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Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

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

Szpital Czerniakowski Sp. z o.o.
ul. Stępińska 19/25
Warszawa
00-739
Polska
Osoba do kontaktów: Szpital Czerniakowski Sp z o.o. , ul. Stępińska 19/25, 00-739 Warszawa
Tel.:  +48 223186313
E-mail: zp@szpitalczerniakowski.waw.pl 
Faks:  +48 223186341
Kod NUTS: PL911
Adresy internetowe:
Główny adres: www.szpitalczerniakowski.waw.pl

I.2) Wspólne zamówienie

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Spółka z o.o.

I.5) Główny przedmiot działalności
Zdrowie

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

II.1.1) Nazwa:
Zakup i dostawę materiałów zużywalnych do operacji ortopedycznych i zabiegów artroskopowych na rzecz
Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o.
Numer referencyjny: 67/2017

II.1.2) Główny kod CPV
33141700

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
1) Przedmiotem zamówienia jest: Zakup i dostawa materiałów zużywalnych do operacji ortopedycznych i
zabiegów artroskopowych.
2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 3 do SIWZ (Formularz
asortymentowo-cenowy).

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

mailto:zp@szpitalczerniakowski.waw.pl
www.szpitalczerniakowski.waw.pl
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II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 80 000.00 PLN

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szpital Czerniakowski Sp. z o.o., ul. Stępińska 19/25, 00-739 Warszawa – Apteka Zakładowa

II.2.4) Opis zamówienia:
W okresie realizacji Umowy Wykonawca zapewni bezpłatny depozyt elementów zużywalnych, według wskazań
Zamawiającego. Wykonawca zapewni na własny koszt szkolenie dla pracowników Oddziału Chirurgii Urazowo-
Ortopedycznej w zakresie stosowania asortymentu będącego przedmiotem zamówienia. Zamawiający
zastrzega sobie możliwość zmiany liczb poszczególnych produktów w zakresie wyszczególnionego
asortymentu i łącznej wartości umowy. Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia łącznej wielkości
przedmiotu zamówienia w zakresie ilości, wartości - maksymalnie do 20 % całkowitej wielkości zamówienia
podstawowego/całkowitej wartości umowy brutto, w okresie trwania umowy. Szczegółowe informacje dotyczące
obowiązków Wykonawcy zostały określone w „Projekcie umowy” stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.
Dostarczony przedmiot zamówienia winien być zaopatrzony w etykietę handlową sporządzoną w języku
polskim, zawierającą niezbędne informacje potrzebne do bezpiecznego używania dla bezpośredniego
użytkownika. Jeśli oryginalna dokumentacja jest sporządzona w innym języku, to Wykonawca dostarczy wraz z
oryginałem tłumaczenie na język polski.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji dostawy częściowej / Waga: 10
Cena - Waga: 90

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

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

II.2.14) Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 173-354080

IV.2.8) Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

http://www.ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:354080-2017:TEXT:PL:HTML
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IV.2.9) Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia
informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
14/11/2017

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
STRYKER POLSKA Sp. z o.o.
Poleczki 35
Warszawa
02-822
Polska
Kod NUTS: PL
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 80 000.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 87 715.22 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Zarządu Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o.
ul. Stępińska 19/25
Warszawa
00-739
Polska

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Prezes Zarządu Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o.
Warszawa
Polska

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
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1. Środki ochrony prawnej przysługują wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego
podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest
zobowiązany na podstawie ustawy.
2. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes
w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów ustawy.
3. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy P.z.p. zdanie
drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub
równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania
w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,
iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli
przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.
6. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom
wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy P.z.p..
7. Szczegóły dotyczące odwołań i skarg określa DZIAŁ VI-ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ, ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579).

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Prezes Zarządu Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o.
ul. Stępińska 19/25
Warszawa
00-739
Polska
Adres internetowy:www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
24/11/2017

www.uzp.gov.pl

