
CERTYFIKAT
ISO 9001 : 2008

Szpital Specjalistyczny
im. Stefana Żeromskiego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Krakowie

os. Na Skarpie 66
Skrytka pocztowa 9                                                kod pocztowy 31-913

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej w Krakowie, 

Dział Organizacyjno - Prawny, 31-913 Kraków, os. Młodości 10, nr pok. 102, 
tel. 622-94-87, 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 materiałów eksploatacyjnych do drukarek dla Szpitala Specjalistycznego  

im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie. ”(ZP 18/2011)

Przedmiot zamówienia: 
Dostawa nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek  (tuszy, tonerów,  bębnów) 
sukcesywnie w ciągu 12 miesięcy od dnia podpisania umowy,  zgodnie z opisem przedmiotu 
zamówienia określonym w załączniku nr 4 stanowiącym integralną część niniejszej SIWZ. 
Materiały  eksploatacyjne  muszą być oryginalnie zabezpieczone przez producenta w sposób 
gwarantujący, iż  produkt nie był użyty od momentu wyprodukowania. Muszą one posiadać 
naniesiony na opakowaniu opis jednoznacznie identyfikujący produkt, producenta, typ oraz 
model  sprzętu,  do  którego  dany   materiał   eksploatacyjny  jest  przeznaczony,  oraz  datę 
ważności. Nie dopuszcza się regenerowanych materiałów eksploatacyjnych.
Materiały  eksploatacyjne  muszą  być   dobrej  jakości  i  wolne  od  wad,  zgodne  z 
obowiązującymi normami. 
Zamawiający wymaga aby wydajność zamienników odpowiadała wydajności standardowych 
oryginalnych materiałów eksploatacyjnych producenta drukarek.

CPV  :  30.12.51.00-2;  30.19.21.13-6;  30.12.51.10-5;  30.12.43.00-7; 
30.19.23.00-4

Minimalny termin ważności materiałów eksploatacyjnych powinien wynosić min.  12 m-cy 
od daty  dostawy.  Wykonawca zobowiązany jest do podania w ofercie oferowanego terminu 
ważności.
Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do  zamówienia  mniejszej  ilości  materiałów 
eksploatacyjnych, niż określona w załączniku nr 4 do SIWZ w przypadku zmniejszenia się 
jego zapotrzebowania.
Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia terminu realizacji zamówienia oraz zmiany 
umowy w tym zakresie w przypadku, gdy w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy 
zamówienie nie zostanie zrealizowane w pełnym zakresie ilościowym objętym ofertą.
W  przypadku  gdy  materiały  eksploatacyjne będą  powodować  niemożność  użytkowania 
drukarek Wykonawca na własny koszt sprawdzi je i wymieni na materiały eksploatacyjne
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umożliwiające  właściwą  pracę  urządzenia  w  terminie  nie  dłuższym  niż  24  h  od  chwili 
telefonicznego zgłoszenia.
Wykonawca  zobowiązuje  się  do  pokrycia  wszelkich  szkód  poniesionych  przez 
Zamawiającego w wyniku użytkowania  przez niego dostarczonych wadliwych materiałów 
eksploatacyjnych.
Wykonawca  odpowiada  za  wszelkie  uszkodzenia  drukarek  spowodowane  używaniem 
dostarczonych materiałów eksploatacyjnych, co obejmuje w szczególności pokrycie kosztów 
poniesionych przez Zamawiającego związanych z transportem uszkodzonych drukarek do i z 
punktu serwisowego, oraz z naprawą (w tym z diagnostyką, czyszczeniem, konserwacją). 
W przypadku, gdy czas naprawy uszkodzonej drukarki przekroczy 48 godzin od momentu 
zgłoszenia, Wykonawca zobowiązany będzie do nieodpłatnego dostarczenia Zamawiającemu 
zastępczej drukarki o takich samych  lub lepszych parametrach technicznych, wraz z 
materiałami eksploatacyjnymi na czas naprawy .

Zamawiający dopuszcza  składanie ofert częściowych na grupy określone w załączniku 
nr 4 do SIWZ. Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych w ramach jednej grupy. 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
Zamawiający nie przewiduje  udzielenia zamówień dodatkowych.
Zamawiający nie przewiduje  stosowania 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 -  sukcesywnie w ciągu 12 miesięcy od dnia podpisania 
umowy.

Kryteria oceny ofert:

Cena – 100 %

Specyfikacja  Istotnych  Warunków  Zamówienia  zamieszczona  na  stronie  Zamawiającego 
www.zeromski-szpital.pl . 
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Na wniosek  Wykonawcy  Specyfikację  Istotnych  Warunków Zamówienia  można  odbierać 
osobiście  os. Młodości 10, pok. 102, w godz. od 8:00 - do 14:00, – cena specyfikacji -  12,30 
zł 

Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami:
a. w sprawach formalnych:  
  mgr Urszula Gawin – Specjalista w Dziale Organizacyjno – Prawnym tel. 12/622 94 00, 
12/622 94 87
b. w sprawach przedmiotu zamówienia:  
Mateusz Dunikowski – Sekcja Informatyki, tel. 12/ 622-95-16,

Ofertę  należy  złożyć  w  Kancelarii  Szpitala  Specjalistycznego  im.  Stefana  Żeromskiego 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krakowie, os. Młodości 10, 31-
908 Kraków,  pokój nr 101.
Termin składania ofert: do dnia 20.07.2011 r. do godz. 11:00.
Miejsce i termin otwarcia ofert: w dniu 20.07.2011 r. o godz. 11:30 w Szpitalu pokój nr 111, 
os. Młodości 10, 31-908 Kraków.

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.
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3.  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.1-2.

        
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.

D.   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 – 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,
2. Dokumenty wskazane powyżej powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
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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 
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 terminów wskazanych w pkt 2.

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

Oświadczenie  Wykonawcy,  że  gwarantuje  iż  dostarczane  materiały  eksploatacyjne  będą 
oryginalnie  zabezpieczone  przez  producenta,  z  naniesionym  na  opakowaniu  opisem 
jednoznacznie identyfikującym produkt, posiadającym znak firmowy producenta,  typ  oraz 
model urządzenia drukującego, do którego jest przeznaczony oraz datę ważności.

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 8 lipca 2011 r.
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