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Kraków: Dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących
Numer ogłoszenia: 151318 - 2013; data zamieszczenia: 17.04.2013

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: Dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń 
drukujących.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4)  Określenie  przedmiotu  oraz  wielkości  lub  zakresu  zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia  jest 
dostawa nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek (tuszy,tonerów,bębnów-oryginalnych ) i materiałów 
eksploatacyjnych ( specjalistycznych) sukcesywnie w ciągu 6 miesięcy od dnia podpisania umowy, zgodnie z  
opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 5 stanowiącym integralną część niniejszej SIWZ 
oraz  zgodnie  z  zestawieniem:  GRUPA  1.Materiały  eksploatacyjne  (oryginalne)  1.  Canon  i-Sensys  
MF5940DN ,Toner czrny - 5 szt. 2. Canon Pixma MG2250, Tusz czarny - 5 szt. 3. Canon Pixma MG2250, Tusz  
kolorowy - 5 szt. 4. HP DeskJet 2050, tusz czarny - 5 szt. 5. HP DeskJet 2050, tusz kolorowy - 3 szt. 6. HP 
LaserJet 1320, toner czarny - 3 szt 7. HP LaserJet 4100TN, toner czarny - 2 szt. 8. HP LaserJet  Enterprise  
P3015dn, toner czarny - 4 szt. 9. HP LaserJet Pro M1212nf, toner czarny - 5 szt. 10. HP LaserJet Pro 400 M401, 
toner czarny - 25 szt. 11. OKI B411, toner czarny - 4 szt. 12. OKI C3530MFP, Bębny CMYK (komplet - 4  
kolory) - 1 szt. 13. OKI MC352DN/MC362DN, toner czarmy - 2 szt. 14. OKI MC352DN/MC362DN, tonnery 
CMY (komplet - 3 kolory) - 2 szt. 15. Ricoh Aficio 1515, toner czarny - 6 szt. 16. Samsung ML-3310ND, toner  
czarny - 13 szt. 17. Samsung SCX-4200, toner czarny - 3 szt. 18. Samsung SCX-4729FD, toner czarny - 3 szt. 
19. Xerox Phaser 3010, toner czarny - 3 szt. GRUPA 2. Materiały eksploatacyjne (specjalistyczne) 1. Primera  
Disc  Publisher  PRO, tusz  kolorowy -  8  szt.  2.  Primera  Disc  Publisher  PRO, tusz  czarny-  8 szt.  Materiały 
eksploatacyjne muszą być oryginalnie zabezpieczone przez producenta w sposób gwarantujący, iż produkt nie 
był użyty od momentu wyprodukowania. Muszą one posiadać naniesiony na opakowaniu opis jednoznacznie 
identyfikujący  produkt,  producenta,  typ  oraz  model  sprzętu,  do  którego  dany  materiał  eksploatacyjny  jest  
przeznaczony, oraz datę ważności. Nie dopuszcza się regenerowanych materiałów eksploatacyjnych. Materiały 
eksploatacyjne muszą być dobrej  jakości i  wolne od wad, zgodne z obowiązującymi normami. 2.Minimalny 
termin ważności materiałów eksploatacyjnych powinien wynosić min. 12 m-cy od daty dostawy. Wykonawca  
zobowiązany jest do podania w ofercie oferowanego terminu ważności. 3.Zamawiający zastrzega sobie prawo 
do zamówienia mniejszej  ilości  materiałów eksploatacyjnych,  niż określona  w załączniku nr  5  do SIWZ w 
przypadku zmniejszenia się jego zapotrzebowania. 4.W przypadku gdy zainstalowane materiały eksploatacyjne
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 będą  powodować  niemożność  użytkowania  drukarek  Wykonawca  na  własny  koszt  wymieni  na  materiały 
eksploatacyjne umożliwiające właściwą pracę urządzenia w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od chwili  
telefonicznego  zgłoszenia.  5.Wykonawca  zobowiązuje  się  do  pokrycia  wszelkich  szkód poniesionych  przez 
Zamawiającego w wyniku  użytkowania przez niego  dostarczonych wadliwych materiałów eksploatacyjnych.  
6.Wykonawca  odpowiada  za  wszelkie  uszkodzenia  drukarek  spowodowane  używaniem  dostarczonych 
materiałów  eksploatacyjnych,  co  obejmuje  w  szczególności  pokrycie  kosztów  poniesionych  przez 
Zamawiającego.  Płatność  nastąpi  na  podstawie  wystawionej  faktury  za  wykonanie  usług  związanych  z 
transportem  uszkodzonych  drukarek  do  i  z  punktu  serwisowego,  oraz  z  naprawą  (w  tym  z  diagnostyką, 
czyszczeniem, konserwacją). 7.Dostawy zamówionych partii materiałów eksploatacyjnych odbywać się będą w 
ciągu 2 dni roboczych od daty zgłoszenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia mniejszej ilości w 
przypadku zmniejszenia się jego zapotrzebowania..

II.1.6)  Wspólny  Słownik  Zamówień  (CPV): 30.12.51.00-2,  30.19.21.13-6,  30.12.51.10-5,  30.12.43.00-7, 
22.60.00.00-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 09.10.2013.

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

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający odstępuje od żądania wadium

III.2) ZALICZKI

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  z  Wykonawców  złożył  Oświadczenie  o  spełnianiu 
warunków udziału w postępowaniu  określonych  w art.  22 ust.  1  ustawy Prawo zamówień 
publicznych  -  załącznik  nr  2  do  specyfikacji.  Ocena  spełnienia  tego  warunku  dokonana 
zostanie zgodnie z formułą spełnia-nie spełnia

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 Zamawiający  wymaga,  aby  każdy  z  Wykonawców  złożył  Oświadczenie  o  spełnianiu 
warunków udziału w postępowaniu  określonych  w art.  22 ust.  1  ustawy Prawo zamówień 
publicznych  -  załącznik  nr  2  do  specyfikacji.  Ocena  spełnienia  tego  warunku  dokonana 
zostanie zgodnie z formułą spełnia-nie spełnia

 III.3.3) Potencjał techniczny
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Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 Zamawiający  wymaga,  aby  każdy  z  Wykonawców  złożył  Oświadczenie  o  spełnianiu 
warunków udziału w postępowaniu  określonych  w art.  22 ust.  1  ustawy Prawo zamówień 
publicznych  -  załącznik  nr  2  do  specyfikacji.  Ocena  spełnienia  tego  warunku  dokonana 
zostanie 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  z  Wykonawców  złożył  Oświadczenie  o  spełnianiu 
warunków udziału w postępowaniu  określonych  w art.  22 ust.  1  ustawy Prawo zamówień 
publicznych  -  załącznik  nr  2  do  specyfikacji.  Ocena  spełnienia  tego  warunku  dokonana 
zostanie zgodnie z formułą spełnia-nie spełnia

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 Zamawiający  wymaga,  aby  każdy  z  Wykonawców  złożył  Oświadczenie  o  spełnianiu 
warunków udziału w postępowaniu  określonych  w art.  22 ust.  1  ustawy Prawo zamówień 
publicznych  -  załącznik  nr  2  do  specyfikacji.  Ocena  spełnienia  tego  warunku  dokonana 
zostanie 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 spełnianiu 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  lub  z  centralnej  ewidencji  i  informacji  o  działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania 
braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej  
niż  6  miesięcy  przed  upływem  terminu  składania  wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

 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 ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane
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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 
zasoby 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.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 
2007 r.  o  ochronie  konkurencji  i  konsumentów albo informacji  o  tym,  że nie  należy do grupy 
kapitałowej; 

III.6) INNE DOKUMENTY

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

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.4.2) 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.  2.  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
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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.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: Niniejszą SIWZ Wykonawca 
może odebrać na wniosek w siedzibie Zamawiającego, os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków, Pawilon A, pokój nr  
7, w godz. 8:00 - 14:00 lub drogą pocztową.

IV.4.4)  Termin składania  wniosków o  dopuszczenie  do  udziału  w postępowaniu lub ofert:  25.04.2013 
godzina 10:00, miejsce: Kancelaria Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie,  
os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków, Pawilon A, pokój nr 21.

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

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

Numer ogłoszenia: 151528 - 2013; data zamieszczenia: 17.04.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 151318 - 2013 data 17.04.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

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

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

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
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II.2) Tekst, który należy dodać:

 Miejsce, w którym należy dodać tekst: III.5.. 
 Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: inne dokumenty: Oświadczenie Wykonawcy, że gwarantuje 

iż  dostarczane  materiały  eksploatacyjne  będą  oryginalnie  zabezpieczone  przez  producenta,  z 
naniesionym  na  opakowaniu  opisem  jednoznacznie  identyfikującym  produkt,  posiadającym  znak 
firmowy producenta, typ oraz model urządzenia drukującego, do którego jest przeznaczony oraz datę 
ważności.
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0-12 644-01-44

FAX:
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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


