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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje stosowania dynamicznego systemu zakupów.

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, fax (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) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa, montaż i uruchomienie 
aparatu do fakoemulsyfikacji zaćmy oraz dostawa materiałów chirurgicznych do fakoemulsyfikacji 
zaćmy.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa, montaż i 
uruchomienie aparatu do fakoemulsyfikacji zaćmy (rok produkcji 2008) wraz z dostawą jałowych, 
jednorazowych, zbiorczo zapakowanych, wstępnie przygotowanych (odpakowanych) zestawów 
materiałów i akcesoriów niezbędnych do operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji (kompletów 
operacyjnych), oraz szkolenie personelu - wymagane parametry techniczne i konfigurację sprzętu 
oraz ilości zawiera część 1 - i dostawa materiałów chirurgicznych wymienionych w części 2 i 3.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.16.21.00-4, 33.41.31.11-9, 33.14.16.20-2.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) 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) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
• Informacja na temat wadium: Przystępując do przetargu Wykonawca zobowiązany jest 

wnieść wadium w wysokości 7.600,00 PLN (słownie: siedem tysięcy sześćset złotych.)..

III.2) WARUNKI UDZIAŁU
• Opis  warunków  udziału  w  postępowaniu  oraz  opis  sposobu  dokonywania  oceny 



spełniania  tych  warunków: W  postępowaniu  mogą  wziąć  udział  Wykonawcy,  którzy 
spełniają  warunki  określone  w  art.  22  ust.  1  ustawy:  a)posiadają  uprawnienia  do 
wykonywania  określonej  działalności  lub  czynności,  jeżeli  ustawy nakładają  obowiązek 
posiadania takich uprawnień, b)posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują 
potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w szczególności 
wykonawca musi wykazać się wykonaniem w okresie ostatnich trzech lat,  a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie co najmniej 2 dostawami o charakterze 
odpowiadającym  przedmiotowi  zamówienia  z  podaniem  ich  wartości,  przedmiotu,  dat 
wykonania  i  odbiorców oraz  załączeniem dokumentów potwierdzających,  że  te  dostawy 
zostały  wykonane  należycie.  c)  znajdują  się  w  sytuacji  ekonomicznej  i  finansowej 
zapewniającej  wykonanie  zamówienia,  d)  nie  podlegają  wykluczeniu  z  postępowania  o 
udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy. Ocena spełniania 
warunków  dokonana  zostanie  zgodnie  z  formuła  spełnia  -  nie  spełnia,  w  oparciu  o 
informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach. 

• Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 
potwierdzenia  spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu: A.  Wykonawca 
zobowiązany  jest  dołączyć  do  oferty  następujące  oświadczenia  i  dokumenty:  1. 
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 
ustawy  Prawo  zamówień  publicznych.  2.  Aktualny  odpis  z  właściwego  rejestru  albo 
aktualne  zaświadczenie  o  wpisie  do  ewidencji  działalności  gospodarczej,  jeżeli  odrębne 
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej 
-  wystawione  nie  wcześniej  niż  6  miesięcy  przed  upływem terminu  składania  ofert.  3. 
Aktualne  zaświadczenia  właściwego  naczelnika  urzędu  skarbowego  oraz  właściwego 
oddziału  Zakładu  Ubezpieczeń  Społecznych  lub  Kasy  Rolniczego  Ubezpieczenia 
Społecznego  potwierdzające  odpowiednio,  że  Wykonawca  nie  zalega  z  opłacaniem 
podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia 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 ofert. 4. Aktualna informacja 
z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4 - 8 ustawy 
Prawo zamówień publicznych - wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem 
składania  ofert.  5.  Aktualna  informacja  z  Krajowego  Rejestru  Karnego  w  zakresie 
określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy Prawo zamówień publicznych - wystawiona nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert. 6. Wykaz wykonanych dostaw, w 
okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i 
wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia w niniejszym postępowaniu - z 
podaniem  ich  wartości,  przedmiotu,  dat  wykonania  i  odbiorców  oraz  załączeniem 
dokumentów  potwierdzających,  że  te  dostawy  zostały  wykonane  należycie.  Jeśli 
Wykonawcy  wspólnie  ubiegają  się  o  udzielenie  zamówienia:  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.  1-5 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. B. Szczególne wymagania 
dotyczące  Wykonawców  mających  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania  poza  terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej. Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza 
terytorium  Rzeczpospolitej  Polskiej,  składa:  -  zamiast  dokumentów  określonych  w 
ogłoszeniu w punkcie A. pkt 2, 3 oraz 5 - dokument lub dokumenty wystawione w kraju w 



którym  ma  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania,  potwierdzające  odpowiednio,  że:  a)nie 
otwarto jego likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości, b)nie zalega z uiszczeniem 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,  c)nie  orzeczono  wobec  niego  zakazu 
ubiegania się o zamówienie. - zamiast dokumentu określonego w ogłoszeniu w punkcie A. 
pkt  4  -  zaświadczenie  właściwego  organu  sądowego  lub  administracyjnego  kraju 
pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w 
zakresie  art.  24  ust.  1  pkt  4  -  8  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych.  2.  Dokumenty 
wskazane powyżej powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania  ofert,  za  wyjątkiem dokumentu  potwierdzającego,  że  Wykonawca  nie 
zalega z uiszczeniem 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, który powinien 
być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.  3. 
Jeżeli  w  kraju  pochodzenia  osoby lub  w  kraju  w którym Wykonawca  ma  siedzibę  lub 
miejsce  zamieszkania,  nie  wydaje  się  dokumentów,  o  których  mowa  w  ogłoszeniu  w 
punkcie A. pkt 2, 3, 4, 5, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone 
przed  notariuszem,  właściwym  organem  sądowym,  administracyjnym,  albo  organem 
samorządu  zawodowego  lub  gospodarczego  odpowiednio  kraju  pochodzenia  osoby  lub 
kraju,  w  którym  Wykonawca  ma  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania.  Dokument  ten 
powinien być wystawiony z zachowaniem terminów wskazanych w pkt 2.

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) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia: www.zeromski-szpital.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Na wniosek 
Wykonawcy w siedzibie Szpitala, os. Na Skarpie 66 - Pawilon C, I piętro, pokój nr 9.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
08.07.2008 godzina 10:00, miejsce: w Kancelarii Szpitala Specjalistycznego im. Stefana 
Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie, 31-913 Kraków, os. Na Skarpie 66, pokój nr 12..

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.6) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków 
Unii Europejskiej: Informacja o oświadczeniach i dokumentach jakie mają dostarczyć wykonawcy 
w  celu  potwierdzenia  spełniania  wymagań  zamawiającego  dotyczących  przedmiotu  umowy. 
Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty świadectwa dopuszczenia do obrotu wymagane 
prawem: a) deklaracja 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)  wpis  /zgłoszenie  do  Rejestru  Wyrobów Medycznych  i  podmiotów 
odpowiedzialnych  za  ich  wprowadzenie  do  obrotu  i  używania  (nie  dotyczy  klasy  wyrobu 
medycznego I i IIa pod warunkiem, że pierwsze jego wprowadzenie nastąpiło w innym niż Polska 



kraju  Unii  Europejskiej,  zgodnie  z  przepisami  ustawy  o  wyrobach  medycznych  -  w  takim 
przypadku należy złożyć stosowne wyjaśnienie). d) w przypadku produktów, które nie podlegają 
przepisom ustawy o wyrobach medycznych Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty inne 
niż wyżej wymienione, odpowiednie dokumenty dopuszczające te produkty do obrotu i stosowania. 
2.  Do  oferty  należy  dołączyć  katalogi  (opisy  techniczne  dotyczące  aparatu)  potwierdzające 
spełnienie wymagań w zakresie parametrów technicznych. 3. Do oferty należy dołączyć instrukcję 
obsługi w języku polskim.


