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Kraków: Dostawa płytek CD-R i DVD-R do robota Printable wraz z kopertami z
okienkiem

Numer ogłoszenia: 66794 - 2015; data zamieszczenia: 25.03.2015
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 płytek CD-R i DVD-R 
do robota Printable wraz z kopertami z okienkiem.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem 
zamówienia jest dostawa: a) płytek CD-R 700 MB 52 x klasy Verbatim* do nadruku na 
drukarkach atramentowych (printable - white) z warstwą nagrywaną AZO (cake box), 
średnica płyty 12 cm, średnica drukowania od 21-23 mm do 118 mm, ilość - 120.000 szt. 
(cake box pakowany po 100 lub 50 szt.) b) płytek DVD - R 4,7 GB 16 x klasy Verbatim* do 
nadruku na drukarkach atramentowych (printable - white) z warstwą nagrywaną AZO (cake 
box), średnica płyty 12 cm, średnica drukowania od 21-23 mm do 118 mm, ilość 5.000 szt. 
(cake box pakowane po 100 lub 50 szt.) * Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert 
równoważnych w oparciu o art. 29 ust. 3 ustawy. Za równoważny przedmiot zamówienia 
Zamawiający uzna przedmiot o parametrach nie gorszych niż wskazane w specyfikacji. 2. 
Zamawiający wymaga min. 10-letniego okresu trwałości zapisu na płytkach. 3. Zamawiający 
wymaga dostarczenia wraz z płytkami białych papierowych kopert z przeźroczystym 
okienkiem w ilości odpowiadającej ilości płyt. 4. Wykonawca zobowiązany będzie do 
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dostarczenia materiałów na własny koszt i ryzyko do siedziby Zamawiającego. 5. Okres 
gwarancji przedmiotu zamówienia: nie krótszy niż 12 miesięcy od daty dostawy..



II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.23.43.00-1, 30.23.44.00-2.

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

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 nie wymaga wniesienia 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

 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 pełnia - nie spełnia

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 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 pełnia - nie spełnia

 III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 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 pełnia - nie spełnia

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 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 pełnia - nie spełnia

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 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 pełnia - 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; 

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; 

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:

 próbki,  opisy lub  fotografie  produktów, które  mają  zostać  dostarczone,  których
autentyczność  musi  zostać  poświadczona  przez  wykonawcę  na  żądanie
zamawiającego; 

III.6) INNE DOKUMENTY

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

1. Partię próbną oferowanych płytek CD-R oraz DVD-R w ilości po 5 szt. każde wraz z 
kopertami. Do próbek należy dołączyć oświadczenie Wykonawcy dotyczące okresu trwałość 
zapisu na płytkach wraz z wydrukiem ze strony internetowej producenta potwierdzającym 
okres trwałości zapisu lub kserokopię innego dokumentu producenta potwierdzającego okres 
trwałości zapisu. 2. Oświadczenie Wykonawcy, że oferowane materiały spełniają wszystkie 
parametry przedmiotu zamówienia, dla każdej pozycji oddzielnie. 3. Oświadczenie, że 
oferowane materiały są dopuszczone do obrotu ma terenie UE, są nowe, nieużywane i 
nieregenerowane (tzn. nie pochodzą z recyklingu i nie były poddawane procesowi 
regeneracji) oraz posiadają umożliwiający identyfikację symbol oznaczający konkretny 
produkt.



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: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 1 - Cena - 97 
 2 - jakość - trwałość zapisu na płytkach - 3 

IV.3) ZMIANA UMOWY

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

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w przypadku zmiany stawki podatku 
VAT. W przypadku zwiększenia stawki podatku VAT cena jednostkowa materiału netto nie 
ulega zmianie. 2. Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia terminu obowiązywania 
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: www.zeromski-szpital.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: w siedzibie 
Zamawiającego, Dział Ogranizacyjny Szpitala - pokój nr 2, os. Na Skarpie 66, 31-913 
Kraków, w godz. 8:00 - 14:00 lub na pisemny wniosek drogą pocztową.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 
ofert: 02.04.2015 godzina 11:00, miejsce: w Kancelarii 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.4.17) 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


