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Unia Europejska

Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line: http://
simap.europa.eu

Ogłoszenie o zamówieniu
(Dyrektywa 2004/18/WE)

Sekcja I :  Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:

Oficjalna nazwa:  Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. M. Kopernika w Łodzi

Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: ul. Pabianicka 62

Miejscowość:  Łódź Kod pocztowy:  93-558 Państwo:  Polska (PL)

Punkt kontaktowy:  Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. M. Kopernika w Łodzi Dział Zamówień Publicznych

Tel.: +48 426895911

Osoba do kontaktów:  Małgorzata Janikowska

E-mail:  przetargi@kopernik.lodz.pl Faks:  +48 426895409

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego:  (URL) www.kopernik.lodz.pl

Adres profilu nabywcy:  (URL) _____

Dostęp elektroniczny do informacji:  (URL) _____

Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału:  (URL) _____

Więcej informacji można uzyskać pod adresem

 Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)  Inny  (proszę wypełnić załącznik A.I)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem

 Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)  Inny (proszę wypełnić załącznik A.II)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres

 Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)  Inny  (proszę wypełnić załącznik A.III)

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej

 Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne

 Agencja/urząd krajowy lub federalny

 Organ władzy regionalnej lub lokalnej

 Agencja/urząd regionalny lub lokalny

 Podmiot prawa publicznego

 Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa

 Inna: (proszę określić)

I.3)  Główny przedmiot lub przedmioty działalności

mailto:ojs@publications.europa.eu
http://simap.europa.eu
http://simap.europa.eu
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Ogólne usługi publiczne

Obrona

Porządek i bezpieczeństwo publiczne

Środowisko

Sprawy gospodarcze i finansowe

Zdrowie

Budownictwo i obiekty komunalne

Ochrona socjalna

Rekreacja, kultura i religia

Edukacja

Inny:  (proszę określić)

I.4)  Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających:

 tak   nie
więcej informacji o tych instytucjach zamawiających można podać w załączniku A
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Sekcja II : Przedmiot zamówienia

II.1)  Opis :

II.1.1)  Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą :
Nr spr 187/ZP/14 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 EURO na dostawy sprzętu medycznego dla Oddziału
Neurochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi

II.1.2)  Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub
świadczenia usług :
Wybrać wyłącznie jedną kategorię – roboty budowlane, dostawy lub usługi – która najbardziej odpowiada
konkretnemu przedmiotowi zamówienia lub zakupu

Roboty budowlane Dostawy Usługi
Wykonanie
Zaprojektowanie i wykonanie
Wykonanie, za pomocą dowolnych

środków, obiektu budowlanego
odpowiadającego wymogom
określonym przez instytucję
zamawiającą

Kupno
Dzierżawa
Najem
Leasing
Połączenie powyższych form

Kategoria usług: nr:  _____

Zob. kategorie usług w załączniku
C1

Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług :

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY
im. M. Kopernika w Łodzi
ul. Pabianicka 62
93-513 Łódź
Apteka Szpitalna

Kod NUTS:  PL113

II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów (DSZ):

Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
Ogłoszenie dotyczy zawarcia umowy ramowej
Ogłoszenie dotyczy utworzenia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

II.1.4)  Informacje na temat umowy ramowej :   (jeżeli dotyczy)
 Umowa ramowa z kilkoma wykonawcami  Umowa ramowa z jednym wykonawcą
Liczba :  _____
albo
(jeżeli dotyczy) liczba maksymalna :  _____   uczestników planowanej umowy ramowej

Czas trwania umowy ramowej
Okres w latach :  _____   albo   w miesiącach :  _____

Uzasadnienie dla umowy ramowej, której czas trwania przekracza okres czterech lat : 
_____

Szacunkowa całkowita wartość zakupów w całym okresie obowiązywania umowy ramowej  (jeżeli
dotyczy, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)
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Szacunkowa wartość bez VAT :  _____    Waluta : 
albo
Zakres: między  :  _____ :  i :  _____ :     Waluta : 

Częstotliwość oraz wartość zamówień, które zostaną udzielone : (jeżeli jest znana)

_____

II.1.5)  Krótki opis zamówienia lub zakupu :
1. Przedmiotem zamówienia publicznego są dostawy sprzętu neurochirurgicznego wyszczególnione
asortymentowo i ilościowo w załączniku nr 2 do SIWZ, który jest jednocześnie formularzem cenowym.

II.1.6)  Wspólny Słownik Zamówień (CPV) :
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 33100000  
Dodatkowe przedmioty 33184100  

II.1.7)  Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) :
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA) :   tak   nie

II.1.8) Części:    (w celu podania szczegółów o częściach zamówienia należy wykorzystać załącznik B tyle razy,
ile jest części zamówienia)

To zamówienie podzielone jest na części:    tak   nie
(jeżeli tak)   Oferty można składać w odniesieniu do

tylko jednej części
 

jednej lub więcej części
 

wszystkich części

II.1.9)  Informacje o ofertach wariantowych: 
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych :   tak   nie

II.2)  Wielkość lub zakres zamówienia :

II.2.1)  Całkowita wielkość lub zakres :   (w tym wszystkie części, wznowienia i opcje, jeżeli dotyczy)
1. Przedmiotem zamówienia publicznego są dostawy sprzętu neurochirurgicznego wyszczególnione
asortymentowo i ilościowo w załączniku nr 2 do SIWZ, który jest jednocześnie formularzem cenowym.

(jeżeli dotyczy, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)
Szacunkowa wartość bez VAT :  _____    Waluta : 
albo
Zakres: między  :  _____ :  i :  _____ :     Waluta : 

II.2.2)  Informacje o opcjach :   (jeżeli dotyczy)
Opcje :   tak   nie
(jeżeli tak) Proszę podać opis takich opcji :
_____

(jeżeli jest znany) Wstępny harmonogram wykorzystania tych opcji :
w miesiącach : _____   albo   w dniach :   _____ (od udzielenia zamówienia)
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II.2.3)  Informacje o wznowieniach :   (jeżeli dotyczy)
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu:    tak   nie
Liczba możliwych wznowień: (jeżeli jest znana)  _____  albo Zakres: między :  _____  i:  _____   
(jeżeli są znane)  W przypadku odnawialnych zamówień na dostawy lub usługi, szacunkowe ramy czasowe
kolejnych zamówień: 
w miesiącach:  _____   albo w dniach:  _____  (od udzielenia zamówienia)

II.3)  Czas trwania zamówienia lub termin realizacji: 
Okres w miesiącach :  24   albo w dniach:  _____  (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie:  ______  (dd/mm/rrrr)
Zakończenie:  ______  (dd/mm/rrrr)
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Sekcja III : Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i
technicznym

III.1) Warunki dotyczące zamówienia:

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:  (jeżeli dotyczy)
1. Przystępując do przetargu Wykonawca jest obowiązany wnieść wadium w wysokości :
Numer pakietu wadium
1 1 400,00 zł
2 600,00 zł
3 500,00 zł
4 800,00 zł
5 2 500,00 zł
6 400,00 zł
7 7 500,00 zł
8 500,00 zł
9 900,00 zł
10 800,00 zł
11 600,00 zł
12 1 600,00 zł
13 3 000,00 zł
14 2 700,00 zł
15 3 300,00 zł
SUMA 27 100,00 zł
Jeżeli Wykonawca składa ofertę na jeden lub więcej pakietów zamówienia, obowiązany jest wnieść wadium
sumując poszczególne wartości pakietów. Łączna kwota wadium jest sumą kwot za poszczególne pakiety
zamówienia.
2. Wadium należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego:
PeKaO S.A. V Oddział/Łódź 78 1240 1545 1111 0000 1166 9960
do dnia składania ofert z zaznaczeniem:
„Wadium w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 EURO na dostawy sprzętu medycznego dla Oddziału
Neurochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.- 187/ZP/14”.
3. Oferta zostanie uznana za zabezpieczoną, jeżeli środki z tytułu wadium faktycznie wpłyną na konto
Zamawiającego do dnia i godziny składania oferty. Dowód wniesienia wadium należy dołączyć do oferty.
4. Wadium może być wniesione w pieniądzu lub innych przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo
Zamówień Publicznych formach. Jeżeli wadium będzie wniesione w formie gwarancji albo poręczenia to jego
oryginał musi być załączony do oferty.
5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez
Zamawiającego
w pkt. 1.
6. Oferta nie zabezpieczona wymaganym przez ustawę wadium zostanie odrzucona.
7. Zamawiający zobowiązany jest zwrócić wadium na warunkach określonych w art. 46 ust. 1, 1a, 2, i 4 ustawy
Prawo Zamówień Publicznych.
8. Wykonawca traci wadium na rzecz Zamawiającego, jeżeli zaistnieje którakolwiek z przesłanek wymienionych
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w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów
je regulujących:
Termin płatności wynosi 60 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT do siedziby
Zamawiającego.

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
 (jeżeli dotyczy)
_____

III.1.4) Inne szczególne warunki:  (jeżeli dotyczy)
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom :   tak   nie
(jeżeli tak) Opis szczególnych warunków:
_____

III.2) Warunki udziału:

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego
lub handlowego:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:

W zakresie wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy należy
przedłożyć:
a/ oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy PZP – zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ
. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy PZP należy
przedłożyć:
a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – Załącznik nr 4 do SIWZ
b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia
w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
c) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, potwierdzającego, że Wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu –
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
d) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału ZUS lub KRUS, potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega
z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu do składania
ofert,
e) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy,
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
f) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy,
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
g) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy,
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
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h) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp
(załączyć tylko w przypadku przynależności do grupy kapitałowej).
A. Dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
składania ofert
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
składania ofert.
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert.
d) Zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo
zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 – 8 , 10-11 ustawy
– wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert – albo oświadczenie złożone przed
notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia.
Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów o których mowa w punkcie A, zastępuje się je dokumentem
oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed
właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, lub przed notariuszem – wystawione z odpowiednią datą wymaganą dla tych dokumentów.
A. Dokument lub dokumenty wystawione dla wykonawcy który ma siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej a osoby o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8, 10-11 ustawy PZP mają miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których
mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8, 10 i 11 ustawy PZP mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo
administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24
ust 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy PZP, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert, z tym, że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń –
zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób
lub przed notariuszem z zachowaniem w/w terminu.
5. Warunki udziału podmiotów ubiegających się wspólnie o zamówienie:
a) oferta winna być podpisana przez każdego partnera lub upoważnionego przedstawiciela / partnera
wiodącego;
b) upoważnienie do pełnienia funkcji przedstawiciela / partnera wiodącego wymaga podpisu prawnie
upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów – należy załączyć je do oferty;
c) Przedstawiciele / wiodący partner winien być upoważniony do zaciągania zobowiązań i płatności w imieniu
każdego na rzecz każdego z partnerów oraz do wyłącznego występowania w realizacji kontraktu.
d) podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte
wykonanie zobowiązań,
e) Dokumenty z pkt. V.2. każdy z podmiotów składa osobno, dokumenty w zakresie pkt. V.1. oraz
zabezpieczenie oferty wadium pkt VI.1., jeżeli jest wymagane podmioty składają razem.
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III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny
spełniania wymogów:
_____

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych
standardów: (jeżeli dotyczy)
_____

III.2.3) Kwalifikacje techniczne:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny
spełniania wymogów:

W zakresie wykazania spełnienia przez Wykonawcę
warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy
należy przedłożyć:
a/ oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy PZP – zgodnie z
załącznikiem nr 4 do SIWZ
b/ wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych również wykonywanych,
głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat
wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub
usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów,
czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie –
załącznik nr 6 do SIWZ;
Dowodami o których mowa wyżej są:
1. poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal
wykonywanych dostaw lub usług okresowych lub
ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie
wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postepowaniu albo ofert;
2. w przypadku zamówień na dostawy lub usługi –
oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych
przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie
jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w
pkt. 1
3. w przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na
rzecz którego roboty budowlane, dostawy lub usługi
wskazane w wykazie, o którym mowa w punkcie b)
zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma
obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w
punkcie b).
Uwaga:
W wykazie Wykonawca winien ująć główne dostawy
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy - w tym okresie odpowiadające swoim
zakresem dostawom określonym w warunku posiadania
wiedzy i doświadczenia w pkt. IV.B.2 SIWZ.
Jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków,
o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na
zasobach innych podmiotów na zasadach określonych
w art. 26 ust. 2b ustawy, zamawiający w celu oceny,
czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych
podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych
standardów: (jeżeli dotyczy)
Spełnienie warunku zostanie dokonane na podstawie
oświadczenia o spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu oraz jeżeli wykaże, że w okresie
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania
ofert, wykonał co najmniej 1 dostawę rodzajowo
odpowiadającą przedmiotowi zamówienia o wartości
brutto min:
Numer pakietu Minimalna wartość 1 dostawy
1 36 000,00 zł
2 16 000,00 zł
3 14 000,00 zł
4 21 000,00 zł
5 63 000,00 zł
6 11 000,00 zł
7 188 000,00 zł
8 13 000,00 zł
9 24 000,00 zł
10 20 000,00 zł
11 15 000,00 zł
12 41 000,00 zł
13 75 000,00 zł
14 68 000,00 zł
15 83 000,00 zł
SUMA 688 000,00 zł
i udokumentuje, że dostawy te zostały wykonane
należycie.
Dla potrzeb oceny spełniania warunku określonego
powyżej, jeśli wartości zostaną podane w walutach
innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs
PLN do tej waluty podawany przez NBP na dzień
opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej.
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu,
potencjale technicznym, osobach zdolnych do
wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych
lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.
Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest
udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował
tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w
szczególności przedstawiając w tym celu pisemne
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
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wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek
łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje
rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda: dokumentów
dotyczących w szczególności:
a. zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego
podmiotu,
b. sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu,
przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,
c. charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z
innym podmiotem,
d. zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy
wykonywaniu zamówienia.
Zobowiązanie lub każdy inny dokument, z którego
będzie jednoznacznie wynikać uprawnienie do
dysponowania zasobami niezbędnymi do realizacji
zamówienia należy złożyć w formie oryginału.

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby
wykonania zamówienia.
Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia
zasobów zgodnie z ust. 2b art. 26 , odpowiada
solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego
powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów,
chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych:  (jeżeli dotyczy)
Zamówienie jest zastrzeżone dla zakładów pracy chronionej
Realizacja zamówienia jest zastrzeżona w ramach programów pracy chronionej

III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi:

III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu:
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu:    tak   nie
(jeżeli tak) Odniesienie do odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych :
_____

III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi:
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie
usługi:    tak   nie
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Sekcja IV : Procedura

IV.1) Rodzaj procedury:

IV.1.1) Rodzaj procedury:
Otwarta
Ograniczona
Ograniczona przyspieszona Uzasadnienie wyboru procedury przyspieszonej:

_____

Negocjacyjna Niektórzy kandydaci zostali już zakwalifikowani (w stosownych przypadkach w
ramach niektórych rodzajów procedur negocjacyjnych) :   tak   nie
(jeżeli tak, należy podać nazwy i adresy zakwalifikowanych już wykonawców
w sekcji VI.3 Informacje dodatkowe)

Negocjacyjna przyspieszona Uzasadnienie wyboru procedury przyspieszonej: 

_____

Dialog konkurencyjny

IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału:
 (procedura ograniczona i negocjacyjna, dialog konkurencyjny)
Przewidywana liczba wykonawców:  _____
albo
Przewidywana minimalna liczba:  _____  i (jeżeli dotyczy)  liczba maksymalna  _____
Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów: 
_____

IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu:  (procedura negocjacyjna, dialog
konkurencyjny)
Zastosowanie procedury etapowej w celu stopniowego zmniejszania liczby omawianych rozwiązań lub
negocjowanych ofert :   tak   nie

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia   (proszę zaznaczyć właściwe pole (pola))

 Najniższa cena

albo

 Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów

  kryteria określone poniżej  (kryteria udzielenia zamówienia powinny zostać podane wraz z wagą lub w
kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego, w przypadku gdy przedstawienie wag nie jest możliwe z
oczywistych przyczyn)

  kryteria określone w specyfikacjach, w zaproszeniu do składania ofert lub negocjacji lub w dokumencie
opisowym
Kryteria Waga Kryteria Waga
1. Cena 90 6. _____ _____
2. Inne 10 7. _____ _____
3. _____ _____ 8. _____ _____
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Kryteria Waga Kryteria Waga
4. _____ _____ 9. _____ _____
5. _____ _____ 10. _____ _____

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej

Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna   tak   nie

(jeżeli tak, jeżeli dotyczy) Proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej:

_____

IV.3) Informacje administracyjne: 

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:   (jeżeli dotyczy)
187/ZP/14

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia: 
 tak   nie

(jeżeli tak)

Wstępne ogłoszenie
informacyjne

Ogłoszenie o profilu nabywcy

Numer ogłoszenia w Dz.U.:  _____  z dnia:  ______  (dd/mm/rrrr)

Inne wcześniejsze publikacje(jeżeli dotyczy)

IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego:  (w
przypadku dialogu konkurencyjnego)
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów

Data:  ______  Godzina:  _____

Dokumenty odpłatne    tak   nie
(jeżeli tak, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)   Podać cenę:  _____    Waluta:  _____

Warunki i sposób płatności: 

_____

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data:  27/02/2015  Godzina:  10:00

IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom:  (jeżeli
jest znana, w przypadku procedur ograniczonej i negocjacyjnej oraz dialogu konkurencyjnego)
Data:  ______

IV.3.6) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu:
 Dowolny język urzędowy UE
 Język urzędowy (języki urzędowe) UE:

PL
Inny:
_____
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IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą:
Do:  :  ______  
albo
Okres w miesiącach :  _____    albo w dniach :  90 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
Data : 27/02/2015        (dd/mm/rrrr)    Godzina
(jeżeli dotyczy)Miejscowość:  WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. M. Kopernika w Łodzi
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert (jeżeli dotyczy) :
 tak   nie
(jeżeli tak) Dodatkowe informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia: 
_____
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia:   (jeżeli dotyczy)
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się :    tak   nie
(jeżeli tak)  Przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń: 
_____

VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej: 
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej :    tak   nie
(jeżeli tak)  Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): 
_____

VI.3) Informacje dodatkowe:   (jeżeli dotyczy)
1. Zamawiający na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004. prawo zamówień publicznych
przewiduje możliwość dokonania zmiany w zawartej umowie w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących sytuacjach:
a) wprowadzenia produktu zmodyfikowanego lub udoskonalonego spełniającego parametry wymagane w
SIWZ, pod warunkiem zachowania ceny jednostkowej netto na poziomie nie wyższym, niż produkt objęty
zamówieniem początkowym. Ewentualna zmiana produktu może być dokonana na pisemny wniosek
Wykonawcy, poprzez zawarcie aneksu w którym dotychczasowy produkt zostanie wykreślony i zastąpiony
produktem zmodyfikowanym lub udoskonalonym.
b) wycofania produktu z produkcji. Wykonawca ma obowiązek zapewnić dostarczenie produktu zamiennego o
parametrach nie gorszych od produktu objętego umową pod warunkiem zachowania ceny jednostkowej netto
na poziomie nie wyższym, niż produkt objęty zamówieniem początkowym. Ewentualna zmiana produktu może
być dokonana na pisemny wniosek Wykonawcy, poprzez zawarcie aneksu mocą którego nastąpi wykreślenie z
umowy produktu wycofanego z produkcji i zastąpienie go produktem zamiennym.
c) W przypadku zmiany stawki podatku VAT Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany cen brutto towarów
nabywanych na podstawie niniejszej umowy przy pozostawieniu cen netto bez zmian. Zmiana nie wymaga
sporządzenia aneksu w formie pisemnej, ewentualnie strony mogą zawrzeć aneks porządkujący na wniosek
którejkolwiek ze stron.
d) zmiany ceny netto oferowanego asortymentu jeden raz w roku w odstępach co najmniej 12 miesięcy, w
oparciu o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług podawanych oficjalnie przez GUS na pisemny
wniosek Wykonawcy przy czym pierwsza zmiana nastąpi nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy dnia
podpisania umowy. Każdorazowa zmiana wymaga sporządzenia aneksu w formie pisemnej pod rygorem
nieważności oraz udokumentowania przez Wykonawcę zmiany wskaźnika wraz ze wskazaniem źródła zmiany.
e) zmiany polegającej na zamianie niewykorzystanego asortymentu obejmującego powyższą umowę na
asortyment już wykorzystany z tej umowy z zastrzeżeniem, iż całkowita wartość brutto umowy nie może ulec
zmianie, zmiana nastąpi w formie aneksu do umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
f) zmiany przedmiotowej/ produkt zamienny jeśli wystąpi przejściowy brak produktu z przyczyn leżących po
stronie producenta przy jednoczesnym dostarczeniu produktu zamiennego o parametrach nie gorszych od
produktu objętego umową oraz przy zachowaniu ceny jednostkowej, zmiana nastąpi w formie aneksu do umowy
w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
g) wydłużenia, na okres do kolejnych 6 miesięcy, okresu trwania umowy – w przypadku niewyczerpania całości
asortymentu określonego w Załączniku nr 1 w terminie na jaki umowa została zawarta,
h) zakupu u Wykonawcy w miejsce wyrobu wskazanego w załączniku nr 1 do umowy odpowiednika tego
samego lub innego producenta po cenie nie wyższej niż cena zawarta w umowie za dany wyrób, w wypadku
gdy będzie to uzasadnione potrzebami terapeutycznymi lub innymi potrzebami Zamawiającego;
i) zmiany cen na korzyść Zamawiającego – w każdym przypadku, zmiana nastąpi w formie aneksu do umowy w
formie pisemnej pod rygorem nieważności.
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j) Przesunięć ilościowo-asortymentowych pomiędzy poszczególnymi pakietami z zastrzeżeniem, że całkowita
wartość brutto umowy nie może ulec zmianie, zmiana nastąpi w formie aneksu do umowy w formie pisemnej
pod rygorem nieważności.
2. Całkowita wartość umowy brutto w całym okresie obowiązywania umowy może ulec zwiększeniu jedynie
w zakresie proporcjonalnym do ewentualnej podwyżki stawki podatku VAT, jeśli będzie miała w czasie
obowiązywania umowy miejsce. Zamawiający może jednak postanowić, wedle swojego uznania, że pozostawia
całkowitą wartość umowy brutto na dotychczasowym poziomie przy jednoczesnym odpowiednim skróceniu
czasu obowiązywania umowy lub zmniejszeniu ilości nabywanych produktów leczniczych/towarów/wyrobów
medycznych.
3. Strony ustalają, że zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art.
2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę ani zmiana zasad
podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne nie będą miały wpływu na wysokość cen jednostkowych asortymentu
nabywanego na podstawie niniejszej umowy.

VI.4) Procedury odwoławcze: 

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze: 
Oficjalna nazwa:  Krajowa Izba Odwoławcza

Adres pocztowy: ul. Postepu 17A

Miejscowość:  Warszawa Kod pocztowy:  02-676 Państwo:  Polska (PL)

Tel.: _____

E-mail: Faks:  _____

Adres internetowy:  (URL) _____

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne  (jeżeli dotyczy)

Oficjalna nazwa:  _____

Adres pocztowy: _____

Miejscowość:  _____ Kod pocztowy:  _____ Państwo:  _____

Tel.: _____

E-mail: Faks:  _____

Adres internetowy:  (URL) _____

VI.4.2) Składanie odwołań:   (proszę wypełnić pkt VI.4.2 lub, jeżeli jest to niezbędne, pkt VI.4.3)
Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo Zamówień
Publicznych.
1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes
prawny w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień
publicznych.
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na
podstawie ustawy.
4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca
się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądania oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
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5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym
podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
6. 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.
7. 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. 27 ust. 2 ustawy Prawo
zamówień publicznych albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy
wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
ustawy Prawo zamówień publicznych.
8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w
terminie: 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych
warunków zamówienia na stronie internetowej - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
9. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w punktach 7 i 8 wnosi się, w przypadku zamówień,
których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
Prawo zamówień publicznych - w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej
staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;
10. Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku
nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż
w terminie:
1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający: nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
11. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
12. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.
13. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby,
przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora
publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.
14. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia
17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie
stanowią inaczej.
15. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie nie przysługuje skarga kasacyjna.
Przepisu nie stosuje się do Prezesa Urzędu.
16. Do czynności podejmowanych przez Prezesa Urzędu stosuje się odpowiednio przepisy o Prokuratorze
Generalnym, określone w części I w księdze I w tytule VI w dziale Va ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. z późn.
zm. – Kodeks postępowania cywilnego.

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań: 
Oficjalna nazwa:  Krajowa Izba Odwoławcza

Adres pocztowy: ul. Postępu 17A

Miejscowość:  Warszawa Kod pocztowy:  02-676 Państwo:  Polska (PL)

Tel.: _____

E-mail: Faks:  _____

Adres internetowy:  (URL) _____

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 
16/01/2015  (dd/mm/rrrr) - ID:2015-006962
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Załącznik A
Dodatkowe adresy i punkty kontaktowe

I) Adresy i punkty kontaktowe, gdzie można uzyskać dalsze informacje
Oficjalna nazwa:  _____ Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest

znany) _____

Adres pocztowy: _____

Miejscowość:  _____ Kod pocztowy:  _____ Państwo:  _____

Punkt kontaktowy:  _____ Tel.: _____

Osoba do kontaktów:  _____

E-mail: Faks:  _____

Adres internetowy:  (URL) _____

II) Adresy i punkty kontaktowe, gdzie można uzyskać specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym
dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego i dynamicznego systemu zakupów)
Oficjalna nazwa:  _____ Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest

znany) _____

Adres pocztowy: _____

Miejscowość:  _____ Kod pocztowy:  _____ Państwo:  _____

Punkt kontaktowy:  _____ Tel.: _____

Osoba do kontaktów:  _____

E-mail: Faks:  _____

Adres internetowy:  (URL) _____

III) Adresy i punkty kontaktowe, gdzie należy przesyłać oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu
Oficjalna nazwa:  Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. M.Kopernika w Łodzi, ul.Pabianicka 62,
KANCELARIA SZPITALA

Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: ul.Pabianicka 62

Miejscowość:  Łódź Kod pocztowy:  93-534 Państwo:  Polska (PL)

Punkt kontaktowy:  _____ Tel.: +48 426895911

Osoba do kontaktów:  Małgorzata Janikowska

E-mail:  przetargi@kopernik.lodz.pl Faks:  +48 426895409

Adres internetowy:  (URL) www.kopernik.lodz.pl

IV) Adres innej instytucji zamawiającej, w imieniu której dokonuje zakupu instytucja zamawiająca
Oficjalna nazwa _____ Krajowy numer identyfikacyjny

( jeżeli jest znana ): _____

Adres pocztowy: _____

Miejscowość _____ Kod pocztowy _____

Państwo _____

-------------------- (Wykorzystać sekcję IV w załączniku A tyle razy, ile jest to konieczne) --------------------
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Załącznik B
Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą   Nr spr 187/ZP/14 Postępowanie o udzielenie
zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000
EURO na dostawy sprzętu medycznego dla Oddziału Neurochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
im. M. Kopernika w Łodzi

Część nr : 1      Nazwa : 1

1) Krótki opis:
Rozszerzalna in situ proteza trzonu odcinka szyjnego kręgosłupa
szt. 20

2)  Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 33100000  
Dodatkowe przedmioty 33184100  

3) Wielkość lub zakres:

Rozszerzalna in situ proteza trzonu odcinka szyjnego kręgosłupa
szt. 20
(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)  Szacunkowy koszt
bez VAT:  _____

Waluta: 

albo

Zakres: między :  _____ i: _____  Waluta: 

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia:  (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach :  24   albo w dniach :  _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie:  ______  (dd/mm/rrrr)
Zakończenie:  ______  (dd/mm/rrrr)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
Cena: 90pkt Funkcjonalność: wysokość implantu 51-60mm - 5 pkt wysokość implantu 51-70mm - 10 pkt
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Załącznik B
Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą   Nr spr 187/ZP/14 Postępowanie o udzielenie
zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000
EURO na dostawy sprzętu medycznego dla Oddziału Neurochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
im. M. Kopernika w Łodzi

Część nr : 2      Nazwa : 2

1) Krótki opis:
Stabilizacja przednia odcinka szyjnego kręgosłupa.
szt.25

2)  Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 33100000  
Dodatkowe przedmioty 33184100  

3) Wielkość lub zakres:

Stabilizacja przednia odcinka szyjnego kręgosłupa.
szt.25
(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)  Szacunkowy koszt
bez VAT:  _____

Waluta: 

albo

Zakres: między :  _____ i: _____  Waluta: 

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia:  (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach :  24   albo w dniach :  _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie:  ______  (dd/mm/rrrr)
Zakończenie:  ______  (dd/mm/rrrr)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
Cena: 90pkt Funkcjonalność: rozmiar płyty 86-98mm - 5 pkt rozmiar płyty 86-109 mm- 10 pkt
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Załącznik B
Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą   Nr spr 187/ZP/14 Postępowanie o udzielenie
zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000
EURO na dostawy sprzętu medycznego dla Oddziału Neurochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
im. M. Kopernika w Łodzi

Część nr : 3      Nazwa : 3

1) Krótki opis:
Uzupełnienie do neuromonitoringu:
Warunkiem koniecznym niżej wymienionych materałów jest kompatybilność z posiadanym przez Szpital
urządzeniem do neuromonitoringu ISIS IOM firmy Inomed bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez
Zamawiajacego.
1 Elektroda referencyjna igłowa. długość igły 20mm, długość przewodu 1.2m, wtyczka żeńska 1.5mm, produkt
jednorazowy, opakowanie zbiorcze 10szt. op 2
2 Para elektrod podskórnych SDN, długość igły 20mm, długość przewodu 1.2m, wtyczka żeńska 1.5mm
czerwona/czarna, produkt sterylny jednorazowy, opakowanie zbiorcze 10 par. op 8
3 Elektrody podskórne igłowe spiralne typu korkociąg, średnica 0.6mm, przewód długości 1m, wtyczka
touchproof 1.5mm, komplet 6 elektrod (czerwona, zielona, żółta, niebieska, czarna i biała); produkt sterylny
jednorazowy, opakowanie zbiorcze 10 kompletów /60 szt. op 1
4 Elektroda naklejana na rurki intubacyjne rozm. 7.5 -9mm, powierzchnia elektrody 32mm x 37mm, w komplecie
elektroda neutralna, produkt jednorazowy, opakowanie 10szt op 1
5 Para elektrod podskórnych SDN zagiętych 90°, długość 20mm, długość przewodu 25cm wtyczka żeńska
1.0mm, produkt sterylny jednorazowy, opakowanie zbiorcze 10 par elektrody częściowo izolowane do
monitorowania mięśni żwaczy 20 szt w op. op 1
6 Para elektrod podskórnych SDN, długość igły 15mm, długość przewodu 25cm, wtyczki żeńskie 1.0mm
niebieskie, produkt sterylny jednorazowy, opakowanie zbiorcze 10 par op 3
7 Para elektrod podskórnych SDN, długość igły 15mm, długość przewodu 25cm wtyczki żeńskie 1.0mm żółte,
produkt sterylny jednorazowy, opakowanie zbiorcze 10 par op 3
8 Para elektrod podskórnych SDN, długość 9mm, długość przewodu 30cm wtyczki żeńskie 1.0mm białe,
produkt sterylny jednorazowy, opakowanie zbiorcze 10 par op 3
9 Elektroda FSR 03 do stymulacji lub odbioru potencjałów wewnątrz/zewnątrz rdzeniowych typu D-wave
dł:1,0m;średnica 1mm; zakończenia typu touchproof. Elektrody są produktem jednorazowym, dostarczane
sterylnie. Opakowanie zbiorcze 5szt. op 1
10 Gąbka do słuchawek, żółta, wielkość standardowa, op. zbiorcze 50 szt. op 1
11 Elektroda typu Grid Cortex 4-kontaktowa (Siatka-2 paski, kontakty irydowo-platynowe, śr.2,5mm, odstęp
10mm, pasek gr. 0,7mm, szer.10mm), do rejestracji EEG i PRSEP kompatybilne z RM do implantacji maks.
30dni szt 1

2)  Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 33100000  
Dodatkowe przedmioty 33184100  

3) Wielkość lub zakres:
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Uzupełnienie do neuromonitoringu:
Warunkiem koniecznym niżej wymienionych materałów jest kompatybilność z posiadanym przez Szpital
urządzeniem do neuromonitoringu ISIS IOM firmy Inomed bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez
Zamawiajacego.
1 Elektroda referencyjna igłowa. długość igły 20mm, długość przewodu 1.2m, wtyczka żeńska 1.5mm, produkt
jednorazowy, opakowanie zbiorcze 10szt. op 2
2 Para elektrod podskórnych SDN, długość igły 20mm, długość przewodu 1.2m, wtyczka żeńska 1.5mm
czerwona/czarna, produkt sterylny jednorazowy, opakowanie zbiorcze 10 par. op 8
3 Elektrody podskórne igłowe spiralne typu korkociąg, średnica 0.6mm, przewód długości 1m, wtyczka
touchproof 1.5mm, komplet 6 elektrod (czerwona, zielona, żółta, niebieska, czarna i biała); produkt sterylny
jednorazowy, opakowanie zbiorcze 10 kompletów /60 szt. op 1
4 Elektroda naklejana na rurki intubacyjne rozm. 7.5 -9mm, powierzchnia elektrody 32mm x 37mm, w komplecie
elektroda neutralna, produkt jednorazowy, opakowanie 10szt op 1
5 Para elektrod podskórnych SDN zagiętych 90°, długość 20mm, długość przewodu 25cm wtyczka żeńska
1.0mm, produkt sterylny jednorazowy, opakowanie zbiorcze 10 par elektrody częściowo izolowane do
monitorowania mięśni żwaczy 20 szt w op. op 1
6 Para elektrod podskórnych SDN, długość igły 15mm, długość przewodu 25cm, wtyczki żeńskie 1.0mm
niebieskie, produkt sterylny jednorazowy, opakowanie zbiorcze 10 par op 3
7 Para elektrod podskórnych SDN, długość igły 15mm, długość przewodu 25cm wtyczki żeńskie 1.0mm żółte,
produkt sterylny jednorazowy, opakowanie zbiorcze 10 par op 3
8 Para elektrod podskórnych SDN, długość 9mm, długość przewodu 30cm wtyczki żeńskie 1.0mm białe,
produkt sterylny jednorazowy, opakowanie zbiorcze 10 par op 3
9 Elektroda FSR 03 do stymulacji lub odbioru potencjałów wewnątrz/zewnątrz rdzeniowych typu D-wave
dł:1,0m;średnica 1mm; zakończenia typu touchproof. Elektrody są produktem jednorazowym, dostarczane
sterylnie. Opakowanie zbiorcze 5szt. op 1
10 Gąbka do słuchawek, żółta, wielkość standardowa, op. zbiorcze 50 szt. op 1
11 Elektroda typu Grid Cortex 4-kontaktowa (Siatka-2 paski, kontakty irydowo-platynowe, śr.2,5mm, odstęp
10mm, pasek gr. 0,7mm, szer.10mm), do rejestracji EEG i PRSEP kompatybilne z RM do implantacji maks.
30dni szt 1
(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)  Szacunkowy koszt
bez VAT:  _____

Waluta: 

albo

Zakres: między :  _____ i: _____  Waluta: 

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia:  (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach :  24   albo w dniach :  _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie:  ______  (dd/mm/rrrr)
Zakończenie:  ______  (dd/mm/rrrr)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
Cena: 90pkt Inne: czas reklamacji/serwisu: - >5 dni 0 pkt.; - 3-5 dni 5 pkt.; <3dni 10 pkt.
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Załącznik B
Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą   Nr spr 187/ZP/14 Postępowanie o udzielenie
zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000
EURO na dostawy sprzętu medycznego dla Oddziału Neurochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
im. M. Kopernika w Łodzi

Część nr : 4      Nazwa : 4

1) Krótki opis:
Stabilizacja krótkoodcinkowa w złamaniach kręgosłupa z możliwością redukcji kręgozmyku
1 Śruby transpedikularne (typu Schanz’a) - średnica śruby w rozmiarach od 5,5mm do 8,5mm, stopniowane co
1mm i długościach części gwintu kostnego od 35 do 50 mm stopniowane co 5mm szt. 40
2 Śruby transpedikularne (typu Schanz’a) śruby podciągowe/repozycyjne z możliwością repozycji trzonów
kręgowych i z możliwością ostatecznego zablokowania układu na dowolnym etapie repozycji szt. 10
3 pręty gładkie w różnych długościach od 8cm do 20cm szt. 25
4 boczne łączenie śruby do pręta, min. 3 wielkości łączników śruba-pręt szt. 50
5 Stabilizatory poprzeczne z możliwością płynnej regulacji szerokości i kątowego ustawienia w stosunku do
osi pręta. zaciski mocujące poprzeczki do pręta. Odpowiednie instrumentarium umożliwiające sprawny dobór
rozmiaru i mozntaż poprzeczki. szt. 10

2)  Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 33100000  
Dodatkowe przedmioty 33184100  

3) Wielkość lub zakres:

Stabilizacja krótkoodcinkowa w złamaniach kręgosłupa z możliwością redukcji kręgozmyku
1 Śruby transpedikularne (typu Schanz’a) - średnica śruby w rozmiarach od 5,5mm do 8,5mm, stopniowane co
1mm i długościach części gwintu kostnego od 35 do 50 mm stopniowane co 5mm szt. 40
2 Śruby transpedikularne (typu Schanz’a) śruby podciągowe/repozycyjne z możliwością repozycji trzonów
kręgowych i z możliwością ostatecznego zablokowania układu na dowolnym etapie repozycji szt. 10
3 pręty gładkie w różnych długościach od 8cm do 20cm szt. 25
4 boczne łączenie śruby do pręta, min. 3 wielkości łączników śruba-pręt szt. 50
5 Stabilizatory poprzeczne z możliwością płynnej regulacji szerokości i kątowego ustawienia w stosunku do
osi pręta. zaciski mocujące poprzeczki do pręta. Odpowiednie instrumentarium umożliwiające sprawny dobór
rozmiaru i mozntaż poprzeczki. szt. 10
(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)  Szacunkowy koszt
bez VAT:  _____

Waluta: 

albo

Zakres: między :  _____ i: _____  Waluta: 

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia:  (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach :  24   albo w dniach :  _____ (od udzielenia zamówienia)
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albo
Rozpoczęcie:  ______  (dd/mm/rrrr)
Zakończenie:  ______  (dd/mm/rrrr)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
Cena: 90pkt Inne: czas reklamacji/serwisu: - >5 dni 0 pkt.; - 3-5 dni 5 pkt. ; - <3dni 10 pkt.
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Załącznik B
Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą   Nr spr 187/ZP/14 Postępowanie o udzielenie
zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000
EURO na dostawy sprzętu medycznego dla Oddziału Neurochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
im. M. Kopernika w Łodzi

Część nr : 5      Nazwa : 5

1) Krótki opis:
Stabilizacja tylna piersiowo-lędźwiowa z możliwością stosowania w osteoporozie i chorobach nowotworowych
kręgosłupa.
1 Śruby przeznasadowe tulipanowe monoaxialne, poliaxialne, poliaxialne wyciągowe, średnice 4-8mm (co 1
mm), długość 25-55mm, o stożkowym rdzeniu, blokowane jednym identycznym elementem blokującym. szt. 80
2 Haki laminarne, pedikularne, poprzeczne, w kilku rozmiarach i kształtach – niskoprofilowane, pełen zestaw
(minimum 10 rodzajów), monoaxialne, poliaxialne, wyciągowe, blokowane jednym identycznym elementem
blokującym. szt. 10
3 Śruby przeznasadowe tulipanowe kaniulowane (możliwa implantacja po drucie Kirschnera - odpowiednie
instrumentarium), poliaxialne i poliaxialne wyciągowe, perforowane (do podawania cementu kostnego do
przestrzeni wokół śruby), średnica śrub 5-8mm, długość 35-55mm, blokowane jednym identycznym elementem
blokującym. szt. 80
4 Pręty o średnicy 5,5mm, długości od 40 do 500 mm, z możliwością fiksacji pod różnym kątem w stosunku do
śruby/haka, mocowane od góry w osi śruby/haka. szt. 70
5 Łączniki poprzeczne (komplet, 3 rozmiary 45-65mm), szt. 7
6 Łączniki równoległe – domino, łącznik typu offset z możliwością mocowania haka lub śruby. szt. 6
7 Uniwersalny adapter do śrub kaniulowanych z końcówką typu luer-lock oraz do standardowej strzykawki – do
podawania cementu kostnego. szt. 80

2)  Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 33100000  
Dodatkowe przedmioty 33184100  

3) Wielkość lub zakres:

Stabilizacja tylna piersiowo-lędźwiowa z możliwością stosowania w osteoporozie i chorobach nowotworowych
kręgosłupa.
1 Śruby przeznasadowe tulipanowe monoaxialne, poliaxialne, poliaxialne wyciągowe, średnice 4-8mm (co 1
mm), długość 25-55mm, o stożkowym rdzeniu, blokowane jednym identycznym elementem blokującym. szt. 80
2 Haki laminarne, pedikularne, poprzeczne, w kilku rozmiarach i kształtach – niskoprofilowane, pełen zestaw
(minimum 10 rodzajów), monoaxialne, poliaxialne, wyciągowe, blokowane jednym identycznym elementem
blokującym. szt. 10
3 Śruby przeznasadowe tulipanowe kaniulowane (możliwa implantacja po drucie Kirschnera - odpowiednie
instrumentarium), poliaxialne i poliaxialne wyciągowe, perforowane (do podawania cementu kostnego do
przestrzeni wokół śruby), średnica śrub 5-8mm, długość 35-55mm, blokowane jednym identycznym elementem
blokującym. szt. 80
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4 Pręty o średnicy 5,5mm, długości od 40 do 500 mm, z możliwością fiksacji pod różnym kątem w stosunku do
śruby/haka, mocowane od góry w osi śruby/haka. szt. 70
5 Łączniki poprzeczne (komplet, 3 rozmiary 45-65mm), szt. 7
6 Łączniki równoległe – domino, łącznik typu offset z możliwością mocowania haka lub śruby. szt. 6
7 Uniwersalny adapter do śrub kaniulowanych z końcówką typu luer-lock oraz do standardowej strzykawki – do
podawania cementu kostnego. szt. 80
(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)  Szacunkowy koszt
bez VAT:  _____

Waluta: 

albo

Zakres: między :  _____ i: _____  Waluta: 

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia:  (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach :  24   albo w dniach :  _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie:  ______  (dd/mm/rrrr)
Zakończenie:  ______  (dd/mm/rrrr)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
Cena: 90pkt Inne: czas reklamacji/serwisu: - >5 dni 0 pkt.; - 3-5 dni 5 pkt. ; - <3dni 10 pkt.
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Załącznik B
Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą   Nr spr 187/ZP/14 Postępowanie o udzielenie
zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000
EURO na dostawy sprzętu medycznego dla Oddziału Neurochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
im. M. Kopernika w Łodzi

Część nr : 6      Nazwa : 6

1) Krótki opis:
Cement kostny niskotemperaturowy, bioprzebudowywalny z zestawem igieł, mieszalników i podajników.
1 Dostępne pojemności: 5ml, szt 1
2 Dostępne pojemności: 8 ml, szt 3
3 Dostępne pojemności: 10ml szt 1
4 Dostępne pojemności: 18ml. szt 1
5 Zestaw igieł do wertebroplastyki przezskórnej o różnych długościach, średnicach, kształtach ostrza (do
wyboru operatora). szt 2

2)  Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 33100000  
Dodatkowe przedmioty 33184100  

3) Wielkość lub zakres:

Cement kostny niskotemperaturowy, bioprzebudowywalny z zestawem igieł, mieszalników i podajników.
1 Dostępne pojemności: 5ml, szt 1
2 Dostępne pojemności: 8 ml, szt 3
3 Dostępne pojemności: 10ml szt 1
4 Dostępne pojemności: 18ml. szt 1
5 Zestaw igieł do wertebroplastyki przezskórnej o różnych długościach, średnicach, kształtach ostrza (do
wyboru operatora). szt 2
(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)  Szacunkowy koszt
bez VAT:  _____

Waluta: 

albo

Zakres: między :  _____ i: _____  Waluta: 

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia:  (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach :  24   albo w dniach :  _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie:  ______  (dd/mm/rrrr)
Zakończenie:  ______  (dd/mm/rrrr)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
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Cena: 90pkt Inne: czas reklamacji/serwisu: - >5 dni 0 pkt. ; - 3-5 dni 5 pkt.; - <3dni 10 pkt.
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Załącznik B
Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą   Nr spr 187/ZP/14 Postępowanie o udzielenie
zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000
EURO na dostawy sprzętu medycznego dla Oddziału Neurochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
im. M. Kopernika w Łodzi

Część nr : 7      Nazwa : 7

1) Krótki opis:
Neurostymulator do stymulacji rdzenia i nerwów obwodowych
1 Generatory szt 10
2 Łączniki do czasowej stymulacji szt 20
3 Programator pacjenta szt 10
4 Elektrody przezskórne 8 kontaktowe, wraz z systemem do implantacji i prowadnikiem do sterowania w kanale
kręgowym szt 6
5 Elektrody 20 kontaktowe szt 6
6 Elektrody 16 kontaktowe (2 i 3 kolumnowe) szt 4
7 Elektrody 12 kontaktowe szt 4
8 Elektrody płaskie jednokolumnowe 8 kontaktowe szt 2

2)  Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 33100000  
Dodatkowe przedmioty 33184100  

3) Wielkość lub zakres:

Neurostymulator do stymulacji rdzenia i nerwów obwodowych
1 Generatory szt 10
2 Łączniki do czasowej stymulacji szt 20
3 Programator pacjenta szt 10
4 Elektrody przezskórne 8 kontaktowe, wraz z systemem do implantacji i prowadnikiem do sterowania w kanale
kręgowym szt 6
5 Elektrody 20 kontaktowe szt 6
6 Elektrody 16 kontaktowe (2 i 3 kolumnowe) szt 4
7 Elektrody 12 kontaktowe szt 4
8 Elektrody płaskie jednokolumnowe 8 kontaktowe szt 2
(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)  Szacunkowy koszt
bez VAT:  _____

Waluta: 

albo

Zakres: między :  _____ i: _____  Waluta: 
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4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia:  (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach :  24   albo w dniach :  _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie:  ______  (dd/mm/rrrr)
Zakończenie:  ______  (dd/mm/rrrr)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
Cena: 90pkt Inne: czas reklamacji/serwisu: - >5 dni 0 pkt.; - 3-5 dni 5 pkt.; - <3dni 10 pkt.
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Załącznik B
Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą   Nr spr 187/ZP/14 Postępowanie o udzielenie
zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000
EURO na dostawy sprzętu medycznego dla Oddziału Neurochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
im. M. Kopernika w Łodzi

Część nr : 8      Nazwa : 8

1) Krótki opis:
1 Sonda pedikularna (zgłębnik) z elektronicznym układem sygnalizacyjnym do wyznaczania trajektorii pod śrubę
transpedikularną - wewnątrz nasady i trzonu kręgu, dostarczana w opakowaniu sterylnym gotowym do użycia.
Średnice sondy od 2,5mm do 4mm. szt. 6
2 Osłona/tuleja dla sondy pedikularnej z elektronicznym układem sygnalizacyjnym, do zabiegów minimalnie
inwazyjnych, wielorazowa, op. 2 sztuki. op. 2

2)  Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 33100000  
Dodatkowe przedmioty 33184100  

3) Wielkość lub zakres:

1 Sonda pedikularna (zgłębnik) z elektronicznym układem sygnalizacyjnym do wyznaczania trajektorii pod śrubę
transpedikularną - wewnątrz nasady i trzonu kręgu, dostarczana w opakowaniu sterylnym gotowym do użycia.
Średnice sondy od 2,5mm do 4mm. szt. 6
2 Osłona/tuleja dla sondy pedikularnej z elektronicznym układem sygnalizacyjnym, do zabiegów minimalnie
inwazyjnych, wielorazowa, op. 2 sztuki. op. 2
(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)  Szacunkowy koszt
bez VAT:  _____

Waluta: 

albo

Zakres: między :  _____ i: _____  Waluta: 

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia:  (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach :  24   albo w dniach :  _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie:  ______  (dd/mm/rrrr)
Zakończenie:  ______  (dd/mm/rrrr)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
Cena: 90pkt Inne: czas reklamacji/serwisu: - >5 dni 0 pkt.; - 3-5 dni 5 pkt.; - <3dni 10 pkt.
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Załącznik B
Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą   Nr spr 187/ZP/14 Postępowanie o udzielenie
zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000
EURO na dostawy sprzętu medycznego dla Oddziału Neurochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
im. M. Kopernika w Łodzi

Część nr : 9      Nazwa : 9

1) Krótki opis:
1 Klatki międzytrzonowe PLIF, TLIF szt 20
Przewidywane zapotrzebowanie 10 zestawów implantów/rok. Materiał – stop tytanu. Konstrukcja implantu
umożliwiająca wszczepienie z różnych dostępów operacyjnych w odcinku lędźwiowym (techniką PLIF,
TLIF, ALIF itp.). Wszczep o specjalnej kratowej, trabekularnej strukturze stwarzającej doskonałe warunki
do przerostu kostnego w zakresie do 65-70% wypełniającego przestrzeń implantu. Powierzchnia górna
i dolna implantu wyposażona w odpowiednio wyprofilowane prowadnice „płozy”, umożliwiające samo-
naprowadzanie i sytuowanie implantu w przestrzeni międzytrzonowej. Czoło implantu o kształcie pocisku
ułatwiające wprowadzenie implantu. Powierzchnie boczne gładkie/ślizgowe, umożliwiające bezpieczne
umieszczenie implantu między trzonami. Narzędzie implantacyjne umożliwiające kontrolowane przemieszczenie
i obrót implantu do kąta 90 stopni w stosunku do kierunku jego wprowadzania. Rozmiary w zakresie wysokości
od 7 do 12mm co 1mm oraz w trzech rozmiarach długości 25, 30 i 35mm dopasowany do lordozy.
2 Substytut kości do wypełniania klatek – pasta, granulat, formowane bloczki – do wyboru operatora, zestaw do
mieszania z krwią własną/szpikiem pacjenta. szt 20

2)  Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 33100000  
Dodatkowe przedmioty 33184100  

3) Wielkość lub zakres:

1 Klatki międzytrzonowe PLIF, TLIF szt 20
Przewidywane zapotrzebowanie 10 zestawów implantów/rok. Materiał – stop tytanu. Konstrukcja implantu
umożliwiająca wszczepienie z różnych dostępów operacyjnych w odcinku lędźwiowym (techniką PLIF,
TLIF, ALIF itp.). Wszczep o specjalnej kratowej, trabekularnej strukturze stwarzającej doskonałe warunki
do przerostu kostnego w zakresie do 65-70% wypełniającego przestrzeń implantu. Powierzchnia górna
i dolna implantu wyposażona w odpowiednio wyprofilowane prowadnice „płozy”, umożliwiające samo-
naprowadzanie i sytuowanie implantu w przestrzeni międzytrzonowej. Czoło implantu o kształcie pocisku
ułatwiające wprowadzenie implantu. Powierzchnie boczne gładkie/ślizgowe, umożliwiające bezpieczne
umieszczenie implantu między trzonami. Narzędzie implantacyjne umożliwiające kontrolowane przemieszczenie
i obrót implantu do kąta 90 stopni w stosunku do kierunku jego wprowadzania. Rozmiary w zakresie wysokości
od 7 do 12mm co 1mm oraz w trzech rozmiarach długości 25, 30 i 35mm dopasowany do lordozy.
2 Substytut kości do wypełniania klatek – pasta, granulat, formowane bloczki – do wyboru operatora, zestaw do
mieszania z krwią własną/szpikiem pacjenta. szt 20
(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)  Szacunkowy koszt
bez VAT:  _____

Waluta: 

albo

Zakres: między :  _____ i: _____  Waluta: 
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4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia:  (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach :  24   albo w dniach :  _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie:  ______  (dd/mm/rrrr)
Zakończenie:  ______  (dd/mm/rrrr)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
Cena: 90pkt Funkcjonalność: wysokość implantu 13-15mm 5 pkt wysokość implantu 13-17mm 10 pkt
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Załącznik B
Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą   Nr spr 187/ZP/14 Postępowanie o udzielenie
zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000
EURO na dostawy sprzętu medycznego dla Oddziału Neurochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
im. M. Kopernika w Łodzi

Część nr : 10      Nazwa : 10

1) Krótki opis:
Aparat typu Halo do stabilizacji kręgosłupa szyjnego.
zestaw 4

2)  Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 33100000  
Dodatkowe przedmioty 33184100  

3) Wielkość lub zakres:

Aparat typu Halo do stabilizacji kręgosłupa szyjnego.
zestaw 4
(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)  Szacunkowy koszt
bez VAT:  _____

Waluta: 

albo

Zakres: między :  _____ i: _____  Waluta: 

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia:  (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach :  24   albo w dniach :  _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie:  ______  (dd/mm/rrrr)
Zakończenie:  ______  (dd/mm/rrrr)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
Cena: 90pkt Inne: czas reklamacji/serwisu: - >5 dni 0 pkt.; - 3-5 dni 5 pkt.; - <3dni 10 pkt.
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Załącznik B
Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą   Nr spr 187/ZP/14 Postępowanie o udzielenie
zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000
EURO na dostawy sprzętu medycznego dla Oddziału Neurochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
im. M. Kopernika w Łodzi

Część nr : 11      Nazwa : 11

1) Krótki opis:
Implanty do stabilizacji międzytrzonowej i repozycji kręgozmyku w odcinku lędźwiowym kręgosłupa.
zestaw 10

2)  Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 33100000  
Dodatkowe przedmioty 33184100  

3) Wielkość lub zakres:

Implanty do stabilizacji międzytrzonowej i repozycji kręgozmyku w odcinku lędźwiowym kręgosłupa.
zestaw 10
(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)  Szacunkowy koszt
bez VAT:  _____

Waluta: 

albo

Zakres: między :  _____ i: _____  Waluta: 

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia:  (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach :  24   albo w dniach :  _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie:  ______  (dd/mm/rrrr)
Zakończenie:  ______  (dd/mm/rrrr)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
Cena: 90pkt Funkcjonalność: rozmiar implantów do 13mm 5 pkt rozmiar implantów do 14mm 10 pkt
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Załącznik B
Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą   Nr spr 187/ZP/14 Postępowanie o udzielenie
zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000
EURO na dostawy sprzętu medycznego dla Oddziału Neurochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
im. M. Kopernika w Łodzi

Część nr : 12      Nazwa : 12

1) Krótki opis:
Zestaw do przezskórnej stabilizacji kręgosłupa
zestaw 10

2)  Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 33100000  
Dodatkowe przedmioty 33184100  

3) Wielkość lub zakres:

Zestaw do przezskórnej stabilizacji kręgosłupa
zestaw 10
(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)  Szacunkowy koszt
bez VAT:  _____

Waluta: 

albo

Zakres: między :  _____ i: _____  Waluta: 

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia:  (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach :  24   albo w dniach :  _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie:  ______  (dd/mm/rrrr)
Zakończenie:  ______  (dd/mm/rrrr)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
Cena: 90pkt Funkcjonalność: długość śrub 51-53mm 5 pkt długość śrub 51-55mm 10 pkt
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Załącznik B
Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą   Nr spr 187/ZP/14 Postępowanie o udzielenie
zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000
EURO na dostawy sprzętu medycznego dla Oddziału Neurochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
im. M. Kopernika w Łodzi

Część nr : 13      Nazwa : 13

1) Krótki opis:
Implanty do stabilizacji miedzytrzonowej w odcinku szyjnym kręgosłupa.
szt 250

2)  Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 33100000  
Dodatkowe przedmioty 33184100  

3) Wielkość lub zakres:

Implanty do stabilizacji miedzytrzonowej w odcinku szyjnym kręgosłupa.
szt 250
(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)  Szacunkowy koszt
bez VAT:  _____

Waluta: 

albo

Zakres: między :  _____ i: _____  Waluta: 

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia:  (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach :  24   albo w dniach :  _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie:  ______  (dd/mm/rrrr)
Zakończenie:  ______  (dd/mm/rrrr)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
Cena: 90pkt Funkcjonalność: wysokość implantów do 9mm 5 pkt wysokosć implantów do 10mm 10 pkt
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Załącznik B
Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą   Nr spr 187/ZP/14 Postępowanie o udzielenie
zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000
EURO na dostawy sprzętu medycznego dla Oddziału Neurochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
im. M. Kopernika w Łodzi

Część nr : 14      Nazwa : 14

1) Krótki opis:
Syntetyczny substytut opony twardej typu Neuro-Patch
1 Rozmiary [cm]: 1.5x3, szt 20
2 Rozmiary [cm]: 2x10, szt 30
3 Rozmiary [cm]: 4x5, szt 30
4 Rozmiary [cm]: 4x10, szt 30
5 Rozmiary [cm]: 6x8, szt 30
6 Rozmiary [cm]: 6x14, szt 20
7 Rozmiary [cm]: 12x14 szt 20

2)  Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 33100000  
Dodatkowe przedmioty 33184100  

3) Wielkość lub zakres:

Syntetyczny substytut opony twardej typu Neuro-Patch
1 Rozmiary [cm]: 1.5x3, szt 20
2 Rozmiary [cm]: 2x10, szt 30
3 Rozmiary [cm]: 4x5, szt 30
4 Rozmiary [cm]: 4x10, szt 30
5 Rozmiary [cm]: 6x8, szt 30
6 Rozmiary [cm]: 6x14, szt 20
7 Rozmiary [cm]: 12x14 szt 20
(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)  Szacunkowy koszt
bez VAT:  _____

Waluta: 

albo

Zakres: między :  _____ i: _____  Waluta: 

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia:  (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach :  24   albo w dniach :  _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie:  ______  (dd/mm/rrrr)
Zakończenie:  ______  (dd/mm/rrrr)
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5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
Cena: 90pkt Inne: czas reklamacji/serwisu: - >5 dni 0 pkt. ; - 3-5 dni 5 pkt.; - <3dni 10 pkt.
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Załącznik B
Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą   Nr spr 187/ZP/14 Postępowanie o udzielenie
zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000
EURO na dostawy sprzętu medycznego dla Oddziału Neurochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
im. M. Kopernika w Łodzi

Część nr : 15      Nazwa : 15

1) Krótki opis:
Osprzęt do systemu wiertarki elektrycznej szybkoobrotowej Midas Rex Legend
1 Frezy do kraniotomu AF02 szt 400
2 Frezy do prostnicy AT10 + TT15H szt 20
3 Frezy do kątnicy AA14 szt 20
4 Frezy do prostnicy AS10 szt 20
5 Ostrza do shavera kręgosłupowego pojedyńcze z wyposażeniem szt 10
6 Ostrza do shavera kręgosłupowego zestaw podwójny z wyposażeniem szt 10
7 Trepan z trzonem HUDSON szt 2
8 Ostrza do piły osylacyjnej szt 20
9 Dreny do irygacji (op. a 5 szt ) op 1

2)  Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 33100000  
Dodatkowe przedmioty 33184100  

3) Wielkość lub zakres:

Osprzęt do systemu wiertarki elektrycznej szybkoobrotowej Midas Rex Legend
1 Frezy do kraniotomu AF02 szt 400
2 Frezy do prostnicy AT10 + TT15H szt 20
3 Frezy do kątnicy AA14 szt 20
4 Frezy do prostnicy AS10 szt 20
5 Ostrza do shavera kręgosłupowego pojedyńcze z wyposażeniem szt 10
6 Ostrza do shavera kręgosłupowego zestaw podwójny z wyposażeniem szt 10
7 Trepan z trzonem HUDSON szt 2
8 Ostrza do piły osylacyjnej szt 20
9 Dreny do irygacji (op. a 5 szt ) op 1
(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)  Szacunkowy koszt
bez VAT:  _____

Waluta: 

albo

Zakres: między :  _____ i: _____  Waluta: 
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4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia:  (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach :  24   albo w dniach :  _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie:  ______  (dd/mm/rrrr)
Zakończenie:  ______  (dd/mm/rrrr)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
Cena: 90pkt Inne: czas reklamacji/serwisu: - >5 dni 0 pkt. - 3-5 dni 5 pkt. - <3dni 10 pkt.
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Załącznik C1 – Zamówienia ogólne
Kategorie usług, o których mowa w sekcji II Przedmiot zamówienia

Dyrektywa 2004/18/WE

 

Kategoria nr [1] Przedmiot
1 Usługi konserwacyjne i naprawcze

2 Usługi transportu lądowego [2] ,w tym usługi samochodów opancerzonych oraz usługi
kurierskie, z wyjątkiem przewozu poczty

3 Usługi transportu lotniczego pasażerów i towarów, z wyjątkiem transportu poczty

4 Transport poczty drogą lądową [3] i lotniczą

5 Usługi telekomunikacyjne

6 Usługi finansowe: a) Usługi ubezpieczeniowe b)Usługi bankowe i inwestycyjne [4]

7 Usługi komputerowe i usługi z nimi związane

8 Usługi badawcze i rozwojowe [5]

9 Usługi w zakresie księgowości, audytu oraz prowadzenia ksiąg rachunkowych

10 Usługi badania rynku i opinii publicznej

11 Usługi konsultacyjne w zakresie zarządzania [6] i usługi z nimi związane

12 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i zintegrowane usługi inżynieryjne; usługi
urbanistyczne, architektury krajobrazu, związane z nimi usługi konsultacji naukowych i
technicznych; usługi badań i analiz technicznych

13 Usługi reklamowe

14 Usługi sprzątania budynków i usługi zarządzania mieniem

15 Usługi w zakresie publikowania i drukowania wykonywane z tytułu wynagrodzenia lub
umowy

16 Usługi w dziedzinie odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości; usługi sanitarne i
podobne

Kategoria nr [7] Przedmiot
17 Usługi hotelarskie i restauracyjne

18 Usługi transportu kolejowego

19 Usługi transportu wodnego

20 Dodatkowe i pomocnicze usługi transportowe

21 Usługi prawnicze

22 Usługi rekrutacji i pozyskiwania personelu [8]

23 Usługi detektywistyczne i ochroniarskie z wyjątkiem usług samochodów
opancerzonych

24 Usługi edukacyjne i szkoleniowe

25 Usługi społeczne i zdrowotne

26 Usługi rekreacyjne, kulturalne oraz sportowe  [9]

27 Inne usługi

  

  
1 Kategorie usług w rozumieniu art. 20 i załącznika IIA do dyrektywy 2004/18/WE.
2 Z wyjątkiem usług transportu kolejowego, ujętych w kategorii 18.
3 Z wyjątkiem usług transportu kolejowego, ujętych w kategorii 18.
4 Z wyjątkiem usług finansowych związanych z wystawianiem, sprzedażą, zakupem lub transferem papierów
wartościowych albo innych instrumentów finansowych oraz usług banku centralnego. Również wyłączone:
usługi obejmujące nabycie, najem lub dzierżawę – bez względu na sposób finansowania – gruntów, istniejących
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budynków lub innych nieruchomości, albo dotyczące praw do nich. Niemniej jednak przepisom dyrektywy
podlegają umowy o świadczenie usług finansowych zawarte, w dowolnej formie, równocześnie, przed lub po
zawarciu umowy nabycia, najmu lub dzierżawy.
5 Z wyjątkiem usług dotyczących badań i rozwoju innych niż takie, gdzie korzyści czerpie wyłącznie instytucja
zamawiająca w celu wykorzystania ich we własnej działalności, pod warunkiem że świadczona usługa została w
pełni wynagrodzona przez instytucję zamawiającą.
6 Z wyjątkiem usług arbitrażowych i koncyliacyjnych.
7 Kategorie usług w rozumieniu art. 21 i załącznika IIB do dyrektywy 2004/18/WE.
8 Z wyjątkiem umów o pracę.
9 Z wyjątkiem umów dotyczących nabycia, opracowania, produkcji i koprodukcji materiałów programowych
przez nadawców oraz umów dotyczących czasu emisji.
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