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Ogłasza przetarg nieograniczony o udzielenie zamówienia publicznego powyżej 193 tys. 
EURO na:

„Dostawę materiałów szewnych."
(ZP 30/2011)

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów szewnych zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia 
określonym w załączniku nr 5 stanowiącym integralną część SIWZ.

Pakiet  1 - 
Szwy syntetyczne wchłanialne plecione i monofilamentowe o długim okresie całkowitego wchłonięcia. 
1.  1-38  Szew  syntetyczny  wchłanialny,  wielowłóknowy,  powlekany,  wykonany  z  kwasu  glikolowego  i  

mlekowego o okresie podtrzymywania tkankowego ok. 21 dni oraz okresie całkowitego wchłonięcia 56-
70 dni.  

2.  39-45 Szew syntetyczny wchłanialny,  jednowłóknowy o okresie  podtrzymywania  tkankowego ok.  4 
tygodni oraz okresie całkowitego wchłonięcia 160 - 210 dni. 

3. 46 i 47 Szew syntetyczny wchłanialny, jednowłóknowy o okresie podtrzymywania tkankowego 14 - 21 
dni oraz okresie całkowitego wchłonięcia od 60 do max.120 dni. 

Pakiet 2 - Szew syntetyczny, wchłanialny monofilamentowy o okresie całkowitego wchłonięcia do 56 dni, 
okres podtrzymywania tkankowego ok.10 dni 
Pakiet  3 -  Szew  syntetyczny,  niewchłanialny,  jednowłóknowy,  polipropylenowy  z  dodatkiem  glikolu 
polietylenowego.
Pakiet 4 -   Szew syntetyczny pleciony niewchlanialny poliestrowy powlekany silikonem 
Pakiet 5 - Szew syntetyczny, niewchłanialny, jednowłóknowy, poliamidowy
Pakiet 6 - Szew naturalny, niewchłanialny, wielowłóknowy, jedwabny powlekany woskiem lub silikonem
Pakiet 7 - Szew syntetyczny, wchłanialny, powleczony, o okresie podtrzymywania tkankowego ok. 5 dni 
okresie wchłaniania całkowitego do 42 dni
Pakiet 8 - 1. Pozycja 1 i 2: Szew syntetyczny wchłanialny, pleciony, czas podtrzymania  ok. 21 dni, czas 
wchłaniania od 56-90, 2. Pozycja 3 - 6: Szew syntetyczny, monofilamentowy, niewchłanialny, nylonowy
Pakiet 9 - Szew stalowy - stal nierdzewna w odpowiadającej normie ASTM F138

Gatunek 2 "Prety i druty ze stali nierdzewnej do wszczepień chirurgicznych"
Pakiet 10 - Taśma do szwu okrężnego szyjki macicy, jedwabna
Pakiet 11 - Inne specjalistyczne materiały szewne - typu PROXI STRIP
Pakiet 12 - Inne specjalistyczne materiały  - typu SURGICEL
Pakiet 13 - 1 .  Pozycja 1 - 4 Szew syntetyczny pleciony niewchlanialny poliamidowy powlekany silikonem 

Termin realizacji zamówienia: sukcesywnie w okresie 24 miesięcy od dnia podpisania umowy.

2.  Minimalny  okres  przydatności  do  użycia  oferowanych  materiałów  szewnych  powinien  wynosić  24 
miesiące od daty  dostawy.

3.  Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  zamówienia  mniejszej  niż  określone  w  Załączniku  nr  5  do 
Specyfikacji ilości materiałów  szewnych w przypadku zmniejszenia się jego zapotrzebowania.

4.  Zaoferowane  przez  Wykonawców  w  niniejszym  postępowaniu  materiały  szewne  muszą  spełniać 
wymagania ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107 poz. 679).

5.  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  dołączenia  do  oferty  katalogów  oraz  instrukcji  użytkowania 
oferowanego  asortymentu  w  języku  polskim,  wraz  z  zaznaczeniem  grupy,  pozycji  oraz   rozmiaru 
oferowanego asortymentu.

6.  Wykonawca  ubiegający się  o  udzielenie  zamówienia  zobowiązany jest  dostarczyć  Zamawiającemu 
nieodpłatnie partię próbną materiałów szewnych do każdego pakietu ocenianego w kryterium jakość (dla 
pakietów 1 - 10 oraz 12- 13), po 3 sztuki do każdej pozycji w danym pakiecie, na którą składa ofertę. 



Zamawiający wymaga aby materiały szewne stanowiące partię próbną posiadały oznakowanie kodem 
kreskowym. W przypadku braku kodu na materiale szewnym (na danej sztuce) Wykonawca dołączy kod 
kreskowy pochodzący z opakowania zbiorczego dotyczącego danej pozycji w pakiecie. 

Zamawiający na podstawie partii próbnej przeprowadzi ocenę jakości oferowanych materiałów szewnych 
zgodnie z pkt. XIV. 1 SIWZ .

7. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert równoważnych w oparciu o art. 29 ust. 3 ustawy w 
grupach 11 i 12.
Pod pojęciem  „równoważne”  Zamawiający rozumie możliwość zaproponowania podobnych materiałów, 
poprzez uzyskanie efektu założonego i sprecyzowanego w grupie 11 i 12 za pomocą innych rozwiązań. 
W  przypadku  złożenia  oferty  równoważnej  Wykonawca  zobowiązany  jest  przedstawić  wszystkie 
dokumenty potwierdzające fakt równoważności oferowanych materiałów. 
W przypadku  stwierdzenia  braku  równoważności  oferowanych  mater ia łów  Zamawiający 

odrzuci  ofertę równoważną.

CPV : 33.14.11.21-4, 33.14.11.20-7

Zamawiający dopuszcza  składanie ofert częściowych  opisanych w załączniku nr 5 do SIWZ.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych w ramach jednego pakietu. 
Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia w danym pakiecie zostaną odrzucone. 
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę .
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
Zamawiający nie przewiduje  udzielenia zamówień dodatkowych.
Zamawiający nie przewiduje  stosowanie aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje stosowania dynamicznego systemu zakupów.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

Przystępując do przetargu Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium będące sumą  określoną 
dla poszczególnych pakietów, na które składa ofertę w wysokości 9.680,00 zł  (słownie: dziewięć tysięcy 
sześćset osiemdziesiąt złotych ).

Wysokość  wadium dla poszczególnych pakietów wynosi:

Pakiet  1 6 100,00 zł Pakiet 2 600,00 zł

Pakiet 3 280,00 zł Pakiet 4 260,00 zł

Pakiet 5 700,00 zł Pakiet 6 250,00 zł

Pakiet 7 460,00 zł Pakiet 8 100,00 zł

Pakiet 9 25,00 zł Pakiet 10 15,00 zł

Pakiet 11 140,00 zł Pakiet 12 590,00 zł

Pakiet 13 160,00 zł
    Wadium może być wniesione w jednej z kilku form określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo 
zamówień publicznych.
              
Kryteria oceny ofert dla grup 1 - 10 i 12 - 13:   cena - 60 %,  jakość  - 40 %, 
Kryteria oceny ofert dla grupy 11 -  cena - 100 %.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zamieszczona na stronie Zamawiającego www.zeromski-
szpital.pl . 
Na  wniosek  Wykonawcy  Specyfikację  Istotnych  Warunków Zamówienia  można  odbierać  osobiście  w 
Budynku Administracji Szpitala, os. Na Skarpie 66, Pawilon "A" pok. 20, w godz. od 8:00 - do 14:00, – 
cena specyfikacji -  24,60 zł 
Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami:

1.w sprawach formalnych:  
-  Elżbieta Jastrzębska - Kukawka   - St.  Inspektor Sekcji  Zamówień Publicznych,  tel.  (12) 622-94-00; 
Budynek Administracji Pawilon "A" os. Na Skarpie 66,  pok. nr 20.

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


2.w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia:  
- lek. med. Jakub Łomnicki – Kierownik Bloku Operacyjnego tel. 12-622-95-00
- Halina Gniadek- Pielęgniarka Oddziałowa Bloku Operacyjno - Chirurgicznego tel. 12-622-93-72

Ofertę należy złożyć w Kancelarii  Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krakowie, Pawilon "A" os. Na Skarpie 66,   31-913 Kraków, 
pokój nr 21.
Termin składania ofert: do dnia 1.12.2011 r. do godz. 10:00.
Miejsce i termin otwarcia ofert: w dniu 1.12.2011 r. do godz. 10:30 w Budynku Administracji Szpitala, os. 
Nas Skarpie 66, Pawilon "A", 31-913 Kraków, 

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy 
dotyczące:

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności  lub czynności,  jeżeli  przepisy prawa 
nakładają obowiązek ich posiadania;

b) posiadania  wiedzy i doświadczenia:
1) wykonali  lub  wykonują  w okresie  ostatnich trzech lat  przed  upływem terminu składania  ofert, 

a jeżeli  okres prowadzenia jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 dostawę o charakterze 
odpowiadającym przedmiotowi zamówienia w niniejszym postępowaniu, o wartości co najmniej 50 
%  wartości  oferty,  udokumentowanych  dokumentem  potwierdzającym,  że  dostawa  została 
wykonana należycie, np. referencjami;

c)  dysponowania  odpowiednim  potencjałem  technicznym  oraz  osobami  zdolnymi  do  wykonania 
zamówienia;

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej:
2) wykażą posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej o wartości co najmniej 50 % 

wartości oferty,

oraz nie podlegający wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy.

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty następujące oświadczenia i dokumenty:

A.    W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy.

1.  Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy - 
załącznik nr 3 do SIWZ.

2.  Wykaz  wykonanych  lub  wykonywanych  dostaw  w  zakresie  niezbędnym  do  wykazania  spełniania 
warunku wiedzy i doświadczenia, opisanego w pkt. b) 1) ogłoszenia, w okresie ostatnich trzech lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich  
wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te 
dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. 

3. Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada 
rachunek,  potwierdzającą  określoną  w  pkt.  d)  2)   ogłoszenia wysokość  posiadanych  środków 
finansowych  lub  zdolność  kredytową  Wykonawcy,  wystawioną  nie  wcześniej  niż  3  miesiące  przed 
upływem terminu składania ofert.

B.  W  celu  wykazania  braku  podstaw  do  wykluczenia  Wykonawcy  z  postępowania  o  udzielenie 
zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy.

1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy - załącznik nr 2 do 
SIWZ.

2. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania 
braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż        6  
miesięcy  przed  upływem terminu  składania  ofert,  a  w  stosunku  do  osób  fizycznych  oświadczenie  w 
zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.

3. Aktualne 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  w  całości  wykonania  decyzji  
właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.



4. Aktualne zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia  Społecznego  potwierdzające,  że  Wykonawca  nie  zalega  z  opłacaniem  składek  na 
ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, 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.

5.  Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt.  4 – 8 
ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  –  wystawiona  nie  wcześniej  niż  6  miesięcy  przed  terminem 
składania ofert. 

6.  Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.  24 ust.  1 pkt.  9  
ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  –  wystawiona  nie  wcześniej  niż  6  miesięcy  przed  terminem 
składania ofert.

7. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na 
zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały  
udział  w  realizacji  części  zamówienia,  Zamawiający  żąda  przedstawienia  w  odniesieniu  do  tych 
podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. B ppkt.1-6 ogłoszenia.

8. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w art 22 ust 1 pkt 4 ustawy, polega 
na zdolnościach  finansowych  innych  podmiotów na  zasadach  określonych  w art.  26  ust.  2b  ustawy, 
Zamawiający wymaga przedłożenia informacji, o której mowa powyżej w pkt A.3. ogłoszenia, dotyczącej 
tych podmiotów.

9. Jeżeli,  w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,  osoby, 
o  których  mowa  w  art.  24  ust.  1  pkt  5-8  ustawy,  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 ustawy, 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 
notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego 
lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.

C.  Szczególne wymagania dotyczące Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

1. Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, 
zamiast dokumentów, o których mowa w pkt . B. ogłoszenia:
a) w ppkt 2, 3, 4 i 6 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
3) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
4) nie zalega z uiszczeniem 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,

5) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,
b) w  ppkt 5 – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca 

zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust.  1 pkt 4-8 
ustawy.

2. Dokumenty wskazane powyżej w  pkt C.1. lit. a) ppkt 1) i 3) i  lit. b)  powinien być wystawiony nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument wskazany powyżej w pkt 
C. 1. lit. a) ppkt 2) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 
składania ofert.

3.  Jeżeli  w miejscu zamieszkania  osoby lub w kraju  w którym Wykonawca ma siedzibę  lub  miejsce 
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej w pkt C.1. ogłoszenia, zastępuje 
się  je  dokumentem  zawierającym  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, 
wystawionym z zachowaniem terminów wskazanych w pkt C.2. ogłoszenia.



D.   Wykonawcy wspólnie ubiegający 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 udzielenia zamówienia zobowiązany jest do 
złożenia wszystkich wskazanych w pkt. B ppkt 1-6 ogłoszenia oświadczeń oraz dokumentów.

Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenia 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.

E.   Dokumenty  jakie  mają  dostarczyć  Wykonawcy  w  celu  potwierdzenia  spełniania  wymagań   
Zamawiającego dotyczące przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty:

1. Oświadczenie, że oferowane wyroby medyczne, spełniają wymagania odpowiednich norm, przepisów 
Unii Europejskiej oraz  ustawy z dnia 20 maja  2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107 poz. 679), 
tj.  posiadają wpisy i świadectwa wydane przez uprawnione organy :

a) deklarację zgodności CE producenta (dotyczy wszystkich klas wyrobu medycznego),
b)certyfikat  jednostki  notyfikującej  (dotyczy  klasy  wyrobu  medycznego:  I  sterylna,  I  z  funkcją 
pomiarową, IIa, IIb, III),
c)  zgłoszenie/powiadomienie/wniosek  do  Prezesa  Urzędu  Rejestracji  Produktów  Leczniczych, 
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych;
d)  w  przypadku  produktów,  które  nie  podlegają  przepisom  ustawy  z  dnia  20  maja  2010  r.  o 
Wyrobach  Medycznych,  Wykonawca  zobowiązany  jest  dołączyć  do  oferty  inne  niż  wyżej 
wymienione, odpowiednie dokumenty dopuszczające te produkty do obrotu i stosowania.

2. Katalogi oraz instrukcje użytkowania oferowanego asortymentu w języku polskim, wraz z zaznaczeniem 
pakietu, pozycji oraz  rozmiaru oferowanego asortymentu.

3. Partia próbna materiałów szewnych do każdego pakietu ocenianego w kryterium jakość (dla pakietów 1 
- 10 oraz pakietów 12- 13), po 3 sztuki do każdej pozycji w danym pakiecie na który składa ofertę. 

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana zgodnie z formułą „spełnia – nie 
spełnia”, w oparciu o dołączone przez Wykonawcę dokumenty i oświadczenia.

Ogłoszenie o przedmiotowym postępowaniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot 
Europejskich w dniu 21 października 2011 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.

Termin związania ofertą: 60 dni od dnia składania ofert.
Kraków, dnia 26 października 2011 r.


