
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. 644-19-56, 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:
„ Dostawę, montaż i uruchomienie sprzętu medycznego do wyposażenia Oddziału  

Okulistycznego tj. autorefraktokeratometru ze stolikiem, aparatu USG okulistycznego wraz z  
głowicami, tomografu komputerowego okulistycznego, rzutnika optotypów, dwóch lamp 
szczelinowych, dwóch stolików z elektrycznie podnoszonym blatem wraz ze szkoleniem 

personelu ” ( ZP 25/2010 )
Przedmiot zamówienia: 
1. Dostawa, montaż i uruchomienie sprzętu medycznego do wyposażenia Oddziału 
Okulistycznego tj.: 
a) autorefraktokeratometr ze stolikiem, 
b) aparat USG okulistyczny wraz z głowicami, 
c) tomograf komputerowy okulistyczny,
d) rzutnik optotypów, 
e) dwie lampy szczelinowe, 
f) dwa stoliki z elektrycznie podnoszonym blatem  wraz ze szkoleniem personelu, zgodnie z 
opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 4 stanowiącym integralną część 
specyfikacji.

Do oferty należy dołączyć tabelę z załącznika nr 4 SIWZ wypełnioną w każdej zawartej w niej 
pozycji.
Oferowany sprzęt medyczny  musi spełniać wszystkie parametry wymienione w załączniku 
nr 4 do SIWZ. 
Nie spełnienie któregokolwiek z nich skutkować będzie odrzuceniem oferty Wykonawcy.

2. Zaoferowany przez wykonawców w niniejszym postępowaniu sprzęt medyczny  musi spełniać 
wymagania  odpowiednich norm lub specyfikacji technicznych oraz Ustawy z dnia 20 kwietnia 
2004 r. o wyrobach medycznych ( Dz. U. z 2004 r. Nr 93, poz. 896 z późn. zm.).

3. Dostawa, montaż i uruchomienie ma nastąpić w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.   

4. Warunki dodatkowe dotyczące przedmiotu zamówienia:
a)  okres  gwarancji  przedmiotu  zamówienia  (wszystkie  części)  nie  krótszy niż  2 lata  od daty 
podpisania protokołu przekazania,
b) wymagania dotyczące serwisu:
-  czas podjęcia naprawy przez serwis - nie dłużej niż 48 godzin,
-  czas usunięcia  zgłoszonych usterek i  wykonania napraw, licząc od chwili  reakcji  serwisu - 
maksymalnie do 48 godzin,
- aparat zastępczy na cały czas naprawy, w przypadku niedotrzymania terminu, o którym mowa 
powyżej,
- bezpłatne przeglądy eksploatacyjne wraz z konserwacją zalecane przez producenta sprzętu w 
okresie trwania gwarancji - po przeglądzie wydanie świadectwa sprawności aparatu,
- pogwarancyjne bezpłatne przeglądy eksploatacyjne w zakresie określonym przez producenta - 
min.  2  (w  okresie  1  roku) po  zakończeniu  gwarancji  -  po  przeglądzie  wydanie  świadectwa 
sprawności aparatu,
- dostępność części zamiennych po ustaniu produkcji zaoferowanego modelu - minimum 10 lat;



c)  zapewnienie  szkolenia,  w  siedzibie  Zamawiającego,   pracownikom  medycznym 
bezpośredniego użytkownika  (5 osób)  oraz pracownikom Aparatury Medycznej  (2 osoby),  w 
terminie  uruchomienia  sprzętu  medycznego  zakończone  wydaniem  świadectwa  uczestnictwa. 
Zapewnienie szkolenia w siedzibie Zamawiającego, pracownikom bezpośredniego użytkownika 
(7 osób)  2 miesiące po eksploatacji sprzętu.

5. Wraz ze sprzętem medycznym Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć instrukcję obsługi w 
języku polskim oraz  przekazać wszelkie kody serwisowe i dokumentację techniczno-ruchową 
(serwisową).

6.  Dostawa  sprzętu  medycznego  do  siedziby  Zamawiającego  nastąpi  na  koszt  i  ryzyko 
Wykonawcy.

CPV:  33100000-1, 33115000-9, 33112200-0, 33122000-1

Zamawiający nie dopuszcza  składanie ofert częściowych. Oferty nie zawierające pełnego 
asortymentu określonego w załączniku nr 4 do SIWZ zostaną odrzucone.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
Zamawiający nie przewiduje  udzielenia zamówień dodatkowych.
Zamawiający nie przewiduje  stosowanie aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje stosowania dynamicznego systemu zakupów.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
Wykonawca może złożyć tylko 1 ofertę.

Wysokość wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
                                                                      

Termin realizacji zamówienia -  do dnia 30 września 2010r.

Kryteria oceny ofert:
Cena – 80 %
Okres gwarancji  - 10 %
Bezpłatne przeglądy pogwarancyjne  -  10 %
Specyfikacja  Istotnych  Warunków  Zamówienia  zamieszczona  na  stronie  Zamawiającego 
www.zeromski-szpital.pl . 
Na  wniosek  Wykonawcy  Specyfikację  Istotnych  Warunków  Zamówienia  można  odbierać 
osobiście w Budynku Administracji Szpitala, os. Na Skarpie 66, pok. 9, w godz. od 8:00 - do 
14:00, – cena specyfikacji -  24,40 zł 
Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami:
1. w sprawach formalnych:  
  mgr Urszula Gawin – Specjalista w Dziale Organizacyjno – Prawnym tel. 12/622 94 00,  12/622 
94 87
2. w sprawach przedmiotu zamówienia:  

lek.  med.  Wiktor  Stopyra  –  Lekarz  Kierujący  Oddziałem  Okulistyki,  tel.  12/  622-94-11,
Jerzy  Trynka  –  Kierownik  Sekcji  Instalacji  Elektrycznych  i  Teletechnicznych  Napraw 
Aparatury Medycznej tel. 12/ 644-45-38 lub 664 627183

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 06.08.2010    r. do godz. 10:00.
Miejsce i termin otwarcia ofert: w dniu 06.08.2010 r. o godz. 10:30 w Budynku Administracji 

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


Szpitala, Pawilon C, os. Na Skarpie 66, świetlica Szpitala.

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 
ust. 1 ustawy dotyczące:

a) posiadania  uprawnień  do  wykonywania  określonej  działalności  lub  czynności,  jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,            

b) posiadania wiedzy i doświadczenia,           
c) dysponowania  odpowiednim  potencjałem  technicznym  oraz  osobami  zdolnymi  do 

wykonania zamówienia, 
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej:

                 
      oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy.

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty następujące oświadczenia i dokumenty:

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.   Formularz  oświadczenia  stanowi 
załącznik nr 2 do SIWZ.

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 
Wykonawcy będący osobami fizycznymi oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy.

3. Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że 
Wykonawca nie  zalega z opłacaniem podatków,  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 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 ofert.

5.  Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 
ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, 
a  podmioty  te  będą  brały  udział  w  realizacji  części  zamówienia,  Zamawiający   żąda 
przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. A ppkt.1-4.
        
B.  W celu wykazania spełniania przez  Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 
ustawy Prawo zamówień publicznych: 

1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 
ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.  Formularz oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do 
SIWZ.

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 udzielenia zamówienia zobowiązany 
jest do złożenia wszystkich wskazanych w pkt. A ppkt. 1 – 4 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.

E.   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 A. ppkt 2, 3, 4 – 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,

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 miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę 
lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie E 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  terminów 
wskazanych w pkt 2.

F.   Dokumenty jakie  mają dostarczyć  Wykonawcy w celu potwierdzenia  spełniania  wymagań   
Zamawiającego dotyczące przedmiotu umowy.

1.  Oświadczenie, że  Wykonawca  posiada  aktualne  pozwolenia  na  dopuszczenie  do  obrotu  i 
używania, zgodnie z obowiązującymi przepisami na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, wydane 
dla oferowanego sprzętu medycznego.

2.  Do oferty  dołączyć  należy  katalogi/opracowania  firmowe  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. 

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana zgodnie z formułą 
„spełnia – nie spełnia”, w oparciu o dołączone przez Wykonawcę dokumenty i oświadczenia.

W momencie  ukazania  się  ogłoszenia  na  stronach  portalu  internetowego  Urzędu  Zamówień 
Publicznych zostanie ono wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz na 



stronie internetowej Szpitala, także w tym dniu zostanie  udostępniona Specyfikacja Istotnych 
Warunków Zamówienia na stronie internetowej Szpitala.

Termin związania ofertą: 30 dni od dnia składania ofert.

Kraków, dnia 29 lipca  2010 r.
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