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Kraków: Świadczenie usług serwisu aparatury elektromedycznej produkcji firmy Drager oraz dostawę akcesoriów do 
kardiomonitorów typu Delta, Infinity Gamm XXL, Infinity Vista i inkubatorów typu Caleo i Baby Therm 8004.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

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: Świadczenie usług serwisu aparatury elektromedycznej produkcji firmy Drager 
oraz dostawę akcesoriów do kardiomonitorów typu Delta, Infinity Gamm XXL, Infinity Vista i inkubatorów typu Caleo i Baby Therm 8004..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Grupa 1- Świadczenie usług serwisu aparatury elektromedycznej 
produkcji firmy Drager. 1. Przedmiot zamówienia w grupie 1 obejmuje w szczególności: a) przeprowadzanie okresowych przeglądów stanu 
technicznego, stwierdzenie sprawności i bezpieczeństwa aparatury, czyszczenie, wymianę zestawów naprawczych w zakresie i odstępach 
czasu przewidzianych przez producenta sprzętu medycznego, konserwacji, aktualizacji oprogramowania i napraw sprzętu medycznego. b) 
sporządzenie opisu wykonania usług serwisowych wraz z protokołem z przeglądu urządzeń z jednoczesnym dokonaniem odpowiedniego 
wpisu do paszportu technicznego urządzenia. c) wycenę aparatury medycznej oraz sporządzanie protokołu (orzeczeń technicznych) o stanie 
urządzeń, w tym urządzeń nie nadających się do naprawy w przypadku wystąpienia takiej konieczności w tym także wydawanie orzeczeń 
technicznych dla sprzętu medycznego kwalifikowanego do kasacji. Grupa 2- dostawa akcesoriów do kardiomonitorów typu Delta, Infinity 
Gamm XXL, Infinity Vista i inkubatorów typu Caleo i Baby Therm 8004. 1. Przedmiot zamówienia w grupie 2 obejmuje sukcesywną 
dostawę fabrycznie nowych materiałów zużywalnych do kardiomonitorów typu Delta, Infinity Gamm XXL, Infinity Vista i inkubatorów 
typu Caleo i Baby Therm 8004 zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik nr 5 B do SIWZ. 2. Dostawy zamówionych partii 
materiałów zużywalnych odbywać się będą w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. 3. Zaoferowane w 
niniejszym postępowaniu materiały zużywalne muszą spełniać wymagania ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 
Nr 107 poz. 679).

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.42.00.00-5.

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: Okres w miesiącach: 36.

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

III.1) WADIUM

 Informacja na temat wadium: Zamawiający odstępuje od żądania wadium..

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

 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy. Zamawiający nie 
precyzuje szczegółowego warunku, 
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 III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług, w 
okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy 
- w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi 
zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
Formularz oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ. Ocena spełniania warunków dokonana zostanie
zgodnie z formuła spełnia - nie spełnia.

 III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 wykazanie się wykonaniem lub wykonywaniem w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy w tym okresie co najmniej 2 usługami o charakterze odpowiadającym przedmiotowi zamówienia tj. 
wykonywaniem usług serwisowych, o wartości co najmniej 150.000,00 zł brutto każda udokumentowanej 
dokumentem potwierdzającym, że świadczenie usług dozoru zostało wykonane należycie, np. referencjami; - dotyczy 
grupy 1 
Ocena spełniania warunków dokonana zostanie zgodnie z formuła spełnia - nie spełnia.

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 dysponowanie wykwalifikowanym personelem w szczególności: min. 1 osobą posiadającą uprawnienia SEP typu E do 
1 kV - dotyczy grupy 1 
Ocena spełniania warunków dokonana zostanie zgodnie z formuła spełnia - nie spełnia.

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 posiadanie opłaconej polisy a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę min. 150.000 tyś . 

Ocena spełniania warunków dokonana zostanie zgodnie z formuła 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:

 wykaz  wykonanych,  a  w przypadku  świadczeń okresowych  lub  ciągłych  również  wykonywanych,  głównych
dostaw  lub  usług,  w  okresie  ostatnich  trzech  lat  przed  upływem  terminu  składania  ofert  albo  wniosków  o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
wraz z podaniem ich wartości,  przedmiotu,  dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi
zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie; 

 wykaz  osób,  które  będą  uczestniczyć  w  wykonywaniu  zamówienia,  w  szczególności  odpowiedzialnych  za
świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi,  wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji  zawodowych,  doświadczenia  i  wykształcenia  niezbędnych  do  wykonania  zamówienia,  a  także
zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; 

 oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia,
jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 
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 opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. 

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 
pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie 
dysponował wykonawca:

 opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

 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 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.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY 
BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
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W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 inne dokumenty
1. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty: w zakresie grupy 1- 1/. Imienny certyfikat wydany przez producenta dla
sprzętu medycznego dla wykonującego prace przeglądowe, kalibracyjne itd. z wyszczególnieniem poszczególnych urządzeń i
aparatów na jakie ten certyfikat jest wystawiony. 2/. świadczenie, że posiada specjalistyczną aparaturę pomiarową niezbędną
do wykonania zamówienia zgodną z wymaganiami producenta sprzętu medycznego. w zakresie grupy 2- 1/. oświadczenie, iż
oferowane  wyroby  medyczne  zostały  dopuszczone  do  obrotu  na  mocy  obowiązujących  przepisów  -  posiadają  wpisy  i
świadectwa wydane przez uprawnione organy, zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych, (Dz. U. Nr
107 poz. 679 z późn. zm.), tj. : 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/. oświadczenie, że dostarczy dokumenty wymienione w pkt
VII. 1 SIWZ na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym przez niego terminie.

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: www.zeromski-szpital.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ 
w Krakowie, os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.04.2014 godzina 10:00, miejsce: 
Kancelaria Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie, os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków..

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: .

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

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: serwisowanie aparatury elektromedycznej produkcji firmy Drager.

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: serwisowanie aparatury elektromedycznej produkcji firmy 
Drager zgodnie z harmonogramen zawartym w SIWZ.. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.42.00.00-5. 
 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 36. 
 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: dostawa akcesoriów do kardiomonitorów typu Delta, Infinity Gamm XXL, Infinity Vista i inkubatorów typu Caleo
i Baby Therm 8004.

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: dostawa akcesoriów do kardiomonitorów typu Delta, 
Infinity Gamm XXL, Infinity Vista i inkubatorów typu Caleo i Baby Therm 8004 zgodnie z SIWZ.. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 31.67.00.00-3. 
 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 36. 
 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
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Szpital Specjalistyczny
im. Stefana Żeromskiego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Krakowie

os. Na Skarpie 66
Skrytka pocztowa 9                                                kod pocztowy 31-913

CERTYFIKAT
ISO 9001 : 2008

Zatwierdził
Kierownik Zamawiającego 
Dr med. Zbigniew J. Król

Kraków,  dnia 22 kwietnia 2014 r,
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