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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.  1)  NAZWA I ADRES: Szpital  Specjalistyczny im.  Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej w Krakowie , os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków, woj. małopolskie, tel. (012) 6441956, faks 
(012) 6444756.

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.zeromski-szpital.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa materiałów budowlanych, mechanicznych, 
hydraulicznych i stolarskich.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Grupa nr 1 - materiały budowlane 1. 
Akryl  biały w tubkach 330ml - 20 szt. 2. Barwnik do farb emulsyjnych (różne kolory)  - 40szt. 3. Benzyna  
lakowa- 30l 4. Cegła kratówka - 600 szt. 5. Cegła pełna - 200 szt. 6. Cement 350 - 3000 kg 7. Czyścik do  
pistoletu do pianki 6 szt. 8. Deski iglaste strugane dwustronnie kl. II grubość 32 mm - 2m3 9. Drzwi pełne białe  
90cm - 6 szt. 10. Nadproże ceramiczne długość 150cm - 10 szt. 11. Uniwersalny Grunt Akrylowy na bazie 
polimeru styrenowo-akrylowego zgodny z PN -C-81906:2003 - 200 l 12. Farba chlorokauczukowa biała - 30l 
13. Farba emalia biała typ Malux - 200 l 14. Farba olejna gruntująca w op.10l , lepkość 800-1000 mPas, zgodny 
z PN-C 81901:2002 - 200l 15. Farba emalia kolor typ Malux - 40l 16. Farba Akrylowa Uniwersalna do drewna i 
batonu , powłoka odporna reemulgację ,połysk wg PN-EN13300:2002 mat<10 - 250l 17. Wodnorozcieńczalna, 
lateksowa farba, do użytku zewnętrznego i wewnętrznego, posiadajaca dopuszczenie do stosowania w obiektach 
służby zdrowia. Zmywalna po miesiącu wg NEN 941/1967 i odporna na ścieranie i zmywalna wg DIN 53778 , 
zawartość części stałych ok 42% objętości, gęstość ok 1,44 g/cm3 - 350 l 18. folia budowlana czarna - 100m2 
19. Fuga - 70kg 20. Futryna drewniana do drzwi 90cm - 3 szt. 21. Gips budowlany - 500 kg 22. Gips szpachlowy 
- 1500 kg 23. gwoździe 100mm - 15 kg 24. Gwoździe 30mm - 10 kg 25. Gwoździe 50mm - 10 kg 26. Gwoździe 
80mm - 8 kg 27. klej montażowy w tubach 330ml - 45 szt. 28. klej winylowy emulsyjny do wykładzin PCV - 60  
kg 29. kotwa montażowa parasolkowa do akermanów - 100 szt.  30. kratka wentylacyjna  14x21cm z ramką 
metalową - 35 szt. 31. Kratka wentylacyjna okrągła na rurę spiro - 10 szt. 32. krzyżyki do fliz 2,5mm - 10 op.  
33. krzyżyki do fliz 3mm - 10 op. 34. Listwa przypodłogowa samoklejąca PCV w rolkach - 15 rol 35. listwy 
PCV do fliz 7mm lub 8/250 białe zewnętrzne - 30 szt. 36. Papa termozgrzewalna nawierzchniowa - 15 rol 37. 
Papa termozgrzewalna podkładowa - 15 rol 38. pianka montażowa do pistoletu - 20 szt. 39. piasek rzeczny 
(biały) - 18 m3 40. Piasek kopany (żółty) - 10 m3 41. płótno ścierne 100 szer. 90 cm - 8 mb 42. płótno ścierne 60 
szer. 90 cm - 8 mb 43. płótno ścierne 80 szer. 90 cm - 8 mb 44. płynna izolacja - 12 kg 45. płyta gipsowo 
kartonowa gr.12,5mm - wodoodporna - 160 m2 46. płytki fajans szkliwione gładkie - 100 m2 47. Wykładzina 
antystatyczna  zabezpieczona  Poliuretanem  PU  w  płytkach,  odporna  na  poślizg  Klasa  DS.,  odporna  na 
mikrorganizmy wg PN-EN ISO 846, stabilność wymiarów po działaniu ciepła < 0,4%, obiektowa - 100m2 48.  
Profil stalowy sufitowy CD-60 4m - 60 szt. 49. Profil stalowy sufitowy CW-100 4m - 20 szt. 50. Profil stalowy  
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sufitowy  UD-30  4m  -  40  szt.  51.  Profil  stalowy  sufitowy  UW-100  4m  -  50  szt.  52.  pustaki  z  betonu 
komórkowego  M500  49x24x12  -  200  szt.  53.  rozpuszczalnik  uniwersalny  -  30l  54.  Szpachla  akrylowa-
budowlana w opakowaniach po 5 kg - 5 szt. 55. Taśma malarska szer. 50 mm - 50 szt. 56. Taśma zbrojąca do 
połączeń suchego tynku szerokość 5 cm - 30 szt. 57. Terakota grysowa o wym. 30cm x 30cm - 40m2 58. Wapno 
hydratyzowane - 1500kg 59. Wykładzina antystatyczna, rozpraszająca ładynki elektrostatyczne zabezpieczona 
poliuretanem PUR, odporna chemicznie wg PN-EN 423, odporna na mikroorganizmy wg PN-EN ISO 846, 
klasyfikacja  ogniowa  S1 Grubość  2  mm szerokość  2m ciężar  3,3kg/m2,  obiektowa  -  100m2 60.  wylewka  
samopoziomująca cementowa 2 - 20mm op.25kg - 20 szt. 61. wylewka samopoziomująca gipsowa 5 - 30mm 
op.25kg - 40 szt. 62. Zaprawa klejąca w workach do płytek ceramicznych - 800 kg 63. Zaprawa wyrównująca 
mrozoodporna - 200 kg Grupa nr 2 - materiały mechaniczne 1. Asfalt na zimno w workach po 25kg - 1000 kg 2.  
Blacha  ocynkowana  2000x1000 -  6  szt.  3.  Brzeszczoty do  metalu  dwustronne  (op.70szt)  -  3  op.  4.  Dętka 
rowerowa (różne rozmiary) - 40 szt. 5. Drut spawalniczy (do spawania gazowego) - 35 kg 6. Kołki rozporowe na 
klucz f8 i f 10 - 500 szt. 7. Kołki rozporowe na śrubokręt i haki f 10 - 300 szt. 8. Kołki rozporowe na śrubokręt i  
haki f 6 - 600 szt. 9. Kołki rozporowe na śrubokręt i haki f 8 - 600 szt. 10. Kołki rozporowe na klucz f12 i haki -  
150 szt. 11. Elektrody różowe ER-146 gr. 2,5 - 10 op. 12. Elektrody różowe ER-146 gr. 3,25 - 5 op. 13. Gałko-
klamka drzwiowa (gałka stała) - 10 szt. 14. Kit okienny szary - 20 kg 15. Klamka drzwiowa biała z szyldem  
dzielonym - 40 szt. 16. Klamka drzwiowa biała z szyldem niedzielonym na wkładkę 72mm - 15 szt. 17. Klamka  
drzwiowa biała z szyldem niedzielonym na wkładkę 90mm - 15 szt. 18. Klamka drzwiowa biała z szyldem 
niedzielonym na zw klucz 72mm - 15 szt. 19. Klamka drzwiowa biała z szyldem niedzielonym na zw klucz  
90mm - 15 szt. 20. Klej butapren - 12 kg 21. klej do drewna w op. 0,8kg Vikol , klej do drewna nie zawierający  
rozpuszczalników organicznych. Wodoodporność klasa D2 - 8 szt. 22. kołek szybkiego montażu 6x60 i 6x40 w 
paczce po 100 szt. - 5 op. 23. kołek szybkiego montażu 8x80 i 8x60 w paczce po 100 szt. - 6 op. 24. listwa 
progowa aluminiowa dł 1,8m półokrągła - 20 szt.  25. Nakrętki  f6 f8 f10 f12 - 10 kg 26. Opona do wózka 
inwalidzkiego -mała 200x50 -  15 szt.  27.  Opona do wózka inwalidzkiego gumowa pełna 200x50,Opona w 
kolorze szarym 200x50. Waga opony to 198gram - 10 szt. 28. Silikon sanitarny bezbarwny - 25 szt. 29. Silikon 
sanitarny biały - 35 szt. 30. Szkło okienne 3mm (tafle o wymiarach 2000x130mm) - 80 m2 31. Szyld drzwiowy 
dzielony biały na klucz lub wkładkę - 40 szt. 32. Śruby m6 m8 m10 m12 (różne długości) - 30 kg 33. Tarcza do  
cięcia metalu duża 230x22x2/tarcza płaska typ 41 z żywicy i ziaren ściernych - 40 szt. 34. Tarcza do cięcia 
metalu duża 230x22x3 - 20 szt. 35. Tarcza do cięcia metalu mała 115x22x1 - 120 szt. 36. Tarcza do cięcia  
metalu mała 115x22x3 - 40 szt. 37. Taśma dwustronnie klejąca szer. 19mm dł 50m PE gr.2mm - 10 szt. 38.  
Uszczelki do okien typ B i D 100mb - 6 rol 39. Wkładka drzwiowa 10mm - 100 szt. 40. Wkładka drzwiowa typ 
łucznik - 30 szt. 41. wkręt 3,5x25 z wiertłem do płyt g-k szt.1000 - 10 op. 42. wkręt 3,5x35 z wiertłem do płyt g-
k szt.1000 - 2 op. 43. wkręt czarny 3,5x55 z nacięciem do drewna do płyt g-k szt.1000 - 4 op. 44. wkręt czarny 
3,5x35 z nacięciem do drewna do płyt g-k szt.1000 - 5 op. 45. Zamek drzwiowy na wkładkę (różne rozmiary) -  
60 szt. 46. Zamek drzwiowy na zwykły klucz (różne rozmiary) - 50 szt. 47. Zamek drzwiowy typ Gerda lub 
Kasta - 5 szt. 48. Zamek drzwiowy typ łucznik - 15 szt. 49. Zamek meblowy ZM-3 - 50 szt. 50. Pędzle różne -  
40szt. 51. Wałki malarskie/Polimid tkany 12mm żółte paski. Pręt galwanizowany z boczną zatyczką wałka - 15 
szt. Grupa nr 3 - materiały hydrauliczne 1. Automat spłukujący typ Jasło - 6 szt. 2. Bateria lekarska łokciowa do  
umywalki - 15 szt. 3. Bateria lekarska łokciowa do zlewu - 15 szt. 4. Bateria prysznicowa z wężem, rączką i  
uchwytem węża - 6 szt.  5.  Bateria  umywalkowa stojąca  jednouchwytowa - 15 szt.  6.  Bateria  umywalkowa  
ścienna - 10 szt. 7. Bateria zlewozmywakowa stojąca jednouchwytowa - 5 szt. 8. Bateria zlewozmywakowa 
ścienna - 5 szt. 9. Brodzik emaliowany biały 80 głębokości 14 cm - 5 szt. 10. Deska sedesowa biała - 30 szt. 11.  
Deska sedesowa dla niepełnosprawnego biała - 1 szt. 12. Dolnopłuk biały - 20 szt. 13. Głowica techniczna 
1/2cala - 8 szt. 14. Głowica techniczna 3/4 cala - 10 szt. 15. Głowica techniczna 1cala - 10 szt. 16. Głowica 
techniczna 5/4cala - 5 szt. 17. Głowica techniczna 6/4cala - 3 szt. 18. Głowica techniczna 2cala - 2 szt. 19.  
Głowice do baterii umywalkowej - 200 szt. 20. guma trapera f 110 - 15 szt. 21. guma trapera f 75 - 5 szt. 22.  
guma trapera f 50 - 15 szt. 23. kabina prysznicowa narożna 80 szklana - 5 szt. 24. kolana PCV f 32cala89cala -  
20 szt. 25. kolana PCV f 32cala 30cala - 20 szt. 26. kolana PCV f 32cala45 stopni - 20 szt. 27. kolana PCV f  
32cala67 stopni - 20 szt. 28. kolana PCV f 110 15stopni - 10 szt. 29. kolana PCV f 110 22stopni - 10 szt. 30.  
kolana PCV f 110 30 - 15 szt. 31. kolana PCV f 110 45stopni - 15 szt. 32. kolana PCV f 110 67stopni - 20 szt.  
33. kolana PCV f 50 15stopni - 15 szt. 34. kolana PCV f 50 22stopni - 20 szt. 35. kolana PCV f 50 30stopni - 45  
szt. 36. kolana PCV f 50 45 stopni - 45 szt. 37. kolana PCV f 50 67 stopni - 45 szt. 38. Kolana PP f 20 - 90  
stopni - 300 szt. 39. Kolana PP f 25 - 90 stopni - 120 szt. 40. Kolana PP f 32 - 90 stopni - 60 szt. 41. kolana PP f  
40 - 90 stopni - 30 szt. 42. kolana PP f 50 - 90 stopni - 15 szt. 43. Kolanko czarne 1/2cala nr.7 - 15 szt. 44.  
kolano nyplowe PP f 20 - 50 szt. 45. kolano nyplowe PP f 25 - 10 szt. 46. kolano PCV redukcyjne białe f 50/cala  
90st. - 15 szt. 47. kolano PP wieszak GW 20 x1/2cala - 60 szt. 48. kolano z manszetem kąt 90stopni białe PCV 
110 do podłączenia WC - 8 szt. 49. Korki ocynk 1/2cala - 40 szt. 50. Korki ocynk 3/4cala - 10 szt. 51. Manszet  
szeroki - 30 szt. 52. Manszet wąski - 30 szt. 53. mufa PP f 20 - 100 szt. 54. mufa PP f 25 - 70 szt. 55. mufa PP f  
32 - 30 szt. 56. Muszla dla niepełnosprawnego -biała - tylna prosta kąt 90 - 1 szt. 57. muszla klozetowa - biała -  
tylna prosta kąt 90 stopni - 10 szt. 58. nypel ocynkowany 1/2cala - 10 szt. 59. nypel ocynkowany 3/4cala - 10  
szt. 60. Odpowietrznik automatyczny 1/2cala z zaworem zwrotnym - 40 szt. 61. otulina czerwona w rolce po 10  
m f 22 - 25 szt. 62. otulina czerwona w rolce po 10 m f 28 - 10 szt. 63. otulina czerwona w rolce po 10 m f 35 - 5  
szt. 64. Otulina PE 22/9 - 50 szt. 65. Otulina PE 28/9 - 30 mb 66. Otulina PE 35/9 - 20 mb 67. Otulina PE 48/9 -  
16 mb 68. Otulina PE 60/9 - 12 mb 69. Pokrętła do głowic baterii umywalkowych - 100 szt. 70. przedłużka  
1/2cala 10mm - 25 szt.  71.  przedłużka 1/2cala 15mm - 30 szt.  72. przedłużka 1/2cala  20mm - 20 szt.  73.  
przedłużka 1/2cala 30mm - 10 szt. 74. Rączka prysznica - 25 szt. 75. redukcja PP 50/40 - 10 szt. 76. redukcja PP  
50/32 - 10 szt. 77. redukcja prosta PCV f 50/1cala - 20 szt. 78. Regulator płytkowy R-35A , R-4 - 40 szt. 79. 



rozeta biała PCV 110 - 5 szt. 80. rura PCV f 110 0,3m - 15 szt. 81. rura PCV f 110 0,5m - 15 szt. 82. rura PCV f  
110 1m - 15 szt. 83. rura PCV f 110 2m - 5 szt. 84. rura PCV f 150 2 m - 2 szt. 85. rura PCV f 50 0,3m - 60 szt.  
86. rura PCV f 50 0,5m - 40 szt. 87. rura PCV f 50 1m - 20 szt. 88. rura PCV f 50 2m - 10 szt. 89. rura PCV f 32  
0,25m - 35 szt. 90. rura PCV f 32 0,5m - 25 szt. 91. rura PCV f 32 1m - 15 szt. 92. rura PP f 20 PN20 - 200 mb  
93. Rura PP f 20 PN20 STABI - 80 mb 94. rura PP f 25 PN20 - 100 mb 95. Rura PP f 25 PN20 STABI - 60 mb  
96. rura PP f 32 PN20 - 40 mb 97. Rura PP f 32 PN20 STABI - 30 mb 98. Rura PP f 40 PN20 STABI - 20 mb  
99. Rura PP f 50 PN20 STABI - 12 mb 100. Rura spiro f110,120,125,130,150 - 15 szt. 101. Syfon brodzikowy 
sitko metalowe - 5 szt.  102. Syfon do zlewu jedno i  dwukomorowego sitko metalowe - 10 szt. 103. Syfon  
umywalkowy biały z  wyjściem 1cal  sitko metalowe -  30 szt.  104.  Śrubunek mosiężny ½cala  -  5  szt.  105.  
Śrubunek mosiężny 3/4cala - 5 szt. 106. Śrubunek mosiężny 5/4cala - 5 szt. 107. Śrubunek mosiężny 6/4cala - 5 
szt. 108. Taśma do otulin 50/25mb - 30 mb 109. Trojak ocynkowany 5/4cala - 6 szt. 110. Trojak ocynkowany 
6/4cala - 6 cala 111. Trojak PCV f 110/110 67 stopni - 10 szt. 112. Trojak PCV f 110/50 67stopni - 15 szt. 113. 
Trojak PCV f 50 67stopni - 25 szt. 114. Trojak PCV f 32 67stopni - 5 szt. 115. Trojak PP f 20 - 100 szt. 116. 
Trojak PP f 25 - 50 szt. 117. Trojak PP f 32 - 30 szt. 118. Trojak PP f 50 - 10 szt. 119. Trojak redukcyjny PP  
25/20 - 35 szt. 120. Trojak redukcyjny PP 32/25 - 25 szt. 121. Trójnik PP f 40 - 6 szt. 122. Trójnik redukcyjny 
PP f 25x20 - 20 szt. 123. Trójnik redukcyjny PP f 32x20 - 15 szt. 124. Trójnik redukcyjny PP f 32x25 - 10 szt.  
125.  Trójnik  redukcyjny  PP  f  40x20  -  10  szt.  126.  Trójnik  redukcyjny  PP  f  40x25  -  6  szt.  127.  Trójnik 
redukcyjny PP f 50x20 - 5 szt. 128. Uchwyt do rury z tłumikiem 20 - 15 szt. 129. Uchwyt do rury z tłumikiem 
25 - 15 szt. 130. Uchwyt do rury z tłumikiem 32 - 12 szt. 131. Uchwyt do rury z tłumikiem 50 - 6 szt. 132.  
Uchwyt  meblowy  satyna  podwójny  -  20  szt.  133.  umywalka  50cm  z  otworem  na  bat.  mocowana  kpl.  
Montażowym  -  15  szt.  134.  umywalka  50cm z  otworem na  bat.  Mocowana  na  blacie  mebl.  -  3  szt.  135. 
umywalka 50cm bez otworu mocowana kpl. montażowym - 10 szt. 136. umywalka 60cm z otworem na bat. 
mocowana kpl. Montażowym - 15 szt. 137. umywalka 60cm bez otworu mocowana kpl. Montażowym - 15 szt.  
138. Uszczelki do głowic bateriowych - 1000 szt. 139. Uszczelki do wylewek ( oring plus uszczelka plastikowa) 
- 200 kpl 140. Wąż prysznicowy gumowy biały - 50 szt. 141. Wężyk w oplocie 1/2calax1/2 30cm - 50 szt. 142.  
Wężyk w oplocie 1/2calax1/2 40cm - 10 szt. 143. Wężyk w oplocie 1/2calax3/8 30cm - 10 szt. 144. Wkład do 
kompaktu - 25 szt. 145. Wkład do płuczek stelażowych - 6 szt. 146. Klapka spustowa do płuczek stelażowych - 
6 szt. 147. wpust ściekowy poziomy f 50 biały z regulowanym poziomem - 5 szt. 148. Wylewka do baterii  
łokciowej 16cm 1/2 - 10 szt. 149. Wylewka do baterii łokciowej 21cm 1/2 - 10 szt. 150. Wylewka do baterii typ  
C 21cm 1/2 - 12 szt. 151. Wylewka do baterii typ C 16cm 1/2 - 20 szt. 152. Wylewka do baterii typ C 16cm 3/4 -  
6 szt. 153. Wylewka do baterii typ C 16cm 3/4 - 6 szt. 154. Wylewka do baterii typ S 21cm 1/2 - 12 szt. 155. 
Wylewka do baterii typ S 16cm 1/2 - 20 szt. 156. zaworek chromowany czerpalny 1/2calax1/2cala do WC - 20  
szt. 157. zaworek chromowany czerpalny 1/2calax3/8cala do WC - 20 szt. 158. Zawór grzejnikowy powrotny 
kątowy 1/2 - 10 szt. 159. Zawór grzejnikowy termostatyczny zasilający kątowy 1/ 2cala - 10 szt. 160. Zawór 
grzejnikowy powrotny prosty 1/2 - 10 szt. 161. Zawór grzejnikowy termostatyczny zasilający prosty 1/ 2cala -  
10 szt. 162. zawór kulowy 1cal - 10 szt. 163. zawór kulowy 1/2cala - 25 szt. 164. zawór kulowy 3/4cala - 20 szt.  
165. zawór kulowy 5/4cala - 10 szt. 166. zawór kulowy 6/4cala - 5 szt. 167. Zawór pływakowy 1/2 - 30 szt. 168.  
Zawór pływakowy 3/8 - 30 szt. 169. Zawór przelotowy z gniazdem mosiężnym dn25 do wody - 2 szt. 170. 
Zawór przelotowy z gniazdem mosiężnym dn32 do wody - 2 szt. 171. Zawór przelotowy z gniazdem mosiężnym 
dn40 do wody -  2  szt.  172.  Zawór  przelotowy z gniazdem mosiężnym dn50 do wody -  3  szt.  173.  Zawór 
przelotowy z gniazdem mosiężnym dn65 do wody - 2 szt. 174. Zawór przelotowy z gniazdem mosiężnym dn80 
do wody - 2 szt. 175. zestaw do mocowania muszli - 20 szt. 176. zestaw do mocowania umywalki - 30 szt. 177.  
Zestaw naprawczy do automatu typ Jasło - 15 szt. 178. Zlew dwukomorowy 80cmx60cm - 2 szt. 179. Zlew 
jednokomorowy z ociekaczem 80x60cm - 2 szt. 180. Zlew okrągły z ociekaczem 60cm montowany na blacie 
meblowym - 2 szt. 181. Złączka PP f 20x1/2cala GZ - 40 szt. 182. złączka PP GW 20 x 1/2cala - 40 szt. 183.  
złączka PP GW 25x3/4cala - 30 szt. 184. złączka PP GZ 25x3/4cala - 20 szt. 185. złączka PP GZ 32x1cala - 20  
szt. 186. złączka PP GZ 40x5/4cala - 10 szt. 187. złączka PP GZ 50x6/4cala - 10 szt. 188. Złączka redukcyjna 
PP f 25x20 - 20 szt. 189. Złączka redukcyjna PP f 32x25 - 15 szt. 190. Złączka redukcyjna PP f 40x20 - 15 szt.  
191. Złączka redukcyjna PP f 40x25 - 10 szt. 192. Złączka redukcyjna PP f 40x32 - 12 szt. 193. len czesany - 50  
szt. 194. Półsyfon - 20 szt. 195. Uszczelka fibrowe 3/8 - 20 szt. 196. Uszczelka fibrowe 1/2 - 30 szt. 197.  
Uszczelka fibrowe 3/4 - 60 szt. 198. Uszczelka gumowa 3/8 - 20 szt. 199. Uszczelka gumowa 1/2 - 20 szt 200. 
Uszczelka gumowa 3/4 - 20 szt. 201. Perlatory do wylewki umywalkowej gwint wewnętrzny 1/2 - 12 szt. 202.  
Perlatory do wylewki umywalkowej gwint wewnętrzny 3/4 - 12 szt. 203. Perlatory do wylewki umywalkowej 
gwint zewnętrzny 1/2 - 12 szt. 204. Perlatory do wylewki umywalkowej gwint zewnętrzny 3/8 - 12 szt. 205.  
Montaż syfonu umywalki - 40 szt. 206. Grzejnik Purmo dwupłytowy 600x800 bez radiatorów - 20 szt. 207.  
Grzejnik Purmo dwupłytowy 600x1000 bez radiatorów - 10 szt. 208. Grzejnik Purmo dwupłytowy 600x1400 
bez radiatorów - 6 szt. 209. Grzejnik Purmo dwupłytowy 600x1400V bez radiatorów - 2 szt. 210. Grzejnik  
Purmo trzypłytowy 600x800 bez radiatorów - 5 szt. 211. Grzejnik Purmo trzypłytowy 600x600 bez radiatorów - 
5 szt. 212. Grzejnik Purmo trzypłytowy 600x1000 bez radiatorów - 2 szt. 213. Wsporniki do grzejników BH 600 
o wysięgu 108mm - 15 kpl. Grupa nr 4 - materiały stolarskie 1. Płyta meblowa 18mm biała o wym. 2,82 x 2,07 -  
50 szt. 2. Płyta MDF 3 mm biała - 25 szt. 3. Płyta MDF 6 mm - 10 szt. 4. Blat kuchenny - 30 mb 5. Listwy do  
blatu kuchennego 3m - 12 szt. 6. zakończenia,narożniki listwy kuchennej - 30 szt. 7. Łącznik metalowy blatu  
kuchennego - 10 szt. 8. Zakończenie metalowe blatu kuchennego - 10 szt. 9. Klej butapren 0,8kg Pronikol Obt-3 
- 10 szt.  10. Klej  rakol op.0,5l  -  20 szt.  11. Okleina maszynowa pcv wąska 0,6mm - 500 mb 12. Okleina  
papierowa wąska (100mb) - 3000 mb 13. Okleina maszynowa szeroka - 20 mb 14. Okleina papierowa pcv 
szeroka - 30 mb 15. Prowadnice szuflad białe 50cm (pełny wysuw) - 40 szt. 16. Prowadnice szuflad białe 45cm 
(pełny wysuw) - 40 szt. 17. Prowadnice szuflad białe 35cm (pełny wysuw) - 40 szt. 18. Uchwyty meblowe 



patyna podwójne (rozstaw 12,5cm) - 300 szt. 19. Nogi meblowe wys. 10cm alu lub chrom - 250 szt. 20. Nogi  
meblowe wys.  10cm plastikowe czarne - 200 szt. 21. Zawias meblowy puszkowy zewnętrzny - 300 szt. 22. 
Półka plastikowa pod klawiaturę popiel lub czarne - 15 szt. 23. Nogi meblowe chromowane f50 wys. 71cm - 12  
szt. 24. Podpórki pod pólki - 2000 szt. 25. Zamek meblowy ZMB-3 - 50 szt. 26. Konfirmaty 6,4 x 50 (po 100szt)  
- 40 op 27. Konfirmaty 6,4 x 70 (po 100szt) pełny gwint - 500 szt. 28. Zatyczki do konfirmatów (po 100szt) - 40 
op. 29. Rura chromowa 3m f 50 - 12 szt. 30. Rura chromowa 3m f 25 - 20 szt. 31. rozety do rury chromowanej 
f25 - 50 szt. 32. Rozety do rury chromowanej f50 górne - 16 szt. 33. Rozety do rury chromowanej f50 dolne - 16 
szt.  34.  Papier  bezkońcowy  do  szlifierki  granulacja  40cala  -  18  szt.  35.  Papier  bezkońcowy  do  szlifierki  
granulacja  60cala  -  18  szt.  36.  Papier  bezkońcowy  do  szlifierki  granulacja  80cala  -  18  szt.  37.  Papier  
bezkońcowy do szlifierki granulacja 100cala - 18 szt. 38. Gwoździki do przybijania pilśni (100 szt) - 150 op. 39. 
Wkręt spax 3,5x30mm op200szt - 20 op. 40. Wkręt spax 4x20mm op-200szt - 30 op. 41. Wkręt spax 3,5x16mm 
op100szt - 30 op..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5)  Wspólny  Słownik  Zamówień  (CPV): 44.11.10.00-1,  44.11.11.00-2,  44.11.12.00-3,  44.22.10.00-5, 
44.80.00.00-8,  44.50.00.00-5,  44.17.00.00-2,  44.42.50.00-5,  31.20.00.00-8,  44.11.13.00-4,  42.13.00.00-9, 
44.62.00.00-2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA  III:  INFORMACJE  O  CHARAKTERZE  PRAWNYM,  EKONOMICZNYM,  FINANSOWYM  I 
TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium,

III.2) ZALICZKI

 Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 III.  3.1)  Uprawnienia  do  wykonywania  określonej  działalności  lub  czynności,  jeżeli  przepisy 
prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 Zamawiający wymaga, aby każdy Wykonawca złożył Oświadczenie o spełnianiu warunków 
udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - 
załącznik  nr  4  do  specyfikacji.  Ocena  spełnienia  warunków  zostanie  dokonana  zgodnie  z 
formułą spełnia - nie spełnia.

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 Zamawiający wymaga, aby każdy Wykonawca złożył Oświadczenie o spełnianiu warunków 
udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - 
załącznik  nr  4  do  specyfikacji.  Ocena  spełnienia  warunków  zostanie  dokonana  zgodnie  z 
formułą spełnia - nie spełnia.

 III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 Zamawiający wymaga, aby każdy Wykonawca złożył Oświadczenie o spełnianiu warunków 
udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - 
załącznik  nr  4  do  specyfikacji.  Ocena  spełnienia  warunków  zostanie  dokonana  zgodnie  z 
formułą spełnia - nie spełnia.

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 Zamawiający wymaga, aby każdy Wykonawca złożył Oświadczenie o spełnianiu warunków 
udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - 
załącznik  nr  4  do  specyfikacji.  Ocena  spełnienia  warunków  zostanie  dokonana  zgodnie  z 
formułą spełnia - nie spełnia.

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 Zamawiający wymaga, aby każdy Wykonawca złożył Oświadczenie o spełnianiu warunków 
udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - 
załącznik  nr  4  do  specyfikacji.  Ocena  spełnienia  warunków  zostanie  dokonana  zgodnie  z 
formułą spełnia - nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 
WYKONAWCY  W  CELU  POTWIERDZENIA  SPEŁNIANIA  WARUNKÓW  UDZIAŁU  W 
POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA  WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART.  24  UST.  1 
USTAWY

 III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 
ust.  1  ustawy,  oprócz  oświadczenia  o  spełnieniu  warunków  udziału  w  postępowaniu,  należy 
przedłożyć:

 III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, 
należy przedłożyć:

 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 

 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 wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a 
w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy 

 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 wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia albo składania ofert 

 aktualne zaświadczenie 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 wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 

 wykonawca  powołujący  się  przy  wykazywaniu  spełniania  warunków  udziału  w 
postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części 
zamówienia,  przedkłada  także  dokumenty  dotyczące  tego  podmiotu  w  zakresie 
wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2. 

 III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,  
przedkłada:

III.4.3.1)  dokument  wystawiony  w  kraju,  w  którym  ma  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania 
potwierdzający, że:

 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 

 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 

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

a) wypełniony formularz ofertowy zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia,  według  wzoru  stanowiącego  załącznik  nr  2  do  specyfikacji,b)  w  przypadku  Wykonawców 
działających przez pełnomocnika - pełnomocnictwo, o którym mowa w rozdziale IX pkt. 8b specyfikacji, c) w 
przypadku  Wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  zamówienie  -  dokument  stwierdzający  ustanowienie 
przez  Wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  zamówienie  pełnomocnika  do  reprezentowania  ich  w 



postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których 
ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 
której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Odbiorca dopuszcza możliwość zmiany umowy w przypadku zmiany stawki podatku VAT. W przypadku 
zwiększenia stawki podatku VAT cena jednostkowa materiału netto nie ulega zmianie. 2. Odbiorca przewiduje 
możliwość przedłużenia terminu obowiązywania niniejszej umowy o czas niezbędny na zrealizowanie umowy w 
całym jej zakresie przedmiotowym, o którym mowa w załączniku nr 1 do umowy,  i zmiany umowy w tym 
zakresie.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: 
http://www.zeromski-szpital.pl/
Specyfikację  istotnych  warunków  zamówienia  można  uzyskać  pod  adresem:  Administracja  Szpitala 
Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie, os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków, Pawilon 
A, pokój nr 7, w godz. 8:00 - 14:00.

IV.4.4)  Termin składania wniosków o dopuszczenie  do udziału w postępowaniu  lub ofert:  08.02.2013 
godzina 10:30, miejsce: Kancelaria Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie,  
31-913 Kraków, os. Na Skarpie 66, pawilon A. pokój nr 21..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16)  Informacje  dodatkowe,  w  tym  dotyczące  finansowania  projektu/programu  ze  środków  Unii 
Europejskiej: Wymagane  warunki  dodatkowe  dotyczące  przedmiotu  zamówienia:  a)  okres  gwarancji 
przedmiotu  zamówienia:  nie  krótszy  niż  12  miesiące  od  daty  dostawy,  b)  okres  ważności  przedmiotu 
zamówienia: nie krótszy niż 6 miesięcy od daty dostawy. Termin wykonania zamówienia nie dłuższy niż 3 dni 
roboczych od daty złożenia zamówienia faksem, potwierdzonym pisemnie,.

IV.4.17)  Czy  przewiduje  się  unieważnienie  postępowania  o  udzielenie  zamówienia,  w  przypadku 
nieprzyznania  środków  pochodzących  z  budżetu  Unii  Europejskiej  oraz  niepodlegających  zwrotowi 
środków  z  pomocy  udzielonej  przez  państwa  członkowskie  Europejskiego  Porozumienia  o  Wolnym 
Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


