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Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej w Krakowie
os. Na Skarpie 66
Osoba do kontaktów: Urszula Gawin
31-913 Kraków
POLSKA
Tel.: +48 126229400 / 126229487
E-mail: zpubl@interia.pl
Faks: +48 126444756

Adresy internetowe: 
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.zeromski-szpital.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu 
konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: 
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na 
adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Zdrowie
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:

Centrala Telefoniczna
0-12 644-01-44

FAX:
0-12 644-47-56

Dyrektor Szpitala
0-12 644-08-65

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
0-12 622-92-39

Z-ca Dyrektora ds. Ekon.-Adm.
0-12 622-92-81

Główny Księgowy
0-12 622-93-83

NIP 678-26-80-028

REGON 000630161

www.zeromski-szpital.pl

e-mail: zeromski@bci.pl

e-mail: kancelaria@zeromski-szpital.pl

mailto:zpubl@interia.pl?subject=TED
http://www.zeromski-szpital.pl/


Dostawa materiałów opatrunkowych.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji 
dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Kupno
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub 
świadczenia usług: Apteka Szpitala Specjalistycznego im. St. Żeromskiego w Krakowie SP 
ZOZ, os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków, POLSKA.

Kod NUTS PL213

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego 
systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Dostawa materiałów opatrunkowych, sukcesywnie w ciągu 24 miesięcy od dnia podpisania 
umowy do Apteki Szpitalnej, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w 
załączniku nr 5 do specyfikacji.
Minimalny okres przydatności do użycia oferowanych materiałów opatrunkowych powinien 
wynosić min. 12 miesięcy od daty dostawy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia mniejszej niż określone powyżej ilości 
materiałów opatrunkowych w przypadku zmniejszenia się jego zapotrzebowania.
Oferowane przez wykonawców w niniejszym postępowaniu wyroby medyczne, muszą 
spełniać wymagania odpowiednich norm, przepisów Unii Europejskiej oraz Ustawy z dnia 
20.5.2010 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.
W przypadku produktów, które nie podlegają przepisom ustawy z dnia 20.5.2010 r. o 
wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107 poz. 679), Wykonawca zobowiązany jest posiadać 
inne odpowiednie dokumenty dopuszczające te produkty do obrotu i stosowania.
Wykonawca oferując produkt leczniczy, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego, wyrób medyczny, znajdujący się na liście leków refundowanych, przy 
obliczeniu ceny musi wziąć pod uwagę zapisy art. 9 ustawy z dnia 12.5.2011 r. o refundacji 
leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów 
medycznych (Dz. U. Nr 122, poz. 696).
Dostawa materiałów opatrunkowych do siedziby Zamawiającego nastąpi na koszt i ryzyko 
Wykonawcy.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141110

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie



II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)

Informacje o częściach zamówienia

Część nr: 1 Nazwa: Grupa 1
1)Krótki opis
Dostawa materiałów opatrunkowych, zgodnie z opisem zawartym w zalączniku nr 5 do 
SIWZ.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141110, 33141111, 33141112, 33141113, 33141119

3)Wielkość lub zakres
1. Hipoalergiczny przylepiec z włókniny poliestrowej z klejem akrylowym perforowany na 
całej powierzchni umożliwiający dzielenie wzdłuż i wszerz o wymiarach 2,5cm x 9,14m szt 
240
2.Hipoalergiczny przylepiec na jedwabiu z klejem akrylowym o wymiarach 5cm x 9,14m szt 
6 000
3.Hipoalergiczny przylepiec na jedwabiu z klejem akrylowym o wymiarach 2,5cm x 9,14m 
szt 1 000
4.Hipoalergiczny przylepiec włókninowy z klejem akrylowym o wymiarach 2,5cm x 9,14m 
szt 1 200
5.Hipoalergiczny chirurgiczny przylepiec z elastycznej włókniny z klejem akrylowym o 
wysokiej przylepności, bez papieru wyścielającego o wymiarach 15,2 cm x 9,14 m szt 50
6.Hipoalergiczny plaster z opatrunkiem na włókninie wymiarach 6 cm x 1 m szt 500
7.Jałowy, hipoalergiczny, włókninowy opatrunek z centralnie umieszczonym wkładem 
chłonnym, samoprzylepny, pokryty klejem akrylowym o wymiarach 10 cm x 25 cm szt 13 
000
8.Jałowy, hipoalergiczny, włókninowy opatrunek z centralnie umieszczonym wkładem 
chłonnym, samoprzylepny, pokryty klejem akrylowym o wymiarach 10cm x 20cm szt 8 000
9.Jałowy,hipoalergiczny plaster na włókninie z klejem akrylowym do mocowania kaniul o 
wymiarach 7,6cm x 5,1cm (+/- 1cm) szt 250 000
10. Elastyczna siatka opatrunkowa 6 cm x 10 m szt 20
11. Elastyczna siatka opatrunkowa 10 cm x 10 m szt 10
12.Gazik jałowy nasączony 70 % alkoholem izopropylowym,rozmiar 6 cm x 3 cm, op x 100 
szt op 3 000
13.Zestaw 2 gazików do iniekcji:gazik włókninowy nasączony alkoholem izopropylowym 70 
% + gazik suchy, rozmiar 6 cm x 3 cm opakowanie x 50 par op 1 000
14.Bandaż podgipsowy włókninowy 10 cm x 3 m szt 6 000
15.Bandaż podgipsowy włókninowy 20 cm x 3 m szt 7 000
16 Hipoalergiczny,przeżroczysty, sterylny plaster do mocowania i zabezpieczania wkłuć 
naczyniowych o wymiarach 6cm x 7cm (+/- 5 %), z wycięciem na port pionowy wyposażony 
w system ramki i metki do oznaczenia szt 3 600
17.Kompresy jałowe 10cm x 10cm x 3szt. 17 nitek, 8 warstw (pakowane łącznie) op 60 000
18.Kompresy jałowe 7,5cm x 7,5cm x 3szt. 17 nitek, 8 warstw (pakowane łącznie) op 320 
000
19.Kompresy jałowe 7,5cm x 7,5cm x 5szt. 17 nitek, 8 warstw (pakowane łącznie) op 110 
000
20 Kompresy jałowe 5cm x 5cm x 3szt. 17 nitek, 8 warstw (pakowane łącznie) op 300 000
21 Sterylny, przezroczysty,półprzepuszczalny opatrunek do mocowania kaniul obwodowych 
u dzieci, wzmocnienie włókniną w części obejmującą kaniulę, ramka ułatwiająca aplikację, 
proste wycięcie na port pionowy, zaokrąglone brzegi,dwa włókninowe paski mocujące, 
rozmiar 5x5,7cm,odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol,klej 
akrylowy równomiernie naniesiony na całej powierzchni przylepnej,wyrób medyczny klasy 
Iia,niepylące,nierwące się w kierunku otwarcia, opakowanie typu folia-folia z polietylenu o 
wysokiej gęstości,zapewniające sterylną powierzchnię dla odłożenia opatrunku po otwarciu 
opakowania. Potwierdzenie bariery folii dla wirusów =>27nm przez niezależne laboratorium 
szt 2 400



22.Gaza sterylna opatrunkowa rozmiar 1m2 z gazy 17-to nitkowej szt 26 000
23.System zamykania ran, pasek z mikroporowatej włókniny poliestrowej, wzmocnionej 
włóknami z syntetycznego jedwabiu 47mm x 12mm z przeźroczystym opatrunkiem z folii PU 
60mm x 47mm z ramką do aseptycznej aplikacji; sterylne, 1 sztuka w opakowaniu, 
Opakowanie zbiorcze - plastikowy dyspenser op 50
24.System zamykania ran, pasek z mikroporowatej włókniny poliestrowej, wzmocnionej 
włóknami z syntetycznego jedwabiu 47mm x 12mm z przeźroczystym opatrunkiem z folii PU 
60mm x 47mm z ramką do aseptycznej aplikacji, sterylne, 5 sztuk w opakowaniu, 
Opakowanie zbiorcze - plastikowy dyspenser op 200
25.Hipoalergiczny plaster poiniekcyjny z rozciągliwej włókniny z opatrunkiem absorbcyjnym 
na papierze zabezpieczającym, z wodoodpornym klejem akrylowym, bez lateksu,kauczuku i 
tlenku cynku, opakowanie tekturowe-dyspenser, rozmiar 5m x 4cm, dzielony co 2cm op 400
26.Przeżroczysty opatrunek z PU do cewników centralnych 10 x 12cm, z ramką i metką 
rozmiar 10 x 12cm, odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol, 
klej akrylowy naniesiony w siateczkę w sposób gwarantujący wysoką przepuszczalność dla 
pary wodnej,opakowanie typu folia-folia. Potwierdzenie bariery folii dla wirusów => 27nm 
przez niezależne laboratorium szt 100
27.Przeźroczysty opatrunek z PU do cewników centralnych, owalny 10 x 11,5cm, z ramką i 
metką, odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol, klej akrylowy, 
naniesiony w siateczkę w sposób gwarantujący wysoką przepuszczalność dla pary wodnej, 
opakowanie typu folia-folia. Potwierdzenie bariery folii dla wirusów => 27nm przez 
niezależne laboratorium szt 100
28.Jałowe kompresy oczne, kształt owalny 41,3 x 66,7mm, wkład o wysokiej chłonności z 
bawełny długowłóknistej pokryty obustronnie warstwą zewnętrzną z delikatnej gazy. 
Pakowane pojedynczo w rozrywalne saszetki. Opakowanie 50 saszetek op 100
*Kompresy w poz. 17-20 przeznaczone są do stosowania dla celów inwazyjnych na Bloku 
Operacyjnym w poz. 1* - 5* dopuszczona tolerancja (+/- 0,5 cm).
Szacunkowa wartość bez VAT: 481 601,00 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji 
zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 2 Nazwa: Grupa 2
1)Krótki opis
Dostawa materiałów opatrunkowych, zgodnie z opisem zawartym w zalączniku nr 5 do 
SIWZ.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141110, 33141114, 33141115, 33141118, 33141119

3)Wielkość lub zakres
1* Kompresy włókninowe jałowe, włóknina 40g, 5 cm x 5 cm, 4 warstwy x 10 szt op 4 200
2* Kompresy włókninowe jałowe, włóknina 40g 7,5 cm x 7,5 cm, 4 warstwy x 10 szt op 4 
200
3* Kompresy włókninowe jałowe, włóknina 40g, 10 cm x 10 cm, 4 warstwy x 10 szt op 2 000
4 Setony jałowe 2 m x 5 cm, 4 warstwy, x 1 szt. szt 1 200
5 Setony jałowe 2 m x 2 cm, 4 warstwy, x 1 szt. szt 1 800
6 Tupfery fasola niejałowe 15 cm x15 cm x 500 szt op 100
7 Tupfery gazowe niejałowe kula 20 cm x 20 cm x 250 szt, 17 nitek op 18
*Kompresy w poz 1-3 przeznaczone są do stosowania dla celów inwazyjnych na Bloku 
Operacyjnym.
Szacunkowa wartość bez VAT: 16 840,12 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji 
zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 3 Nazwa: Grupa 3
1)Krótki opis
Dostawa materiałów opatrunkowych, zgodnie z opisem zawartym w załączniku nr 5 do 
SIWZ.



2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141110, 33141113, 33141114, 33141115, 33141119

3)Wielkość lub zakres
1 Serweta 45 cm x 45 cm, 4 warstwy,20 nitek,z nitką radiacyjną i tasiemką szt 50 000
2* Kompresy niejałowe 10 cm x 10 cm, 17 nitek,12 warstw x 100 szt op 6 000
3* Kompresy niejałowe 7,5 cm x 7,5 cm, 17 nitek,12 warstw x 100 szt op 3 500
4* Kompresy niejałowe 10 cm x 20 cm, 17 nitek,12 warstw x 100 szt op 1 100
5* Kompresy niejałowe 5 cm x 5 cm, 17 nitek,12 warstw x 100 szt op 13 000
6 Kompresy jałowe chłonne 10 cm x 20 cm x 25 szt op 800
7 Kompresy jałowe chłonne 20 cm x 20 cm x 15 szt op 400
8 Kompresy jałowe chłonne 10 cm x 10 cm x 25 szt op 400
9 Opaska dziana 4 m x 5 cm, pakowana pojedynczo szt 9 000
10 Opaska dziana 4 m x 10 cm, pakowana pojedynczo szt 65 000
11 Opaska dziana 4 m x 15 cm, pakowana pojedynczo szt 60 000
12 Opaska elastyczna dziana podtrzymująca 4 m x 6 cm szt 2 500
13 Opaska elastyczna tkana z zapinką 5 m x 15 cm, pakowana pojedynczo szt 10 500
14 Opaska elastyczna mocująca 4 m x 6 cm szt 1 500
15 Gaza mb,17 nitek, opakowanie po 100 mb mb 16 000
16 Lignina arkusze (bielona) kg 9 600
17 Wata opatrunkowa bawełniano wiskozowa 0,1kg szt 30
18 Wata opatrunkowa bawełniano wiskozowa 0,5kg szt 500
*Kompresy poz 2-5 przeznaczone są dla celów inwazyjnych na Bloku Operacyjnym.
Szacunkowa wartość bez VAT: 258 948,60 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji 
zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 4 Nazwa: Grupa 4
1)Krótki opis
Dostawa opasek gipsowych, zgodnie z szczegółowym opisem zawartym w załączniku nr 5 do 
SIWZ.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141110

3)Wielkość lub zakres
1 Opaska gipsowa o wymiarach 3m x10 cm, zawartość 94 % gipsu naturalnego,czas wiązania 
4 do 6 minut szt 4 000
2 Opaska gipsowa o wymiarach 3m x14 cm, zawartość 94 % gipsu naturalnego,czas wiązania 
4 do 6 minut szt 25 000
Szacunkowa wartość bez VAT: 41 530,00 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji 
zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 5 Nazwa: Grupa 5
1)Krótki opis
Dostawa specjalistycznych materiałów opatrunkowych, zgodnie z opisem zawartym w 
załączniku nr 5 do SIWZ.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141110

3)Wielkość lub zakres
1 Opatrunek hydrokoloidowy na rany przewlekłe (owrzodzenia podudzi na tle niewydolności 
żylnej i tętniczej, odleżyny, owrzodzenia cukrzycowe), jak i na rany ostre, częściowe 
oparzenia stopnia I do IIa, czy miejsca donorowe. Może być stosowany we wszystkich 
etapach leczenia, również w ranach z martwicą suchą lub rozpływną 10cm x 10cm. szt. 500
2 Opatrunek hydrokoloidowy na rany przewlekłe (owrzodzenia podudzi na tle niewydolności 
żylnej i tętniczej, odleżyny, owrzodzenia cukrzycowe), jak i na rany ostre, częściowe 



oparzenia stopnia I do IIa, czy miejsca donorowe. Może być stosowany we wszystkich 
etapach leczenia, również w ranach z martwicą suchą lub rozpływną 15cm x 15cm. szt. 500
3 Opatrunek hydrokoloidowy na rany przewlekłe (owrzodzenia podudzi na tle niewydolności 
żylnej i tętniczej, odleżyny, owrzodzenia cukrzycowe), jak i na rany ostre, częściowe 
oparzenia stopnia I do IIa, czy miejsca donorowe. Może być stosowany we wszystkich 
etapach leczenia, również w ranach z martwicą suchą lub rozpływną 20cm x 20cm. szt. 200
4 Opatrunek hydrokoloidowy na rany przewlekłe (owrzodzenia podudzi na tle niewydolności 
żylnej i tętniczej, odleżyny, owrzodzenia cukrzycowe), jak i na rany ostre, częściowe 
oparzenia stopnia I do IIa, czy miejsca donorowe. Może być stosowany we wszystkich 
etapach leczenia, również w ranach z martwicą suchą lub rozpływną 15cm x 20 cm. szt. 200
5 Opatrunek foliowy do mocowania sond nosowych i cewników w kształcie asymetrycznej 
litery H dla dorosłych 7,2xm x 7cm szt. 300
6 Opatrunek hydrowłóknisty, opartym na technologii Hydrofiber, wodoodporny, opatrunek 
wchłania i zatrzymuje znaczne ilości wysięku z rany, tworząc łagodne, wilgotne środowisko 
przyspieszające proces gojenia - wersja nieprzylepna 7,5cm x 7,5cm szt. 300
7 Opatrunek hydrowłóknisty, opartym na technologii Hydrofiber, wodoodporny, opatrunek 
wchłania i zatrzymuje znaczne ilości wysięku z rany, tworząc łagodne, wilgotne środowisko 
przyspieszające proces gojenia - wersja nieprzylepna 1cm x 11cm szt. 300
8 Opatrunek hydrowłóknisty, opartym na technologii Hydrofiber, wodoodporny, opatrunek 
wchłania i zatrzymuje znaczne ilości wysięku z rany, tworząc łagodne, wilgotne środowisko 
przyspieszające proces gojenia - wersja nieprzylepna 5cm x 15cm szt. 300
9 Opatrunek hydrowłóknisty, opartym na technologii Hydrofiber, wodoodporny, opatrunek 
wchłania i zatrzymuje znaczne ilości wysięku z rany, tworząc łagodne, wilgotne środowisko 
przyspieszające proces gojenia - wersja samoprzylepna 21cm x 25cm szt. 100
10 Opatrunek hydrowłóknisty, opartym na technologii Hydrofiber, wodoodporny, opatrunek 
wchłania i zatrzymuje znaczne ilości wysięku z rany, tworząc łagodne, wilgotne środowisko 
przyspieszające proces gojenia - wersja nieprzylepna 10cm x 10cm szt. 200
11 Opatrunek hydrowłóknisty, opartym na technologii Hydrofiber, wodoodporny, opatrunek 
wchłania i zatrzymuje znaczne ilości wysięku z rany, tworząc łagodne, wilgotne środowisko 
przyspieszające proces gojenia - wersja nieprzylepna 7cm x 14cm szt. 200
12 Opatrunek hydrowłóknisty, opartym na technologii Hydrofiber, wodoodporny, opatrunek 
wchłania i zatrzymuje znaczne ilości wysięku z rany, tworząc łagodne, wilgotne środowisko 
przyspieszające proces gojenia - wersja nieprzylepna 7cm x 19cm szt. 200
13 Opaska gazowa z pastą cynkową 5 x 10cm szt. 150
14 Opaska gazowa z pastą cynkową 7 x 10cm szt. 150
15 Opatrunek włókninowy z centralnym wkładem chłonnym hemostatycznym, jałowy - 
dostępny w wersji w kolorze białym 2,5cm x 8,5cm szt. 200
16 Opatrunek włókninowy z centralnym wkładem chłonnym hemostatycznym, jałowy - 
dostępny w wersji przeźroczystej 2,5cm x 8,5cm szt. 200
17 Opatrunek kolagenowy piankowy 5cm x 5cm szt. 100
18 Opatrunek kolagenowy piankowy 5cm x 10cm szt. 100
19 Opatrunek kolagenowy piankowy 10cm x 10cm szt. 100
20 Opatrunek z miękkiego silikonu Mepilex absorbują cy z warstwą kontaktową Safetec 
12,5cm x 12,5cm szt. 50
21 Opatrunek z miękkiego silikonu Mepilex absorbują cy z warstwą kontaktową Safetec 
17,5cm x 17,5cm szt. 20
22 Sterylny hipertoniczny żel zawierający 20 % stężenie chlorku sodu, 150 mg Zastosowanie: 
odleżyny owrzodzenia goleni rany pourazowe rany chirurgiczne szt. 100
23 Opatrunek hydrokoloidowy na rany z martwicą suchą oraz rozpływną. Tuba 15g szt. 250
24 Opatrunek włókninowy nasączony parafiną 1cm x 1cm szt. 200
25 Opatrunek włókninowy nasączony parafiną 1cm x 2cm szt. 200
Szacunkowa wartość bez VAT: 67 170,00 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji 
zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym



III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
Przystępując do przetargu Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium będące sumą 
wadiów określonych dla poszczególnych grup, na które składa ofertę. W przypadku składania 
oferty na wszystkie grupy Wykonawca wnosi wadium w wysokości 8 650,00 PLN (słownie: 
osiem tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych).
Wysokość wadium dla poszczególnych grup została określona poniżej:
Grupa 1 4 800,00 PLN.
Grupa 2 170,00 PLN.
Grupa 3 2 590,00 PLN.
Grupa 4 420,00 PLN.
Grupa 5 670,00 PLN.
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.
2. Forma wpłaty wadium.
Wadium może być wniesione w następujących formach:
1) pieniądzu,
2) poręczeniach bankowych lub pieniężnych poręczeniach spółdzielczej kasy 
oszczędnościowo-kredytowej,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 
dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 
r. Nr 42, poz.275).
3. Wadium wniesione w pieniądzu.
1) Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem, na rachunek bankowy 
Zamawiającego:
Deutsche Bank PBC S.A. O/Kraków nr 45 1910 1048 3400 2331 1121 0002.
Fakt wniesienia wadium należy potwierdzić poprzez dostarczenie Zamawiającemu kopii 
dowodu wpłaty.
2) Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający zwraca Wykonawcy wraz z odsetkami 
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, 
pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy 
na rachunek wskazany przez Wykonawcę.
4. Wadium wniesione w innej formie.
1) W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż w pieniądzu, do oferty należy 
dołączyć potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię dokumentu stanowiącego 
zabezpieczenie wadium. Oryginał tego dokumentu należy złożyć razem z ofertą nie 
zszywając go z nią.
2) Z treści gwarancji (poręczenia) powinno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne 
żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie 
Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych 
w art. 46 ust. 5 ustawy.
3) Zamawiający wymaga, aby okres ważności gwarancji/ poręczenia nie był krótszy niż okres 
związania ofertą, tj. 60 dni.
5. Zwrot wadium.
Zamawiający zwraca wadium:
1) Wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub 
unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 
najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem sytuacji wskazanej w pkt III.1.1) ppkt..6.1);
2) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, po zawarciu umowy w 
sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy;
3) Na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono 
wadium w przypadkach wskazanych powyższej w pkt 1, jeżeli w wyniku ostatecznego 
rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Zamawiający 



wyznacza zarazem termin ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę.
6. Utrata wadium.
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w przypadkach, gdy:
1) Wykonawca, którego oferta została wybrana, odmówił podpisania umowy w sprawie 
zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
2) Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy;
3) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie 
złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy lub 
pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do 
odpowiednich przepisów je regulujących:
Płatność przelewem w terminie min. 30 dni od otrzymania faktury.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone 
zamówienie:
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. III.2.1) ppkt. 1 – 6 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.
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: tak
Opis szczególnych warunków: 1. Wyroby medyczne, muszą spełniać wymagania 
odpowiednich norm, przepisów Unii Europejskiej oraz Ustawy z dnia 20.5.2010 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.
W przypadku produktów, które nie podlegają przepisom ustawy z dnia 20.5.2010 r. o 
wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107 poz. 679), Wykonawca zobowiązany jest posiadać 
inne odpowiednie dokumenty dopuszczające te produkty do obrotu i stosowania.
2. Wykonawca oferując produkt leczniczy, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego, wyrób medyczny, znajdujący się na liście leków refundowanych, przy 
obliczeniu ceny musi wziąć pod uwagę zapisy art. 9 ustawy z dnia 12.5.2011 r. o refundacji 
leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów 
medycznych (Dz. U. Nr 122, poz. 696).
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: 1. 
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne 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 
Wykonawcy będący osobami fizycznymi oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy.
3. Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, 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.
4. Aktualne zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, 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 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. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 
ustawy Prawo zamówień publicznych.
8.W przypadku gdy Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 
ust. 1 ustawy, polegać będzie na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, 
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, zobowiązany jest 
udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji 
zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych 
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich 
przy wykonywaniu zamówienia, zgodnie z zasadami określonymi w art. 26 ust 2b ustawy.
9. 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.III.2.1) 
ppkt.1-6.
10.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.
11. Wymagania dotyczące Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
11.1. Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczpospolitej Polskiej, składa:
— zamiast dokumentów określonych w punkcie III.21) ppkt 2, 3, 4 oraz 6 – 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 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,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.
— zamiast dokumentu określonego w punkcie III.2.1). ppkt 5 – zaświadczenie właściwego 
organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, 
której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 4 – 8 ustawy 
Prawo zamówień publicznych.



11.2. Dokumenty wskazane powyżej powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania ofert, za wyjątkiem dokumentu potwierdzającego, że 
Wykonawca 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, 
który powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 
składania ofert.
11.3. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę 
lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie III.2.1) 
ppkt. 11.1, 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. Dokument ten powinien być 
wystawiony z zachowaniem terminów wskazanych w pkt 11.2.
Ocena spełniania warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia- nie spełnia, w 
oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach wyszczególnionych powyżej.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. 
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 
ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, w których 
Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych 
lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania ofert.
3. 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 w pkt. 
III.2.2) ppkt. 2.
Ocena spełniania warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia- nie spełnia, w 
oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach wyszczególnionych powyżej.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Wykonawca musi posiadać środki 
finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 50 % ceny oferty (w 
przypadku złożenia ofert częściowych – 50 % sumy cen ofert częściowych).
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 
ustawy Prawo zamówień publicznych.
Ocena spełniania warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia- nie spełnia, w 
oparciu o informacje zawarte w oświadczeniu wyszczególnionym powyżej.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert 
lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne



IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
ZP 22/2012
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu 
opisowego
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do 
dokumentów: 22.8.2012 - 10:30
Dokumenty odpłatne: tak
Podać cenę: 24,60 PLN
Warunki i sposób płatności: Płatność gotówką w Kasie Szpitala lub przelewem na rachunek 
bankowy Szpitala.
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
22.8.2012 - 10:30
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym 
kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 22.8.2012 - 11:00

Miejscowość: 

Kraków Sala Konferencyjna Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w 
Krakowie na os. Na Skarpie 66.

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe
Informacja o oświadczeniach i dokumentach jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 
potwierdzenia spełniania wymagań zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia.
1. Oświadczenie, iż oferowane wyroby medyczne posiadają świadectwa dopuszczenia do 
stosowania wymagane prawem, zgodnie z ustawą z dnia 20.5.2010 r. o Wyrobach 
Medycznych (Dz. U. Nr 107 poz. 679):
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,
W przypadku produktów, które nie podlegają przepisom ustawy z dnia 20.5.2010 r. o 
Wyrobach medycznych, oświadczenie, że Wykonawca posiada inne odpowiednie, aktualne 
dokumenty dopuszczające te produkty do obrotu i stosowania.
2. Oświadczenie, iż na każde żądanie Zamawiającego w nieprzekraczalnym 5 dniowym 
terminie zostaną przedłożone w/w dokumenty.
3. Dla grupy 1 Zamawiający wymaga przedłożenia dokumentów o których mowa w pkt. VI.3) 
ppkt.1 potwierdzających, że oferowane wyroby medyczne w tej grupie posiadają świadectwa 
dopuszczenia do stosowania wymagane prawem, zgodnie z ustawą z dnia 20.5.2010 r. o 
Wyrobach Medycznych (Dz. U. Nr 107 poz. 679).
4. Karty charakterystyk oferowanych materiałów opatrunkowych.



Ocena spełniania warunków zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w 
oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach o których mowa powyżej.
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Urzedu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17 a
02-676 Warszawa
POLSKA

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Odwołanie wnosi się w 
terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej 
podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane faksem lub drogą elektroniczną albo w 
terminie 15 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej 
podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni 
od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć 
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
4. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o 
wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 30 dni od 
dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu 
zamówienia lub w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie 
opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu 
zamówienia.
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych Departament Odwołań
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12.7.2012


