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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: Zakup, dostawa, uruchomienie, montaż UPS oraz 
windy osobowej dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej w Krakowie, os. Na Skarpie 66.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4)  Określenie przedmiotu  oraz  wielkości  lub zakresu  zamówienia: 1.  Przedmiotem zamówienia jest
zakup,  dostawa,  montaż  i  uruchomienie  w  Oddziale  Anestezjologii  i  Intensywnej  Terapii  Szpitala
Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie, os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków UPS-a,
oraz  windy  osobowej  o  napędzie  hydraulicznym  w  podziale  na  dwie  grupy  zamówienia.  Grupa  1-  Ups  -
załącznik nr 1 .1 do SIWZ oraz Grupa 2 - winda szpitalna - załącznik nr 1.2 do SIWZ. 2. Dostawa, montaż i
uruchomienie  UPS-a  oraz  windy osobowej  nastąpi  w miejscu  wskazanym przez  Zamawiającego na koszt  i
ryzyko Wykonawcy. 3. Wykonawca zobowiązany będzie do podłączenia UPS-a do sieci wewnętrznej LAN w
celu zdalnego monitoringu parametrów urządzenia. 4. Wykonawca zapewni szkolenie personelu Zamawiającego
- ok. 11 osób w zakresie grupy 1 w siedzibie Zamawiającego. 5. Okres gwarancji: min. 24 miesięcy liczonej od
dnia dokonania odbioru, a na projektowaną żywotność baterii akumulatorów min. 10 lat. 6. Po zakończonym
okresie  gwarancji  Wykonawca  dodatkowo może  zobowiązać  się  do  wykonania  min.  dodatkowego  jednego
przeglądu okresowego w cenie oferty objętego niniejszym zamówieniem. 7. Wymagania dotyczące serwisu: a)
maksymalny czas naprawy nie może przekroczyć  2 dni roboczych licząc od chwili  przyjęcia zgłoszenia.  b)
możliwość zgłoszeń 24 godz/dobę, 365 dni/rok c) czas reakcji serwisu (przyjęte zgłoszenie - podjęta naprawa) -
24 h od momentu zgłoszenia, d) instrukcja obsługi w języku polskim - w formacie papierowej i elektronicznej. 8.
Windę szpitalną należy podłączyć  do instalacji  SAP istniejącej  na terenie Szpitala  w porozumieniu z firmą
zajmującą się jej konserwacją, 9. Wykonawca w ramach zamówienia dostarczy klimatyzator oraz zamontuje go
w  szybie  windy.  10.  Instalacje  elektryczne  windy  należy  podłączyć  do  istniejącego  kabla  zasilającego
znajdującego się na poziomie parteru po lewej stronie od drzwi szybowych. 11. Warunki dotyczące gwarancji
przedmiotu zamówienia w grupie  2:  1.  montaż windy szpitalnej  -  min. 24 miesięcy 2.  wykonanie  instalacji
elektrycznej - min. 60 miesięcy, 3. wykonanie klimatyzacji - min. 60 miesięcy, licząc od dnia następnego po
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dokonaniu  odbioru  końcowego,  udokumentowanego  protokołem  odbiorczym  składanym  odpowiedniemu
pracownikowi Szpitala w Dziale Technicznym. 12. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany będzie do
wykonania przez zalecanych przez producenta oraz UDT czynności konserwacyjnych i przeglądowych - min.
jednego  przeglądu  okresowego  w  ciągu  12  miesięcy  .  Po  przeglądzie  wydanie  świadectwa  sprawności  i
dokonanie odpowiedniego wpisu w paszporcie technicznym urządzenia. 13. Po zakończonym okresie gwarancji
Wykonawca  dodatkowo  może  zobowiązać  się  do  wykonania  min.  jednego  przeglądu  okresowego  oraz
dodatkowego okresu gwarancji  objętego niniejszym zamówieniem. 14. Prace montażowe mają przebiegać w
sposób nie zakłócający pracy Szpitala.  Zamawiający dopuszcza możliwość wykonywania prac codziennie w
godzinach od 07.00 do 20.00 z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.31.31.00-5, 35.10.00.00-5.

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 dniach: 84.

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  nie  precyzuje  szczegółowego  warunku,  Zamawiający  wymaga,  aby  każdy
Wykonawca złożył oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych
w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Ocena spełniania warunku dokonana
zostanie zgodnie z formuła spełnia nie spełnia.

• III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• Zamawiający  wymaga  posiadania  wiedzy  i  doświadczenia  w  zakresie  wykonania  lub
wykonywania w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności  jest  krótszy - w tym okresie:  -  w zakresie grupy 1- min. 2
dostaw,  uruchomienia  i  montażu  UPS-a  o  wartości  nie  mniejszej  niż  100.000,00  zł  brutto
każda,  -  w zakresie  grupy 2 -  min.  2  dostaw,  uruchomienia  i  montażu windy osobowej  o
wartości nie mniejszej niż 150.000 zł brutto zł każda, z załączeniem dowodów, czy zostały
wykonane  lub  są  wykonywane  należycie.  Ocena  spełniania  warunku  dokonana  zostanie
zgodnie z formuła spełnia nie spełnia. 

• III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• Zamawiający wymaga,  aby każdy Wykonawca złożył  oświadczenie o spełnieniu warunków
udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Ocena spełniania warunku dokonana zostanie zgodnie z formuła spełnia nie spełnia.

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• Zamawiający wymaga w zakresie grupy 1 i grupy 2 aby Wykonawca dysponował osobami
zdolnymi  do  wykonania  zamówienia  tj.  co  najmniej  1  osoba  musi  posiadać  uprawnienia
kwalifikacyjne SEP typu E do 1 kV dla instalowanych urządzeń, oraz co najmniej 1 osoba
musi posiadać uprawnienia kwalifikacyjne SEP typu D do 1 kV dla instalowanych urządzeń.
Ocena spełniania warunku dokonana zostanie zgodnie z formuła spełnia nie spełnia.

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• - dla grupy 1 - są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności stanowiącym cały przedmiot zamówienia o wartości nie mniejszej niż 100.000 zł 
brutto. - dla grupy 2 - są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 



działalności stanowiącym cały przedmiot zamówienia o wartości nie mniejszej niż 200.000 zł 
brutto. Ocena spełniania warunku 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  robót  budowlanych  wykonanych  w okresie  ostatnich  pięciu  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 rodzaju i wartości, daty
i  miejsca  wykonania  oraz  z  załączeniem  dowodów  dotyczących  najważniejszych  robót,
określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały
wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone; 

• 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; 

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

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym 
wymaganiom należy przedłożyć:

• inne dokumenty
dotyczy  grupy  1:  1.  katalogi/opracowania  firmowe  producenta  zawierające  pełną  informację  o
parametrach technicznych oferowanego UPS- a potwierdzające spełnienie wszystkich wymaganych
parametrów w języku polskim. 2. Oświadczenie Wykonawcy, że pracownicy są przeszkoleni przez
producenta UPS - a, do wykonania usługi w zakresie objętym zamówieniem. 3. Oświadczenie, że
wykonawca  posiada  autoryzowany  serwis  producenta  UPS,  pozwalający  na  podjęcie  działań  w
terminie do 24 godzin .  Dotyczy grupy 2:  Oświadczenie,  że Wykonawca posiada autoryzowany
serwis producenta dźwigu, pozwalający na podjęcie działań w terminie do 24 godzin .

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: 

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, pokój nr 2..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.01.2015 
godzina 10:00, miejsce: Kancelaria Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie, 
os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków, pokój nr 2..

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

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Dostawa, montaż i uruchomienie UPS-a.

• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Opis zgodnie z załącznikiem nr 
1.1 do SIWZ.

• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 35.10.00.00-5.

• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 84.
• 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

• 1. Cena - 80 
• 2. przeglądy okresowe - 20 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Dostawa, montaż i uruchomienie windy osobowej..

• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Opis zgodnie z załącznikiem nr 
1.2 do SIWZ.



• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.31.31.00-5.

• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 84.
• 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

• 1. Cena - 70 
• 2. przeglądy okresowe - 15 
• 3. serwis - 15 


