 120 
stopni. Średnice śrub 
perforowanych: 5mm, 6mm i 7mm. 
Śruby dostępne w długościach od 
35mm do 65mm ze skokiem co 
5mm. Wysokość głowy <=14mm. 
Wysokość głowy śruby powyżej 
pręta <=3,99mm. Szerokość głowy 
śruby <=11mm. Prostokątny 
przekrój pióra gwintu nakrętki 
mocującej. Mocowanie pręta 
bezpośrednio do śruby za pomocą 
jednego elementu od góry z punktu 
widzenia operatora. W zestawie 
klucz dynamometryczny 
zapewniający stałą siłę fiksacji 
pręta. W zestawie pręty tytanowe w 
długościach od 30mm do 480mm. 
Zestaw wyposażony w kaniulę o 
średnicy 1,7mm do wprowadzenia 
cementu do śruby. Komplet 
składający się z 8 śrub, 8 nakrętek, 2 
prętów, 8 drutów prowadzących, 8 
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kaniul do cementu i 1 cementu.  
 Ogółem:        

 

 Wymaga się aby sprzęt sterylny/biologicznie czysty dostarczany był zgodnie z wymogami   - tzn. w opakowaniu 
transportowym typu karton znajduje się oryginalne zafoliowane fabrycznie opakowanie z jednostkowe producenta (zgodnie 
z  Ustawą o wyrobach medycznych, Rozp. Ministra Zdrowia z 12 stycznia 2011 r.  oraz Dyrektywą 93/43/EWG). W 
przypadku nie przestrzegania powyższego  towar nie zostanie  przyjęty do magazynu. Nie dopuszcza się dostawy towaru  
bez w/w opakowań tzw. luzem i innym rodzajem opakowania transportowego.  

Uwaga” należy wycenić każdy element kompletu (jeśli dotyczy). 
 
zadanie nr 4 – Zastawki do leczenia wodogłowia u dorosłych 
 

L.p. Nazwa j.m. Ilość  Cena 
jedn. 
netto 

Wartość 
netto 

Vat % Wartość 
brutto 

Podać: producent/ 
wszystkie nr 
katalogowe  

1. 

Układ zastawkowy dwuelementowy 
zintegrowanym drenem 
dootrzewnowym 
-zakres ciśnień: średnie i niskie 
-osobny dren dokomorowy co 
najmniej 15 cm ze znacznikami 
mandrynem i prowadnicą 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Szt. 1  

    

2. 

Zastawka typu Pundez 16 cm z 
integralnym łącznikiem i 
urządzeniem antysyfonowym 
-zakres ciśnień: średnie i niskie 
-dren dokomorowy co najmniej 18 
cm 
-dren dootrzewnowy co najmniej 
120 cm 
-mandryny i prowadnice do 
wprowadzania drenów 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Szt. 1  

    

3 Zestaw z zastawką przepływową 
niskoprofilową 
Wymagania: 
-budowa niskoprofilowa 
-mechanizm zastawki składający się 
z przepony i umieszczonego w niej 
bolca, drenaż płynu regulowany 
przepływem 
-oddzielny dren komorowy dł. ok. 
15 cm 
-prowadnik kolankowy drenu 
komorowego, 
-integralny dren dootrzewnowy o 
otwartym końcu długość ok 110 cm 
-brak elementów metalowych 
zintegrowane łączniki do drenów 
-zintegrowany zbiornik do 
nakłuwania 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Szt. 1  

    



 Ogółem:        
 

 Wymaga się aby sprzęt sterylny/biologicznie czysty dostarczany był zgodnie z wymogami   - tzn. w opakowaniu 
transportowym typu karton znajduje się oryginalne zafoliowane fabrycznie opakowanie z jednostkowe producenta (zgodnie 
z  Ustawą o wyrobach medycznych, Rozp. Ministra Zdrowia z 12 stycznia 2011 r.  oraz Dyrektywą 93/43/EWG). W 
przypadku nie przestrzegania powyższego  towar nie zostanie  przyjęty do magazynu. Nie dopuszcza się dostawy towaru  
bez w/w opakowań tzw. luzem i innym rodzajem opakowania transportowego.  

Uwaga” należy wycenić każdy element kompletu (jeśli dotyczy 
 

zadanie nr 5 – Proteza trzonu kręgosłupa szyjnego 
 

L.p. Nazwa j.m. Ilość  Cena 
jedn. 
netto 

Wartość 
netto 

Vat % Wartość 
brutto 

Podać: producent/ 
wszystkie nr 
katalogowe  

1. Proteza trzonu kręgosłupa 
szyjnego 
Wymagania:. Implanty wykonane z 
materiału PEEK lub proszku 
tytanowego (zamiennie). Implanty o 
szerokości 14mm i głębokości 
12mm. Implanty o wysokości od 16 
do 50mm ze skokiem co 2mm, oraz 
od 50 do 75mm ze skokiem co 
5mm. Profil protezy dopasowany do 
fizjologicznej lordozy odcinka 
szyjnego kręgosłupa. Proteza bez 
lub z bolcami tytanowymi 
zakleszczanymi w graniczne 
powierzchnie trzonu 
zabezpieczająca przeszczep przed 
wypadaniem. 
Komplet: 1 proteza trzonu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Szt. 
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 Ogółem:        
 

 Wymaga się aby sprzęt sterylny/biologicznie czysty dostarczany był zgodnie z wymogami   - tzn. w opakowaniu 
transportowym typu karton znajduje się oryginalne zafoliowane fabrycznie opakowanie z jednostkowe producenta (zgodnie 
z  Ustawą o wyrobach medycznych, Rozp. Ministra Zdrowia z 12 stycznia 2011 r.  oraz Dyrektywą 93/43/EWG). W 
przypadku nie przestrzegania powyższego  towar nie zostanie  przyjęty do magazynu. Nie dopuszcza się dostawy towaru  
bez w/w opakowań tzw. luzem i innym rodzajem opakowania transportowego.  

Uwaga” należy wycenić każdy element kompletu (jeśli dotyczy). 
 

zadanie nr 6 – Dynamiczna proteza dysku szyjnego 
 

L.p. Nazwa j.m. Ilość  Cena 
jedn. 
netto 

Wartość 
netto 

Vat % Wartość 
brutto 

Podać: producent/ 
wszystkie nr 
katalogowe  

1. Ruchoma proteza dysku szyjnego 
implant wykonany z materiału typu 
PEEK umożliwiający ruchy we 
wszystkich kierunkach; zewnętrzne 
powierzchnie pokryte 
hydroxyapatytem; system ścisłego 
mocowania implantu w przestrzeni; 
implanty dostępne w szerokościach 
14mm – 17mm; implanty dostępne 
w trzech rodzajach wysokości 5mm, 
6mm, 7mm; implanty dostępne w 
trzech rodzajach głębokości; implant 
dostarczany w opakowaniu 
sterylnym; zestaw próbników 
umożliwiających precyzyjne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Szt. 
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dopasowanie implantu ostatecznego; 
zestaw Caspara do rozszerzenia 
przestrzeni międzykręgowej  

 
 

 Ogółem:        
 

 Wymaga się aby sprzęt sterylny/biologicznie czysty dostarczany był zgodnie z wymogami   - tzn. w opakowaniu 
transportowym typu karton znajduje się oryginalne zafoliowane fabrycznie opakowanie z jednostkowe producenta (zgodnie 
z  Ustawą o wyrobach medycznych, Rozp. Ministra Zdrowia z 12 stycznia 2011 r.  oraz Dyrektywą 93/43/EWG). W 
przypadku nie przestrzegania powyższego  towar nie zostanie  przyjęty do magazynu. Nie dopuszcza się dostawy towaru  
bez w/w opakowań tzw. luzem i innym rodzajem opakowania transportowego.  

Uwaga” należy wycenić każdy element kompletu (jeśli dotyczy). 
 
zadanie nr 7 – Substytut kości 
 

L.p. Nazwa j.m. Ilość  Cena 
jedn. 
netto 

Wartość 
netto 

Vat % Wartość 
brutto 

Podać: producent/ 
wszystkie nr 
katalogowe  

I Substytut kości do wypełnienia 
implantów: 100% hydroksyapatyt, 
całkowita resorbcja  
z przebudową kostną, substytut 
pozbawiony materiału zwierzęcego, 
forma jałowej pasty gotowej od razu 
do użycia, pojemności: 1-2 ml, 5 ml, 
10 ml. 

 

  

    

1. 1-2 ml  Szt. 10      
2. 5 ml Szt. 1      
3 10 ml Szt. 1      
 Ogółem:        

 

 Wymaga się aby sprzęt sterylny/biologicznie czysty dostarczany był zgodnie z wymogami   - tzn. w opakowaniu 
transportowym typu karton znajduje się oryginalne zafoliowane fabrycznie opakowanie z jednostkowe producenta (zgodnie 
z  Ustawą o wyrobach medycznych, Rozp. Ministra Zdrowia z 12 stycznia 2011 r.  oraz Dyrektywą 93/43/EWG). W 
przypadku nie przestrzegania powyższego  towar nie zostanie  przyjęty do magazynu. Nie dopuszcza się dostawy towaru  
bez w/w opakowań tzw. luzem i innym rodzajem opakowania transportowego.  

Uwaga” należy wycenić każdy element kompletu (jeśli dotyczy). 
 
zadanie nr 8 – System do stabilizacji międzytrzonowej z dojścia PLIF/TLIF typu „banan” 
 

L.p. Nazwa j.m. Ilość  Cena 
jedn. 
netto 

Wartość 
netto 

Vat % Wartość 
brutto 

Podać: producent/ 
wszystkie nr 
katalogowe  

1. System do stabilizacji 
międzytrzonowej z dojścia 
PLIF/TLIF typu „banan” 
Implant zbudowany z materiału 
syntetycznego PEEK oraz stopu 
tytanu w kształcie nerki/banan, 
możliwość implantacji w technice 
minimalnie inwazyjnej lub otwartej. 
Implanty bez elementów 
metalowych powodujących artefakty 
w CT i MRI, posiadający spacjalne 
znaczki radiologiczne. Powierzchnia 
implantu ząbkowana, zapewniająca 
dobre zakotwiczenie i zapobiagająca 
jego migracji. Możliwość 
wypełnienia wiórami kostnymi. 
Instrumentarium dostosowane do 
wszczepienia implantów z dostępu 
transforaminalnego, obustronnie. W 
Zestawie narzędzia umożliwiające 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Szt. 12  

    



usunięcie dysku i wytworzenie 
przestrzeni na implant, obustronne 
oraz dystraktor międzykolczysty. 
Implanty dostępne w rozmiarach: co 
najmniej 2 długościach powyżej 25 
mm, wysokość implantów od 7 do 
15 mm ze skokiem co 1 mm, kąt 
nachylenia min.5 stopni. Prosta i 
pod kątem 15 stopni odgięta nasada 
podajnika dla dwóch opcji 
implanacji. Narzędzia derotacyjne 
umożliwiające repozycję implantu 
oraz narzędzia do bezpiecznego 
usuwania konstrukcji. Obecność 
znaczników rtg do określenia 
płożenia klatki w przestrzeni 
kręgosłupa. Dostępne klatki 
wykonane z Peeku jak i z Tytanu. W 
zestawie uchwyt, który jednocześnie 
służy do wprowadzania implantów 
próbnych (przymiarów) oraz 
implantów właściwych. Uchwyt 
zapewniający sztywne połączenie z 
implantem próbnym lub właściwym 
zapobiegającm jego przedwczesnej 
rotacji na narzędziu. Uchwyt 
wyposażony w pokrętło 
umożliwiające rotację implantu w 
żądanym momencie. 
Zapewnienie narzędzi 
przygotowujących przestrzeń do 
implantacji tj.: kerrisony, punch w 
przynajmniej dwóch rozmiarach, 
łyżki proste oraz zagięte, łyżki 
okienkowe, raszple do blaszki prawe 
oraz lewe. 
Komplet: 1 klatka. 

 Ogółem:        
 

 Wymaga się aby sprzęt sterylny/biologicznie czysty dostarczany był zgodnie z wymogami   - tzn. w opakowaniu 
transportowym typu karton znajduje się oryginalne zafoliowane fabrycznie opakowanie z jednostkowe producenta (zgodnie 
z  Ustawą o wyrobach medycznych, Rozp. Ministra Zdrowia z 12 stycznia 2011 r.  oraz Dyrektywą 93/43/EWG). W 
przypadku nie przestrzegania powyższego  towar nie zostanie  przyjęty do magazynu. Nie dopuszcza się dostawy towaru  
bez w/w opakowań tzw. luzem i innym rodzajem opakowania transportowego.  

Uwaga” należy wycenić każdy element kompletu (jeśli dotyczy). 
 
 
zadanie nr 9 – Proteza trzonu in situ kręgosłupa piersiowego i lędźwiowego 
 

L.p. Nazwa j.m. Ilość  Cena 
jedn. 
netto 

Wartość 
netto 

Vat % Wartość 
brutto 

Podać: producent/ 
wszystkie nr 
katalogowe  

1. Proteza trzonu in situ kręgosłupa 
piersiowego i lędźwiowego 
Tytanowa proteza trzonu musi 
umożliwiać płynną nisko skokową 
dystrakcję operowanego segmentu 
kręgosłupa po jej zaimplantowaniu 
przy użyciu pojedynczego narzędzia 
przytrzymującego wszczep, 
konstrukcja implantu musi 
umożliwiać odtworzenie krzywizny 
kyfotycznej kręgosłupa, implant 
musi zapewniać regulację wysokości 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
komplet 

4  

    



w przedziale od 21mm do 90 mm w 
celu zaopatrzenia trzech poziomów 
kręgosłupa, implanty o dwóch 
średnicach 18 i 22mm; szeroka 
gama ząbkowanych zakończeń 
kątowych pozwalająca operatorowi 
na dobranie jednej z dziesięciu 
możliwych krzywizn 
(0,3,6,8,11,15,16,18,23,30); na 
zakończeniach kątowych powinny 
znajdować się pionowe kreski 
celowniki w celu precyzyjnego 
ustawienia ich krzywizn względem 
siebie; możliwość wypełnienia 
implantu przeszczepami kostnymi 
lub substytutem kostnym; 
odwracalna blokada mechanizmu 
dystrakcyjnego implantu. W 
zestawie dostępne implanty 
umożliwiające dodatkowe 
powiększenie wysokości protezy o 
15mm.  
Komplet: proteza + 2 zakończenia.  

 Ogółem:        
 

 Wymaga się aby sprzęt sterylny/biologicznie czysty dostarczany był zgodnie z wymogami   - tzn. w opakowaniu 
transportowym typu karton znajduje się oryginalne zafoliowane fabrycznie opakowanie z jednostkowe producenta (zgodnie 
z  Ustawą o wyrobach medycznych, Rozp. Ministra Zdrowia z 12 stycznia 2011 r.  oraz Dyrektywą 93/43/EWG). W 
przypadku nie przestrzegania powyższego  towar nie zostanie  przyjęty do magazynu. Nie dopuszcza się dostawy towaru  
bez w/w opakowań tzw. luzem i innym rodzajem opakowania transportowego.  

Uwaga” należy wycenić każdy element kompletu (jeśli dotyczy). 
 
zadanie nr 10 – Systemy kompleksowego miniinwazyjnego zaopatrzenia złamań osteoporotycznych kręgosłupa 
piersiowego i lędźwiowego. 
 

L.p. Nazwa j.m. Ilość  Cena 
jedn. 
netto 

Wartość 
netto 

Vat % Wartość 
brutto 

Podać: producent/ 
wszystkie nr 
katalogowe  

1. System do przezskórnego 
cementowania złamań kręgosłupa 
piersiowego i lędźwiowego z 
możliwością przebudowania własną 
kością   
Kompozycja cementu 30% PMMA 
minimum 50% hydroksyapatyt. 
Cement o podwyższonej gęstości i 
lepkości natychmiast po 
rozmieszaniu, nieprzezierny dla 
promieni RTG. Zestaw sterylny z 
jednorazowym mieszalnikiem 
cementu (mechanizm tłokowy).  
Zestaw: cement, mieszalnik z 
systemem do podawania, 2 igły do 
podawania cementu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zestaw 

 
5  

    

2. System do przezskórnego 
cementowania złamań typu 
„vertebra plana” kręgosłupa 
piersiowego i lędźwiowego  
Kompozycja cementu minimum 
50% PMMA. Cement o 
podwyższonej gęstości i lepkości 
natychmiast po rozmieszaniu, 
nieprzezierny dla promieni RTG. 
Zestaw sterylny z jednorazowym 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

    



mieszalnikiem cementu (mechanizm 
tłokowy).  
Zestaw: cement, mieszalnik z 
systemem do podawania, 2 igły do 
podawania cementu 

 
 
 
 
zestaw 

 
 
 
 
10 

3 System do anatomicznej repozycji i 
stabilizacji śródtrzonowej złamań 
kręgosłupa piersiowego i 
lędźwiowego. 
Jednorazowy rozprężalny implant do 
anatomicznej repozycji trzonów 
dostępny w trzech rozmiarach, 
wykonany ze stopu tytanu. W 
zestawie jednorazowe sterylne 
narządzie służące do implantacji 
obustronnej, zawierający 2 implanty 
fabrycznie osadzone na sterylnych 
jednorazowych podajnikach z 
systemem umożliwiającym 
wprowadzenie cementu kostnego. 
Kompozycja cementu: min. 50% 
PMMA. Cement o podwyższonej 
gęstości i lepkości natychmiast po 
rozmieszaniu, nieprzezierny dla 
promieni RTG. Zestaw sterylny z 
jednorazowym mieszalnikiem 
cementu. 
Zestaw składa się z: 2 sterylne 
implanty, 1 sterylny zestaw do 
przygotowania przestrzeni, 2 igły 
przeznasadowe, 2 podajniki do 
aplikacji cementu, 1 mikser do 
cementu i 1 cement 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zestaw 12  

    

 Ogółem:        
 

 Wymaga się aby sprzęt sterylny/biologicznie czysty dostarczany był zgodnie z wymogami   - tzn. w opakowaniu 
transportowym typu karton znajduje się oryginalne zafoliowane fabrycznie opakowanie z jednostkowe producenta (zgodnie 
z  Ustawą o wyrobach medycznych, Rozp. Ministra Zdrowia z 12 stycznia 2011 r.  oraz Dyrektywą 93/43/EWG). W 
przypadku nie przestrzegania powyższego  towar nie zostanie  przyjęty do magazynu. Nie dopuszcza się dostawy towaru  
bez w/w opakowań tzw. luzem i innym rodzajem opakowania transportowego.  

Uwaga” należy wycenić każdy element kompletu (jeśli dotyczy). 
 
zadanie nr 11 – Tytanowe systemy do stabilizacji międzytrzonowej w chorobach nowotworowych. 
 

L.p. Nazwa j.m. Ilość  Cena 
jedn. 
netto 

Wartość 
netto 

Vat % Wartość 
brutto 

Podać: producent/ 
wszystkie nr 
katalogowe  

1. Systemy do stabilizacji i stymulacji 
zrostu kostnego z dojścia PLIF/TLIF  
Tytanowe implanty do odcinka 
lędźwiowego (implant wykonany 
metodą przyrostową z proszku 
tytanu). Implanty umożliwiające 
wszczepienie techniką PLIF oraz 
TLIF. Implanty do techniki PLIF o 
powierzchniach górnej i dolnej 
wyposażone w odpowiednio 
wyprofilowane karby 
zabezpieczające przed wysuwaniem 
lub dyslokacją z przestrzeni 
międzytrzonowej. Czoło implantu 
ułatwiające wprowadzenie implantu. 
Powierzchnie boczne umożliwiające 
bezpieczne umieszczenie implantu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zestaw 18  

    



między trzonami. Dostępne w 
zakresie długości 22, 25, 28 mm, 
wysokości od 6 do 11 mm co 1 mm. 
Implanty do techiki TLIF o 
powierzchniach górnej i dolnej 
wyposażonych w odpowiednio 
wyprofilowane prowadnice-płozy, 
umożliwiające samo-naprowadzanie 
i sytuowanie implantu w przestrzeni 
międzytrzonowej. Czoło implantu o 
kształcie ułatwiające wprowadzenie 
implanu. Powierzchnie boczne 
umożliwiające bezpieczne 
umieszczenie implantu między 
trzonami. Narzędzie implantancyjne 
umożliwiające kontrolowane 
przemieszczenie i obrót implantu do 
kąta 90 stpni w stosunku do 
kierunku jego wprowadzania. 
Dostępne w akresie wysokości od 7 
do 17 mm, co 1 mm oraz w trzech 
rozmiarach długości 25, 30 i 35 mm 
dopasowany do lordozy lędźwiowej.  
Zestaw: 1 czop TLIF lub 2 czopy 
PLIF. 

2. Tytanowa proteza trzonu kręgosłupa 
piersiowego i lędźwiowego typu 
„mesh cylinder”  
Proteza trzonu odcinka piersiowego 
i lędźwiowego mająca postć 
perforowanego walca – stała, bez 
możliwości rozpierania 
śródoperacyjnego. Możliwość 
wypełnienia gruzem kostnym lub 
substytutem kości. Proteza dostępna 
w 3 średnicach w zakresie 16, 18 i 
20 mm w zakresie długość: od 20 – 
70 mm ze skokiem co 2,5 mm 
umożliwiającym odpowiedni dobór 
protezy do zresekowanej 
powierzchni bez koniecznści jej 
przycinania. 
Zestaw: 1 proteza. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zestaw 5  

    

 Ogółem:        
 

 Wymaga się aby sprzęt sterylny/biologicznie czysty dostarczany był zgodnie z wymogami   - tzn. w opakowaniu 
transportowym typu karton znajduje się oryginalne zafoliowane fabrycznie opakowanie z jednostkowe producenta (zgodnie 
z  Ustawą o wyrobach medycznych, Rozp. Ministra Zdrowia z 12 stycznia 2011 r.  oraz Dyrektywą 93/43/EWG). W 
przypadku nie przestrzegania powyższego  towar nie zostanie  przyjęty do magazynu. Nie dopuszcza się dostawy towaru  
bez w/w opakowań tzw. luzem i innym rodzajem opakowania transportowego.  

Uwaga” należy wycenić każdy element kompletu (jeśli dotyczy). 
 
 
zadanie nr 12 – Stabilizacja międzykolczysta lędźwiowego 
 

L.p. Nazwa j.m. Ilość  Cena 
jedn. 
netto 

Wartość 
netto 

Vat % Wartość 
brutto 

Podać: producent/ 
nazwę wszystkie nr 
katalogowe  

1. Implant do mocowania między 
wyrostkami poprzecznymi kręgów, 
składający się z wyprofilowanego 
korpusu. Korpus posiadający 
ramiona stałe oraz ruchome 
zabieraki, które po rozłożeniu 

 
 
 
 
 
zestaw 5  

    



tworzą tzw. „kołyskę”, w której 
znajduje się wyrostek kolczysty. 
Implant wykonany z PEEK w 
zakresie wymiarowym 
8.10,12,14,16 mm. Możliwość 
zastosowania implantu. Instalowanie 
małoinwazyjne, dostęp 
jednostronny, przy zachowaniu 
wiązadła nadkolczystego. 
Zestaw: 1 implant 

 Ogółem:        
 

 Wymaga się aby sprzęt sterylny/biologicznie czysty dostarczany był zgodnie z wymogami   - tzn. w opakowaniu 
transportowym typu karton znajduje się oryginalne zafoliowane fabrycznie opakowanie z jednostkowe producenta (zgodnie 
z  Ustawą o wyrobach medycznych, Rozp. Ministra Zdrowia z 12 stycznia 2011 r.  oraz Dyrektywą 93/43/EWG). W 
przypadku nie przestrzegania powyższego  towar nie zostanie  przyjęty do magazynu. Nie dopuszcza się dostawy towaru  
bez w/w opakowań tzw. luzem i innym rodzajem opakowania transportowego.  

Uwaga” należy wycenić każdy element kompletu (jeśli dotyczy). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ZAŁĄCZNIK  Nr 2 
ISTOTNE  WARUNKI  UMOWY : 
 
1. Dostawca zobowiązuje się do dostawy i uzupełniania wyłącznie pełnego kompletu przedmiotu  
zamówienia zamieszczonego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia własnym transportem i na 
własny koszt do siedziby Odbiorcy wraz z wniesieniem (Dział Administracji i Zaopatrzenia, pokój nr 30-
31 budynek administracyjno- -medyczny) w ciągu …......... dni od złożenia zamówienia.  
2. Zamówienie może być złożone w formie pisemnej, faxem, telefonicznie, e-mailem na adres......... 
  ...................................... 
3. Dostawca zobowiązuje się do utrzymywania w siedzibie Odbiorcy kompletnego banku oferowanych 
implantów zwanego dalej „bankiem implantów” umożliwiającego bezpieczne przeprowadzenie operacji .  
4. „Bank implantów” jest własnością Dostawcy. Odbiorca odpowiada finansowo za przedmiot umowy, 
który zostanie zużyty, zagubiony.  
5. Przekazania i odbioru przedmiotu umowy stanowiącego „bank implantów” strony dokonają 
protokólarnie. Wykaz przekazanego „banku implantów” musi być sporządzony w języku polskim.  
6. Dostawca zobowiązuje się do uzupełniania wyłącznie pełnego kompletu przedmiotu umowy 
stanowiącego „bank implantów” w czasie  do 24 godzin od momentu złożenia przez Odbiorcę 
zamówienia do siedziby Odbiorcy (Dział Administracji i Zaopatrzenia, pokój nr 30-31 budynek 
administracyjno - medyczny) .  
7. Dostawca przekaże Odbiorcy wykaz poszczególnych implantów w języku polskim.  
8. Odbiorca zobowiązuje się każdorazowo najpóźniej w terminie 7 dni od daty zużycia przedmiotu 
umowy do pisemnego poinformowania Odbiorcy o zaistniałym fakcie. Wzór pisemnej informacji o 
zużyciu przedmiotu umowy stanowi załącznik nr … do niniejszej umowy, który jest jej integralną częścią.  
9. Dostawca obciąży Odbiorcę za zużyty przedmiot umowy na podstawie załącznika nr ...    
10. Dostawca zobowiązuje się zastosować odpowiednie opakowanie przedmiotu dostawy zabezpieczające 
go w czasie transportu oraz ponieść ewentualne konsekwencje z tytułu nienależytego transportu i 
powstałych strat.   
11. Do zakupionych towarów powinien być dostarczony atest jeżeli istnieją takie wymogi wydane przez 
odpowiednie organy do tego uprawione.  
12. Wszystkie implanty powinny posiadać odpowiednie okresy sterylności pozwalające Odbiorcy na 
swobodne użytkowanie przez okres minimum 18 miesięcy.  
13. Sprzęt sterylny i biologicznie czysty (jeśli dotyczy) powinien posiadać opakowanie jednostkowe z 
listkami ułatwiającymi aseptyczne otwieranie, oryginalne opakowanie zbiorcze. Wymagane jest aby 
sprzęt sterylny/biologicznie czysty dostarczany był zgodnie z wymogami tj. w opakowaniu 
transportowym typu karton powinno znajdować się oryginalne zafoliowane fabrycznie opakowanie 
jednostkowe producenta (zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych i Rozporządzeniem Ministra Zdrowia 
z 12 stycznia 2011 r. oraz Dyrektywą 93/43/EWG. W przypadku nie zachowanie wymogu przez 
Dostawcę towar nie zostanie przyjęty przez Odbiorcę. Nie dopuszcza się dostawy wyrobów sterylnych i 
biologicznie czystych bez w/w opakowań tzn. luzem i innym rodzajem opakowania transportowego.  
14. Dostawca zobowiązany jest wystawić fakturę wyłącznie jednorazowo w oparciu o pisemną informację 
o zużyciu przedmiotu umowy tj. jedna faktura na wszystkie elementy zużyte przez Zamawiającego 
udokumentowane w protokole zużycia implantów. Nie dopuszcza się wystawiania kilku faktur w ramach 
jednego protokołu zużycia oraz dostarczania/uzupełniania implantów częściowo.  
15. Odbiorca zastrzega sobie prawo zwrotu dostarczonego towaru w terminie 7 dni od dnia dostawy, w 
przypadku niezgodności dostawy pod względem ilościowym w stosunku do złożonego zamówienia.  
16. Na czas realizacji umowy Dostawca przekaże Odbiorcy kompletne, instrumentarium niezbędne do 
wykonywania implantacji dostarczanych implantów. Przekazane instrumentarium musi znajdować się na 
stałe w siedzibie Odbiorcy. Dostawca udzieli Odbiorcy gwarancji na udostępnione instrumentarium i 
przyjmie odpowiedzialność cywilną z tytułu ewentualnych wad materiałowych implantów. Bezpłatna 
wymiana uszkodzonych elementów instrumentarium nie może być wykonana w czasie dłuższym niż 5 dni 
roboczych .  
17. Dostawca przekaże Odbiorcy instrukcję w języku polskim mycia, dezynfekcji i sterylizacji 
instrumentarium.  
18. Dostawca przekaże Odbiorcy wykaz poszczególnych instrumentów w języku polskim (jeśli dotyczy).  



19. Zapłata za dostarczony towar będzie następować na podstawie przedłożonych prawidłowo 
wystawionych faktur w ustalonym w siwz terminie. Dostawca na fakturze lub dokumencie wz musi 
podać: nazwę, nr katalogowy, nr serii i datę ważności dostarczanego towaru oraz ceny jednostkowe 
wszystkich elementów kompletu. Bez w/w danych towar nie zostanie przyjęty do magazynu 
20. Dostawca zapłaci kary umowne:  
a/ za opóźnienie w zrealizowaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,10 % wartości brutto nie 
dostarczonych w terminie towarów za każdy dzień opóźnienia,  
b/ w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Dostawca zapłaci Odbiorcy karę umowną 
w wysokości 5% wartości brutto niezrealizowanej części umowy.  
21. Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych kc odszkodowania przewyższającego wysokość 
ustalonych kar umownych. 
22. Odbiorca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w przypadku stwierdzenia wad 
jakościowych implantów bądź nieterminowości w ich dostawach lub w przypadku stwierdzenia 
nieodpowiedniego okresu ich sterylności w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych 
okolicznościach. 
23. Odbiorca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z art. 145 prawo zamówień 
publicznych 
24. Przedmiot umowy w czasie trwania niniejszej umowy może ulec zmniejszeniu z zastrzeżeniem jednak, 
że zmniejszenie ilości zamówionego asortymentu nie przekroczy 30% . Postępowanie takie nie czyni 
umowy nie ważną.  
25. Dostawca nie może bez zgody Odbiorcy zbywać wierzytelności z tytułu realizacji niniejszej umowy 
na rzecz osób trzecich.  
26. W razie powstałego sporu związanego z wykonaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego, 
strony będą dążyć do polubownego załatwienia spornych kwestii.  
27. W przypadku nie załatwienia powstałego sporu na drodze polubownej, strony poddają się 
rozstrzygnięciu sądu właściwego wg siedziby Odbiorcy.  
28. W kwestiach nie uregulowanych postanowieniami zawartej umowy zastosowanie mieć będą przepisy 
ustawy prawo zamówień publicznych i kodeksu cywilnego. 
97. Strony umowy dopuszczają zmianę postanowień umowy w przypadku: 
1) zmiany cen na korzyść Odbiorcy na skutek udzielonych w szczególności promocji, rabatów, zmiany  
kursów walut, 
2) zmiany numerów katalogowych danego asortymentu objętego umową, która nie spowoduje istotnej 
zmiany przedmiotu umowy, 
3) zaprzestania produkcji któregokolwiek z asortymentu objętego umową – wówczas Dostawca 
zobowiązuje się do niezwłocznego potwierdzenia stosownym dokumentem zaprzestania wytwarzania 
danego asortymentu oraz przedstawienia Odbiorcy zamiennika o parametrach nie gorszych niż 
zaoferowany w umowie w cenie umownej lub niższej. Zmiana umowy w tym przypadku nastąpi po 
pisemnym zaakceptowaniu propozycji Dostawcy.  
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 3  
     FORMULARZ OFERTY 
 
I. DANE WYKONAWCY: 
1.Pełna nazwa:............................................................................................................................................ 
 
2.Adres prowadzenia działalności:............................................................................................................. 
 
3.tel/fax/e-mail............................................................................................................................................ 
 
4.Imię nazwisko*: ...................................................................................................................................... 
 
5.Adres zamieszkania*: ............................................................................................................................. 
 
6.NIP, REGON, PESEL.............................................................................................................................. 
 
II. PRZEDMIOT OFERTY: 
Oferta dotyczy przetargu:........................................................................................................................... 

/określić w jakim trybie/ 
 
ogłoszonego przez:.....................................................................................................................................  

/podać nazwę i adres Zamawiającego/ 
 
na dostawę................................................................................................................................................... 

/określenie przedmiotu zamówienia/ 
 
zadanie nr................................................................................................................................................... 
                                                              /podać nr zadania/ 
 
III. OKREŚLENIE WARTOŚCI OFERTY /ogólnie/ - wartość netto  
1.Określenie wartości /cyfrowo/................................................................................................................ 
 
/słownie złotych/........................................................................................................................................ 
 
IV. OKREŚLENIE WARTOŚCI OFERTY /ogólnie/ - wartość brutto 
 
1.Określenie wartości /cyfrowo/................................................................................................................. 
 
/słownie złotych/......................................................................................................................................... 
 
V.TERMIN WAŻNOŚCI PRODUKTU 
......................................................................................................................... 

/podać ilość pełnych miesięcy/ 
 
VI.ZAMIERZAMY POWIERZYĆ WYKONANIE NASTĘPUJACEJ CZĘŚCI ZAMÓWIENIA 
NASTĘPUJĄCEMU PODWYKONAWCY**....................................................................................... 

                                                                                                  /podać część zamówienia jaką wykona podwykonawca i podać podwykonawcę/ 
VII.WYKONAWCA JEST: MAŁYM/ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORCĄ*** 
        30 dni 
VIII.TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ................................................................................................. 
 
*wypełniają Wykonawcy będące osobami fizycznymi 
** wypełnić o ile dotyczy 
*** niepotrzebne skreślić 
W załączeniu: /wymienić załączniki/ 
                                                                                                       ........................................................  
                                                              /podpis osoby uprawionej do reprezentowania/            



 
 
 

Załącznik nr 4 
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa PZP),  

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA  

 

Wykonawca:  

……………………………………………….……………………… 

……………………………………………….……………………… 

 (pełna nazwa/firma, adres, NIP/PESEL, KRS/CEiDG)   

reprezentowany przez:  
…………………………………………… 
……………………………………………  

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji) 
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie:                                             

DOSTAWA IMPLANTÓW  
 (SSM.DZP.200.136.2018) 

 
prowadzonego przez 

Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu,  ul. Batorego 17/19, 87-100 Toruń,  

oświadczam, co następuje:   

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy PZP. 

 

…………….……. (miejscowość),dnia ………….……. r.  

 

         ………………………………………… 

(podpis) 

 

 

 

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania                         na podstawie 

art. …………………………………………………………………….………..…. ustawy PZP 

(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy PZP ).  

 



Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy PZP podjąłem 

następujące środki naprawcze:  

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

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

 
…………….……. (miejscowość),dnia ………….……. r.  

 

         ………………………………………… 

(podpis) 

 
 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ 

WYKONAWCA: 

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, 

tj.:……………………………………………………………………………………….… (podać pełną nazwę/firmę, 

adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

…………….……. (miejscowość),dnia ………….……. r.  

 

         ………………………………………… 

(podpis) 
 

 

(stosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy PZP) 
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM,                          NA 

KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

 

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami: 

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

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),   

 

nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

…………….……. (miejscowość),dnia ………….……. r.  

 

         ………………………………………… 

(podpis) 

 



OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w 

błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

 

…………….……. (miejscowość),dnia ………….……. r.  

 

         ………………………………………… 

(podpis) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 5 
…………………………………………….. 
PIECZĄTKA FIRMOWA WYKONAWCY 

 
OŚWIADCZENIE* 

 
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, 
o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy prawo zamówień publicznych 

 
(*Niniejsze oświadczenie Wykonawca musi przekazać Zamawiającemu w terminie 3 dni od zamieszczenia na 

stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy prawo zamówień publicznych. 
Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie 

prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia). 
W związku z przystąpieniem naszej firmy: 

........................................................................................ 
.......................................................................................... 

do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: 
 

DOSTAWA IMPLANTÓW 
 (SSM.DZP.200.136.2018) 

 
 
 

                                                                                                                             
Oświadczam/my zgodnie z art.24 ust. 1 pkt 23 ustawy – prawo zamówień publicznych,  że: 

 
1. nie należymy(1) do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 prawo zamówień publicznych w 
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 
1634.) 
2. należymy(1) do grupy kapitałowej  i przedstawiamy dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do 
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o 
ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634). 
………………………………………………………………………………………………….. 
(wymienić załączone dowody) 

(1) niepotrzebne skreślić 
 

…………….……. (miejscowość),dnia ………….……. r.  

 

         …………………………………………………… 

(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy) 
 
 


