
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Dostawa materiałów opatrunkowych
Numer ogłoszenia: 165235 - 2008; 
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 18.07.2008

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, 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 materiałów opatrunkowych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa materiałów 
opatrunkowych oraz innych materiałów, zgodnie z opisem określonym w załączniku nr 4 do 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, sukcesywnie w ciągu 24 miesięcy od podpisania 
umowy, do Apteki Szpitalnej. Minimalny okres przydatności do użycia oferowanych materiałów 
opatrunkowych powinien wynosić 12 miesięcy od daty dostawy. Zamawiający zastrzega sobie 
prawo zamówienia mniejszej niż powyżej określone ilości materiałów opatrunkowych w przypadku 
zmniejszenia się jego zapotrzebowania. Oferowane przez wykonawców w niniejszym postępowaniu 
wyroby medyczne, muszą spełniać wymagania odpowiednich norm, przepisów Unii Europejskiej 
oraz Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 93, poz. 896 z 
późn. zm.). Wykonawca przedłoży na każde żądanie Zamawiającego, w nieprzekraczalnym 5- cio 
dniowym terminie, dokumenty potwierdzające, że oferowane przez niego wyroby posiadają 
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 z dnia 20 kwietnia 2004 r. o wyrobach medycznych, 
Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty inne niż wyżej wymienione, odpowiednie 
dokumenty dopuszczające te produkty do obrotu i stosowania. Dotyczy Grupy 1 - 5 Wykonawca ma 
obowiązek dostarczyć próbki oferowanych materiałów opatrunkowych - po 1 szt. dla każdej pozycji 
w grupie, w której Wykonawca złoży ofertę. Zamawiający wymaga, aby złożone próbki 
odpowiadały opisowi przedmiotu zamówienia zawartemu w załączniku nr 4 Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia - Formularz asortymentowo - cenowy oraz stanowiły próbkę oferowanego 
przedmiotu zamówienia. W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży wraz z ofertą próbek lub 
pomimo wezwania, zgodnie z art. 26 ust. 3 nie uzupełnił brakujących próbek, bądź wystąpi 
niezgodność próbki z opisem przedmiotu zamówienia, lub niezgodność próbki z opisem 
oferowanych materiałów opatrunkowych, zawartym w Formularzu asortymentowo- cenowym w 
kolumnie Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Kraj, Zamawiający odrzuci ofertę w danej grupie.



II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.10-4, 33.14.11.11-1, 21.21.11.20-3, 
26.10.00.00-6.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Tak, ilość części: 9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia dodatkowego.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Zamawiający nie przewiduje stosowania dynamicznego systemu zakupów.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: okres w miesiącach: 
24.

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

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
• Informacja na temat wadium: Wadium w wysokości 7927.00PLN Grupa 1 - 4.020,00 zł 

Grupa 2 - 462,00 zł Grupa 3 - 2.109,00 zł Grupa 4 - 705,00 zł Grupa 5 - 182,00 zł Grupa 6 - 
31,00 zł Grupa 7 - 12,00 zł Grupa 8 - 94,00 zł Grupa 9 - 312,00 zł.

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, 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 oświadczeniach i dokumentach 
wyszczególnionych w pkt VI SIWZ. 

• Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 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. 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 udzielenie zamówienia zobowiązany jest do złożenia wszystkich 
wskazanych w pkt. 1 - 5 oświadczeń oraz dokumentów. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie 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. Szczególne wymagania dotyczące Wykonawców mających 
siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 1. 
Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej 
Polskiej, składa: - zamiast dokumentów określonych w punkcie 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 punkcie 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 punkcie 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: Szpital 



Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie, os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków 
pokój nr 9 lub drogą pocztową..

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
30.07.2008 godzina 10:00, miejsce: Kancelaria Szpitala im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w 
Krakowie os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków 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. 1. Wykonawca zobowiązany 
jest dołączyć do oferty oświadczenie o posiadaniu dokumentów dopuszczenia do obrotu i używania 
wymaganych prawem, o których mowa w pkt. III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 
wraz z oświadczeniem iż na każde żądanie Zamawiającego w nieprzekraczalnym 5 dniowym 
terminie zostaną przedłożone w/w dokumenty. 2. Wykonawca obowiązany jest dołączyć do oferty 
próbki oferowanych materiałów opatrunkowych dla każdej pozycji w oferowanej grupie, według 
wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ. - dotyczy grupy 1 - 5.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Grupa 1.

• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa materiałów 
opatrunkowych zgodnie z opisem zawartym w załączniku nr 4 do SIWZ w ciągu 24 
miesięcy od podpisania umowy.. 

• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.10-4. 
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24. 
• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: GRUPA 2.

• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa materiałów 
opatrunkowych zgodnie z opisem zawartym w załączniku nr 4 do SIWZ, sukcesywnie w 
ciągu 24 miesięcy od podpisania umowy.. 

• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.10-4. 
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24. 
• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Grupa 3.

• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa materiałów 
opatrunkowych zgodnie z opisem zawartym w załączniku nr 4 do SIWZ, sukcesywnie w 
ciągu 24 miesięcy od podpisania umowy do Apteki Szpitalnej.. 

• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.10-4. 
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24. 
• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Grupa 4.

• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa materiałów 
opatrunkowych zgodnie z opisem zawartym w załączniku nr 4 do SIWZ, sukcesywnie w 
ciągu 24 miesięcy od podpisania umowy do Apteki Szpitalnej.. 

• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.10-4. 



• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24. 
• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Grupa 5.

• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa materiałów 
opatrunkowych zgodnie z opisem zawartym w załączniku nr 4 do SIWZ, sukcesywnie w 
ciągu 24 miesięcy od podpisania umowy do Apteki Szpitalnej.. 

• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.10-4. 
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24. 
• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Grupa 6.

• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa materiałów 
zgodnie z opisem zawartym w załączniku nr 4 do SIWZ, sukcesywnie w ciągu 24 miesięcy 
od podpisania umowy do Apteki Szpitalnej.. 

• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 21.21.11.20-3. 
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24. 
• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: GRUPA 7.

• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa materiałów 
zgodnie z opisem zawartym w załączniku nr 4 do SIWZ, sukcesywnie w ciągu 24 miesięcy 
od podpisania umowy do Apteki Szpitalnej.. 

• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 26.10.00.00-9. 
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 9. 
• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: GRUPA 8.

• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa wyrobów 
medycznych zgodnie z opisem zawartym w załączniku nr 4 do SIWZ, sukcesywnie w ciągu 
24 miesięcy od podpisania umowy do Apteki Szpitalnej.. 

• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.00.00.00-0. 
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24. 
• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: Grupa 9.

• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa wyrobów 
medyccznych zgodnie z opisem zawartym w załączniku nr 4 do SIWZ, sukcesywnie w ciągu 
24 miesięcy od podpisania umowy do Apteki Szpitalnej.. 

• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.00.00.00-0. 
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24. 
• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Kraków, dnia 18 lipca 2008r.


