
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w 
Krakowie, os. Na Skarpie 66,  31-959 Kraków

Dział Organizacyjno – Prawny pok.9
tel.: 644-19-56, fax: 644-47-56,  

Regon: 000-630-161, NIP: 678-26-80-028

Ogłasza  przetarg  nieograniczony  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  powyżej  206  tys.  EURO  na: 
„Dostawę,  montaż  i  uruchomienie  2  sztuk  agregatów  prądotwórczych  wraz  z  koniecznymi  
3 sztukami UPS – ów oraz szkoleniem personelu,  wraz z realizacją prac związanych z przeniesieniem 
do  nowej  lokalizacji  Rozdzielni  Głównej  NN  przy  wykonaniu  dokumentacji  projektowo- 
kosztorysowej” Nr sprawy ZP 33/2008

kod CPV: 45.30.00.00; 45.31.00.00; 79.42.12.00

Zamawiający nie  dopuszcza  składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej.
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia dodatkowego.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Zamawiający przewiduje zastosowanie aukcji elektronicznej.
1. Zamawiający w niniejszym postępowaniu po dokonaniu oceny ofert przeprowadzi jednoetapową aukcję 

elektroniczną, jeżeli zostaną złożone co najmniej 3 oferty niepodlegające odrzuceniu. 
2. W toku aukcji elektronicznej Wykonawcy za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej 

wskazanej w zaproszeniu,  umożliwiającej  wprowadzanie niezbędnych danych w trybie  bezpiecznego 
połączenia z tą stroną, składają kolejne korzystniejsze postąpienia, podlegające automatycznej ocenie i 
klasyfikacji. 

3. Postąpienia  pod rygorem nieważności,  składa się  opatrzone  bezpiecznym podpisem elektronicznym 
weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.  

4. Wykonawcy w sposób dynamiczny będą informowani poprzez stronę internetową, na której prowadzona 
jest aukcja o aktualnej pozycji swojej oferty. 

5. W toku aukcji elektronicznej stosowane będzie jedynie kryterium ceny.
6. Sposób oceny ofert w toku aukcji elektronicznej będzie obejmował przeliczanie postąpień na punktową 

ocenę oferty, z uwzględnieniem punktacji otrzymanej przed otwarciem aukcji.
7. Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna:

www.e-przetarg.pl
8.    Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji Wykonawców :

Wykonawcy dopuszczeni do aukcji otrzymają od Zamawiającego poufne identyfikatory, komplety login-
hasło, umożliwiające im dokonanie procesu rejestracji oraz zalogowanie do aukcji.
Dokonanie procesu rejestracji jest warunkiem koniecznym udziału w aukcji.
Zaproszenia  do  udziału  w  aukcji  elektronicznej,  zawierające,  między  innymi,  poufne  identyfikatory, 
zostaną przekazane wykonawcom przez Zamawiającego:
drogą  elektroniczną  na adres  e-mail  Wykonawcy,  wskazany  w pkt.  4  oświadczenia  rejestracyjnego 
-załącznik nr 5 do SIWZ,
Wykonawcy  potwierdzą  faxem fakt  otrzymania  zaproszeń  drogą  elektroniczną,  niezwłocznie  po  ich 
otrzymaniu, na numer faxu : 012 644 47 56

9.    Wymagania techniczne urządzeń informatycznych : 
a)  komputer klasy PC, 
b) system operacyjny: Windows98/2000/XP, 
c) sprawne łącze internetowe, 
d) dostęp do sieci Internet bez pośrednictwa serwera proxy, 
e) przeglądarka internetowa: Internet Explorer 5.5 lub wyższy,
f) zainstalowany,  bezpłatny  program  ProCertumAPI,  umożliwiający  użycie  bezpiecznego  podpisu 

elektronicznego. Program ProCertumAPI można pobrać ze strony internetowej Operatora, pod adresem: 
http://www.e-przetarg.pl/pobierz/index.html,

g) bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany ważnym kwalifikowanym certyfikatem.
UWAGA: Dla Wykonawców nie posiadających bezpiecznego podpisu elektronicznego
Posiadanie przez Wykonawcę bezpiecznego podpisu elektronicznego jest warunkiem koniecznym udziału 
w aukcji. Czas potrzebny do nabycia bezpiecznego podpisu elektronicznego waha się w granicach 
3 – 8 dni. Informacji i pomocy w zdobyciu wymaganego podpisu udziela Operator, pod nr tel.: 042/ 632 33 
17.

Zamawiający nie przewiduje stosowania dynamicznego systemu zakupów.
Wykonawca może złożyć tylko 1 ofertę. 
Zamawiający  żąda  wskazania  przez  wykonawcę w ofercie  części  zamówienia  ,  której  wykonanie 
powierzy podwykonawcom.

http://www.e-przetarg.pl/pobierz/index.html
http://www.e-przetarg.pl/


1. Wykonanie zamówienia polegać będzie na: 
a) dostawie,  montażu i uruchomieniu 2 sztuk agregatów prądotwórczych wraz z koniecznymi 3 sztukami 
UPS-ów oraz szkoleniu personelu. Wszystkie produkty muszą posiadać znak CE. Wykonawca zobowiązany 
jest do podania adresu strony producenta UPS–a , gdzie znajdują się informacje o zaproponowanym modelu 
urządzenia i jego danych technicznych , potwierdzające spełnianie parametrów określonych w SIWZ . 
b)  wykonaniu  dokumentacji  projektowo-kosztorysowej  ogólnobudowlanej  na  podstawie  koncepcji 
uzgodnionej z Zamawiającym oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, w formie papierowej oraz w wersji 
elektronicznej  w  formacie  PDF,  zgodnie  z  opisem technicznym zawartym  w załączniku  nr  1  do  SIWZ. 
Dokumentacja musi być wykonana zgodnie z: 
-Ustawą Prawo budowlane z dnia 7.7.1994 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.1118 z późn. zm.), 
-Rozporządzeniem Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2.9.2004  r.  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.), 
-Rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  18.5.2004  r.  w  sprawie  określania  metod  i  podstaw 
sporządzania  kosztorysu  inwestorskiego,  obliczania  planowanych  kosztów  prac  projektowych  oraz 
planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym. (Dz. U. Nr 
130, poz. 1389), 
-  Rozporządzeniem  Ministra  Zdrowia  z  dnia  10.11.2006  roku  w  sprawie  wymagań,  jakim  powinny 
odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej 
(Dz.U. Nr 213, poz. 1568 z późn. zm.). 
- Ustawą Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 roku (Dz. U. z 2006 r. nr 89, poz. 625 z późn. zm). 
Dokumentacja projektowo-kosztorysowa musi posiadać uzgodnienia w zakresie przepisów BHP, p-poż. oraz 
PIP. Po wyborze najkorzystniejszej oferty Wykonawca zobowiązany jest zgłosić dokumentację projektowo-
kosztorysową do Wydziału Architektury. Wszelkie prace (w tym termin ich rozpoczęcia) związane z realizacją 
zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Zakładem Energetycznym. 
c) wykonaniu prac związanych z przeniesieniem do nowej lokalizacji Rozdzielni Głównej NN. 
2. Wykonawca zobowiązany jest dokonać wszelkich uzgodnień z właściwymi organami administracji oraz 
innych formalności niezbędnych do zgodnego z prawem wykonania przedmiotu zamówienia. 
3. Szczegółowy opis techniczny zawiera załącznik nr 1 do SIWZ. 
4. Warunki dodatkowe dotyczące przedmiotu zamówienia: 

a)  okres  gwarancji  przedmiotu  zamówienia  nie  krótszy  niż  24  miesiące  od  daty  uruchomienia  i 
protokolarnego odbioru, z wyjątkiem baterii  akumulatorowych,  dla których wymagany okres gwarancji 
wynosi min. 10 lat od daty dostawy i instalacji, 
b)  wymagania  dotyczące serwisu:  -  czas podjęcia naprawy – niezwłocznie,  ale  nie dłużej  niż  do 24 
godzin, - czas usunięcia zgłoszonych usterek i wykonania napraw, licząc od chwili przyjęcia zgłoszenia – 
niezwłocznie,  ale nie dłużej  niż do 7 dni  roboczych,  -  min.  2 bezpłatne przeglądy techniczne wraz z 
konserwacją  w okresie  trwania  gwarancji  (min.  1  raz w roku)  -  po przeglądzie  wydanie  świadectwa 
sprawności urządzeń, - pogwarancyjny bezpłatny przegląd techniczny (min. 1 w okresie 12 miesięcy od 
daty zakończenia gwarancji) - po przeglądzie wydanie świadectwa sprawności urządzeń, - dostępność 
części zamiennych po ustaniu produkcji zaoferowanego modelu - minimum 10 lat; 
c)  zapewnienie  szkolenia,  w  siedzibie  Zamawiającego,  wszystkim  pracownikom  Sekcji  Instalacji 
Elektrycznych i Teletechnicznych Napraw Aparatury Medycznej (ok. 16 osób) w terminie uruchomienia 
urządzeń, zakończone wydaniem świadectwa uczestnictwa. 

5.  Wykonawca  zobowiązany  jest  dołączyć  do  oferty  dokumenty  dopuszczające  do  obrotu  dotyczące 
oferowanych urządzeń (deklaracje lub certyfikaty zgodności CE ). 
6.  Do  oferty  dołączyć  należy  katalogi/opracowania  firmowe  producenta  zawierające  pełną  informacje  o 
parametrach  technicznych  oferowanych  urządzeń  potwierdzające  spełnienie  wymaganych  parametrów 
techniczno  –  użytkowych  i  warunków granicznych  w języku  polskim.  W przypadku  braku  potwierdzenia 
wymaganych parametrów Zamawiający  odrzuci ofertę. 
7.  Do oferty dołączyć należy instrukcje obsługi oferowanych urządzeń, w języku polskim.
8. Wykonawca zobowiązany jest do:
a)     przeprowadzenia wizji lokalnej miejsca realizacji zamówienia, przed złożeniem  oferty, 
b)   złożenia  w  ofercie  oświadczenia  o  przeprowadzeniu  wizji,  potwierdzonego  przez  Kierownika  Sekcji 
Instalacji Elektrycznych i Teletechnicznych Napraw  Aparatury Medycznej.

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 15 200,00 PLN (słownie: piętnaście tysięcy dwieście 
złotych). 

Wadium wnosi się przed terminem składania ofert.

      Termin  realizacji  zamówienia  10  tygodni  od  dnia  podpisania  umowy,  zakończony  pisemnym 
potwierdzeniem  odbioru  przez  Zamawiającego,  w  imieniu  którego  wystąpi   Kierownik  Sekcji  Instalacji 
Elektrycznych i Teletechnicznych Napraw Aparatury Medycznej.



Kryteria oceny ofert:

cena    100 %
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 RAZEM    100 %

Specyfikacja  Istotnych  Warunków  Zamówienia  została  zamieszczona  na  stronie  internetowej 
Zamawiającego www.zeromski-szpital.pl 
Na  wniosek  Wykonawcy  Specyfikację  Istotnych  Warunków  Zamówienia  można  odebrać  osobiście  w 
Budynku Administracji Szpitala  os. Na Skarpie 66, pokój nr 9 w godz. 8:00 - 14:00 cena specyfikacji 24,40 
zł.

Pracownicy Zamawiającego uprawnieni do kontaktów z Oferentami:

w kwestiach formalnych:
mgr Bogusława Leśniewska - Kierownik Działu Organizacyjno - Prawnego, tel. (0-12) 644-18-82; Budynek 
Administracji – pok. nr 4.
mgr Iwona Wolnicka -  Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych, tel. (0-12) 644-01-44 wew. 413; Budynek 
Administracji – pok. nr 4.
  -  Elżbieta  Jastrzębska – Starszy  Inspektor  ds Zamówień Publicznych,  tel.  (0-12) 644-19-56;  Budynek 
Administracji – pok. nr 9.

w kwestiach dotyczących przedmiotu zamówienia:
-inż. Adam Krzyżak – Kierownik Działu Technicznego tel. 012 644 01 44 wew. 214 lub 0 644 627 185
-Jerzy Trynka – Kierownik Sekcji Instalacji Elektrycznych i Teletechnicznych Napraw Aparatury Medycznej 
tel. 012 644 45 38  lub 0 664 627 183

Ofertę  należy  złożyć  w  Kancelarii  Szpitala  Specjalistycznego  im.  Stefana  Żeromskiego  Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krakowie, os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków, pokój nr 12. 
Termin  składania ofert: do dnia  3 grudnia  2008 r.  do godz.  10.30
Miejsce i termin otwarcia ofert: w dniu  3 grudnia  2008  r.  do  godz.  11.00  w Budynku Administracji 
Szpitala Pawilon C, os. Na Skarpie 66, świetlica Szpitala.

W postępowaniu  mogą wziąć  udział  Wykonawcy spełniający warunki  określone w art.  22 ust.  1 ustawy 
Prawo zamówień publicznych:
I. 1. Opis warunków udziału w postępowaniu.
W  postępowaniu  mogą  wziąć  udział  Wykonawcy,  którzy  spełniają  warunki  określone  w  art.  22
ust. 1 ustawy:
a)  posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli  ustawy nakładają 
obowiązek posiadania takich uprawnień;  
b)  posiadają  niezbędną  wiedzę  i  doświadczenie  oraz  dysponują  potencjałem  technicznym  i  osobami 
zdolnymi do wykonania Zamówienia;
c)  znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia;
d)  nie podlegają wykluczeniu z postępowania, zgodnie z art. 24 ustawy.

2.  Zamawiający  ustala  następujące  szczegółowe  warunki  udziału  
w Postępowaniu :
a)  W  zakresie  warunku  wskazanego  w  punkcie  I.1.b  wymagane  jest  posiadanie  niezbędnej  wiedzy
i  doświadczenia  w  zakresie  dostaw  będących  przedmiotem  niniejszego  zamówienia.  Ocena  spełnienia 
warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń, o których 
mowa w punkcie II.1.1.
b)  W zakresie  warunku wskazanego w punkcie  I.1.c  ocena spełnienia  warunków nastąpi  na podstawie 
przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń, o którym mowa w punkcie II.1.2.
c) W zakresie warunków wskazanych w punkcie I.1.d ocena spełnienia warunków nastąpi na podstawie 
przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń, o których mowa w punkcie II.1.3.

3.  Ocena  spełniania  w/w  warunków  dokonana  zostanie  zgodnie  z  formułą  „spełnia  -  nie  spełnia”,
w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt. II niniejszego 
ogłoszenia.  Z treści  załączonych  dokumentów musi  wynikać  jednoznacznie,  iż  w/w warunki  wykonawca 
spełnił.  Nie  spełnienie  chociażby  jednego  z  w/w  warunków  skutkować  będzie  wykluczeniem 
Wykonawcy z postępowania.
4.  Zamawiający  wezwie  Wykonawców,  którzy  wraz  z  ofertą  nie  złożą  oświadczeń
i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub którzy złożyli dokumenty 
zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia oferta 
Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
5. Zamawiający wezwie,  w razie potrzeby,  w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień 
dotyczących oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy.

http://www.zeromski-szpital.pl/


I I .   Informacja  o oświadczeniach i  dokumentach jakie  mają dostarczyć  wykonawcy w 
celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

1. W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, każdy z Wykonawców musi 
przedłożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty:

1.1. Warunki  szczegółowe  określone  w  punkcie  I.2.a  ogłoszenia  -  wraz  z  ofertą  każdy
z Wykonawców musi złożyć : 

a)  oświadczenie,  że  posiada  niezbędną  wiedzę  i  doświadczenie  oraz  dysponuje  potencjałem 
technicznym  i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

b)  kopię  uprawnień  projektanta,  niezbędnych  do  wykonania  prac  projektowych  objętych  niniejszym 
zamówieniem, oraz kopię aktualnego zaświadczenia  o przynależności  do właściwej  izby samorządu 
zawodowego,  a także kopie uprawnień inżynierów branżowych wykonujących poszczególne projekty 
wraz z kopiami aktualnych zaświadczeń o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego,  

c) wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na 
temat  ich  kwalifikacji  zawodowych,  doświadczenia  i  wykształcenia  niezbędnych  do  wykonania 
zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności,

d)  wykaz  wykonanych  dostaw w okresie  ostatnich  trzech  lat  przed  dniem wszczęcia  postępowania  o 
udzielenie  zamówienia,  a  jeżeli  okres  prowadzenia  działalności  jest  krótszy  -  w  tym  okresie; 
odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia; z podaniem 
ich  wartości,  przedmiotu,  dat  wykonania  i  odbiorców  (minimum  1  dostawa)  oraz  dokumenty 
potwierdzające, że te dostawy zostały wykonane należycie (minimum 1 dokument) - według załącznika 
nr 4 do specyfikacji.
Wymagana  min.  1  dostawa  musi  dotyczyć  wykonania  dostaw  o  charakterze  zbliżonym  do 
przedmiotowego zamówienia o wartości nie mniejszej niż 60 % ceny oferty brutto.

1.2.  Warunki  szczegółowe  określone  w  punkcie  I.2.b  ogłoszenia  -  wraz  z  ofertą  każdy
z Wykonawców musi złożyć :
a)   oświadczenie  potwierdzające,  że  znajduje  się  w sytuacji  ekonomicznej  i  finansowej  zapewniającej 

wykonanie zamówienia,
b)   polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od 

odpowiedzialności  cywilnej  w zakresie  prowadzonej  działalności  o wartości  nie  mniejszej  niż  300 
000,00 zł.,

c)   informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,  w którym Wykonawca posiada 
rachunek,  potwierdzającą  wysokość  posiadanych  środków  finansowych  lub  zdolność  kredytową 
Wykonawcy w wysokości nie mniejszej niż 750 000,00 zł; wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące 
przed upływem terminu składania ofert;

1.3.  Warunki  szczegółowe  określone  w  punkcie  I.2.c  OGŁOSZENIA  -  do  oferty  każdy
z Wykonawców musi załączyć:
a) Oświadczenie Wykonawcy w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 1, 2, 3, 10 ustawy (a w przypadku pkt. 4-9, 

odpowiednio dla właściwości danego Wykonawcy). Wykonawca zobowiązany jest przytoczyć w całości 
treść punktów z art. 24 ust. 1, co do których składa oświadczenie.

b) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji 
działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
ofert;

c) aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu 
sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 
4-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

d) aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy, 
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

e) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z 
opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie wykonania decyzji właściwego organu, 
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

f) zaświadczenie  właściwego  oddziału  Zakładu  Ubezpieczeń  Społecznych  lub  Kasy  Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek 
na  ubezpieczenie  zdrowotne  lub  społeczne  lub  zaświadczenie,  że  uzyskał  przewidziane  prawem 
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie wykonania decyzji 
właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

2.  Jeśli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy  wspólnie  ubiegający  się  o  udzielenie  zamówienia  zobowiązani  są  ustanowić 
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w 
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Każdy z  Wykonawców wspólnie  ubiegających  się  o udzielenie  zamówienia  zobowiązany jest  do 
złożenia dokumentów wymienionych w pkt. II./1.3 pkt. a), b), c), d), e), f).



Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, 
Zamawiający  będzie  mógł  żądać  przed  zawarciem  umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego  umowy 
regulującej współpracę tych Wykonawców.

Powyższe dotyczy również Wykonawców będących osobami fizycznymi (tj. przedsiębiorców podlegających 
wpisowi  do  ewidencji  działalności  gospodarczej),  także  tych,  którzy  prowadzą  wspólnie  działalność 
gospodarczą lub są  wspólnikami spółki cywilnej.

3.  Jeżeli  Wykonawca ma siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania  poza  terytorium Rzeczypospolitej  Polskiej, 
zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. II/1.3:

3.1. pkt b), d), e),  f),- składa 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,
b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,
c) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 
albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności 
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

3.2. pkt  c) –  składa  zaświadczenie  właściwego  organu  sądowego  lub  administracyjnego  kraju 
pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 
4-8 ustawy.
4. Dokumenty, o których mowa w pkt. 3 ppkt 3.1 lit. a i b oraz w pkt.3 ppkt 3.2., powinny być wystawione nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 
5.  Dokument,  o  którym  mowa  w  pkt.  3  ppkt.  3.1  lit.  c,  powinien  być  wystawiony  nie  wcześniej  niż
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 
6.  Jeżeli  w  kraju  pochodzenia  osoby  lub  w  kraju,  w  którym  wykonawca  ma  siedzibę  lub  miejsce 
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 3, ppkt 3.1 lub pkt 3. ppkt 3.2 zastępuje 
się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, 
administracyjnym  albo  organem  samorządu  zawodowego  lub  gospodarczego  odpowiednio  kraju 
pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Zapis pkt. 4 i 5 
specyfikacji stosuje się odpowiednio.

Termin związania ofertą: 60 dni od dnia składania ofert.
Ogłoszenie  zostało  przekazane  do  publikacji  w  Dzienniku  Urzędowym  Wspólnot  Europejskich  w  dniu 
23.10.2008 r. 

W momencie ukazania się ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zostanie ono wywieszone 
na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego, oraz na stronie internetowej Szpitala, także w tym dniu 
zostanie udostępniona Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej Szpitala.

Kraków, dnia 23.10.2008 r. 
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