
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej w Krakowie, 
Dział Organizacyjno - Prawny, 31-913 Kraków, os. Na Skarpie 66, nr pok. 4, 

tel. 622-95-14, 622-94-13; fax: 644-47-56
Regon: 000-630-161, NIP: 678-26-80-028

Ogłasza przetarg nieograniczony o udzielenie zamówienia publicznego poniżej 193 tys. EURO na:
na dostawę łóżek rehabilitacyjnych pacjenta w ilości 20 sztuk, szafek przyłóżkowych dwustronnych 

w ilości 40 sztuk oraz wózka wielofunkcyjnego w ilości 1 sztuka, wraz z montażem,
zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

( Z P  1 9 / 2 0 1 0 )

I. Opis przedmiotu zamówienia i dodatkowe informacje:

CPV:  33.19.20.00-2; 33.19.21.20-9

A. Przedmiot zamówienia: 
1. Dostawa łóżek rehabilitacyjnych pacjenta w ilości 20 sztuk, szafek przyłóżkowych dwustronnych 
w ilości  40  sztuk  oraz  wózka  wielofunkcyjnego w ilości  1  sztuka, wraz z  montażem,  zgodnie  z 
wymaganiami określonymi w  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Oferty nie zawierające pełnego 
asortymentu określonego w załączniku nr 1 do specyfikacji zostaną odrzucone. 
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert wariantowych. 
4. Warunki dodatkowe dotyczące przedmiotu zamówienia:  
a) okres gwarancji na cały oferowany sprzęt - nie krótszy niż 2 lata od daty dostawy,
b) wymagania dotyczące serwisu:

- czas podjęcia naprawy przez serwis – maksymalnie do 24 h licząc od chwili zgłoszenia,
- czas usunięcia zgłoszonych usterek i wykonania napraw, licząc od chwili zgłoszenia - 
maksymalnie do 2 dni roboczych,
- dostępność części zamiennych po ustaniu produkcji zaoferowanego modelu - minimum 
10 lat.

5. Dostawa i montaż ma nastąpić w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.   
6.  Zamawiający  żąda  wskazania  przez  Wykonawcę  w  ofercie  części  zamówienia,  której  wykonanie 
powierzy podwykonawcom (art. 36 ust. 4 ustawy).

B. Termin realizacji zamówienia :
1. Termin wykonania zamówienia – maksymalnie do 3 tygodni od daty podpisania umowy.
2. Przez wykonanie zamówienia rozumie się dostawę przedmiotu zamówienia i  montaż,  potwierdzone 
protokołem przekazania do użytkowania przez Zamawiającego i Wykonawcę. 
3.  Dostawa  i  montaż  sprzętu  medycznego  do  siedziby  Zamawiającego  nastąpi  na  koszt  i  ryzyko 
Wykonawcy.

C. Kryteria oceny ofert:    
Cena - 100%

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Zamawiający nie przewiduje stosowania dynamicznego systemu zakupów.
Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
Wykonawca może złożyć tylko 1 ofertę. 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zamieszczona na stronie Zamawiającego www.zeromski-
szpital.pl . 

http://www.zeromski-szpital.pl/
http://www.zeromski-szpital.pl/


Na wniosek Wykonawcy Specyfikację Istotnych  Warunków Zamówienia można odbierać osobiście w 
Budynku Administracji Szpitala, os. Na Skarpie 66, pok. 4, w godz. od 8:00 - do 14:00 lub za zaliczeniem 
pocztowym  – cena specyfikacji -  12,20 zł 
Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami:
1.w sprawach formalnych:  
- mgr Iwona Wolnicka – Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych 012/622-94-13
2. w sprawach przedmiotu zamówienia:  
lek. med. Jadwiga Meus-Zimmer – Ordynator Oddziału Otolaryngologicznego tel. 012 622-98-42

Ofertę należy złożyć w Kancelarii Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krakowie, os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków, pokój nr 12.
Termin składania ofert: do dnia 11.06.2010 r. do godz. 10:30.
Miejsce i termin otwarcia ofert: w dniu 11.06.2010 r. o godz. 11:00 w Budynku Administracji Szpitala, os. 
Na Skarpie 66, pok. nr 4 – Dział Organizacyjno-Prawny.

II.  OPIS  WARUNKÓW  UDZIAŁU  W  POSTĘPOWANIU  ORAZ  OPIS  SPOSOBU 
DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIANIA.

1. Opis warunków udziału w postępowaniu.
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy 
Prawo zamówień publicznych, dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności  lub czynności, jeżeli przepisy prawa 
nakładają obowiązek ich posiadania;
b) posiadania wiedzy i doświadczenia 
-  Zamawiający wymaga posiadania wiedzy i doświadczenia w zakresie wykonania lub wykonywania w 
okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 dostawy sprzętu i wyposażenia medycznego o wartości co najmniej 
100 000,00 zł. brutto, wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że ta dostawa została wykonana 
lub jest wykonywana należycie;
c)  dysponowania  odpowiednim  potencjałem  technicznym  oraz  osobami  zdolnymi  do  wykonania 
zamówienia;
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

2.  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków.
Ocena spełniania  warunków dokonana  zostanie  zgodnie  z  formułą  „spełnia  –  nie  spełnia”,  w 

oparciu o informacje zawarte w dokumentach wyszczególnionych poniżej w pkt III ogłoszenia.
W  przypadku  nie  spełnienia  warunków  opisanych  powyżej,  jak  również  nie  złożenia 

wymaganych oświadczeń lub dokumentów,  lub  w przypadku niezłożenia pełnomocnictw,   Zamawiający 
wykluczy Wykonawcę z udziału w postępowaniu – po uprzednim wezwaniu Wykonawcy, który nie złoży 
w terminie wymaganych oświadczeń lub  dokumentów lub pełnomocnictw, lub  który złoży dokumenty 
zawierające  błędy,  lub  wadliwe  pełnomocnictwa,  do  ich  uzupełnienia  w  wyznaczonym  terminie. 
Zamawiający  nie  wezwie  jednak  Wykonawcy  do  uzupełnienia  oświadczeń,  dokumentów  lub 
pełnomocnictw,  jeżeli  mimo ich uzupełnienia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub  konieczne 
będzie unieważnienie postępowania. 

Zamawiający zawiadomi równocześnie wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania 
o  udzielenie  zamówienia,  podając  uzasadnienie  faktyczne  i  prawne,  niezwłocznie  po  wyborze 
najkorzystniejszej oferty.

Oferta wykluczonego Wykonawcy zostanie uznana za ofertę odrzuconą.

III.  INFORMACJA  O  OŚWIADCZENIACH  I  DOKUMENTACH,  JAKIE  MAJĄ 
DOSTARCZYĆ  WYKONAWCY,  W  CELU  POTWIERDZENIA  SPEŁNIANIA 
WARUNKÓW   UDZIAŁU   W   POSTĘPOWANIU.
 
A.    W celu  wykazania  braku  podstaw  do  wykluczenia  z  postępowania   o  udzielenie  zamówienia 
Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych:
1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia -  załącznik nr 3 do specyfikacji.
2.  Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli  odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, 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 ofert, a w stosunku do osób fizycznych 
oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy. 

B.  W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy: 
1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy 
Prawo zamówień publicznych - załącznik nr 3 do specyfikacji.
2.  Wykaz  wykonanych,  a  w przypadku świadczeń okresowych  lub ciągłych  również wykonywanych, 
dostaw sprzętu i wyposażenia medycznego, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania 
ofert,  a  jeżeli  okres prowadzenia  działalności  jest  krótszy -  w tym okresie,  z  podaniem ich wartości, 
przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że te dostawy 
zostały  wykonane  lub  są  wykonywane  należycie  –  załącznik  nr  4 do  specyfikacji -  Zamawiający 
wymaga wykazania min. 1 dostawy w kwocie nie mniejszej niż 100 000,00 zł.

C.   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 udzielenie zamówienia zobowiązany jest do 
złożenia wszystkich wskazanych w pkt III.A.  ogłoszenia 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.

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.

D. Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, 
składa:
1.  Zamiast  dokumentu  określonego  w ogłoszeniu  w  pkt  III.A.  ppkt.  2 –  dokument  lub  dokumenty 
wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego 
likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości.
2. Dokumenty wskazane w pkt III.D. ppkt 1 ogłoszenia, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
3.  Jeżeli  w miejscu zamieszkania  osoby lub w kraju w którym Wykonawca  ma  siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ogłoszeniu  w pkt. III.D. ppkt 1, zastępuje 
się  je  dokumentem  zawierającym  oświadczenie  złożone  przed  notariuszem,  właściwym  organem 
sądowym,  administracyjnym  albo  organem  samorządu  zawodowego  lub  gospodarczego  odpowiednio 
miejsca  zamieszkania osoby lub kraju,  w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce  zamieszkania. 
Dokument  ten  powinien  być  wystawiony  z  zachowaniem terminu  wskazanego w  pkt  III.D.  ppkt  2 
ogłoszenia.

IV.   INFORMACJA  O  OŚWIADCZENIACH  I  DOKUMENTACH  JAKIE  MAJĄ 
DOSTARCZYĆ  WYKONAWCY  W  CELU  POTWIERDZENIA  SPEŁNIANIA 
WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU UMOWY.

1.  Wykonawca  zobowiązany jest  dołączyć  do  oferty  dokumenty  dopuszczenia  do  obrotu  i  używania 
wymagane prawem dotyczące sprzętu medycznego:
a) deklaracje 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  z  dnia  20.04.2004  r.  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.



2. Do oferty dołączyć należy katalogi/opracowania firmowe producenta zawierające pełną informacje o 
parametrach  technicznych  oferowanego  wyrobu  potwierdzające  spełnienie  wymaganych  parametrów 
techniczno – użytkowych i warunków granicznych w języku polskim. W przypadku braku potwierdzenia 
wymaganych parametrów Zamawiający ma prawo odrzucić ofertę. 

V. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty następujące dokumenty:
a) szczegółową ofertę cenową (według wzoru tabeli zamieszczonej w pkt. XIII/2 specyfikacji),
b)  wypełniony  formularz  ofertowy  zgodnie  z  wymaganiami  określonymi  w  Specyfikacji  Istotnych 
Warunków Zamówienia, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do specyfikacji, 
c)  dokumenty  i  oświadczenia  potwierdzające  spełnianie  przez  Wykonawców  warunków  udziału
w postępowaniu  oraz  spełnianie  wymagań  zamawiającego  dotyczące  przedmiotu  umowy 
(wymienione w pkt. III i IV ogłoszenia),
d)  w przypadku  Wykonawców działających  przez  pełnomocnika  – pełnomocnictwo,  o  którym mowa
w rozdziale IX pkt. 8b specyfikacji,
e)  w  przypadku  Wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  zamówienie  –  dokument  stwierdzający 
ustanowienie  przez  Wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  zamówienie  pełnomocnika  do 
reprezentowania  ich w postępowaniu  o udzielenie  zamówienia  albo  reprezentowania  w postępowaniu
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

VI. W  momencie  ukazania  się  ogłoszenia  na  stronach  portalu  internetowego  Urzędu  Zamówień 
Publicznych,  na  stronie  internetowej  Szpitala  zostanie  zamieszczone  ogłoszenie  oraz  udostępniona 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
Termin związania ofertą: 30 dni od dnia składania ofert.

Kraków, dnia 02 czerwca 2010 r.


