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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

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, faks (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) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1)  Nazwa  nadana  zamówieniu  przez  zamawiającego: Dostawa  materiałów  ogólno-
budowlanych i instalacji wod-kan oraz paliwa.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3)  Określenie  przedmiotu  oraz  wielkości  lub  zakresu  zamówienia: Dostawa  materiałów 
ogólno-budowlanych i instalacji wod-kan oraz paliwa Grupa nr 1 - materiały budowlane Grupa nr 2 - 
materiały hydrauliczne Grupa nr 3 - paliwo Grupa nr 1 - materiały budowlane: 1. Cegła kratówka -  
300 szt. 2. Cement 350 - 1500 kg. 3. Drzwi pełne białe 92cm - 3 szt. 4. Farba emulsyjna akrylowa  
biała typ Polinit - 100 l 5. Fuga - 40 kg 6. Wykładzina elastyczna obiektowa typu Gamrat Specjal 43 
Plus Grubość 2,mm szerokość 2m - 80 m2 7. klej winylowy emulsyjny do wykładzin PCV - 30 kg 8.  
płytki fajans szkliwione gładkie - 50 m2 9. wylewka samopoziomująca cementowa 2 - 10mm op.25kg 
- 20 szt. 10. Elektrody różowe ER-146 gr. 2,5 - 4 op. 11. Tarcza do cięcia metalu duża 230x22x2 - 20  
szt. 12. Tarcza do cięcia metalu mała 115x22x3 - 60 szt. 13. Dyble na klucz f8 i f 10 - 300 szt. 14. 
Dyble na śrubokręt i haki f 6 - 300 szt. 15. Elektrody różowe ER-146 gr. 3,25 - 3 op. 16. Konfirmat 
meblowy - 1500 szt. 17. Tarcza do cięcia metalu mała 115x22x1 - 60 szt. 18. Zaprawa klejąca w 
workach do płytek ceramicznych - 400 kg Grupa nr 2 - materiały hydrauliczne 1. Automat spłukujący 
typ Jasło - 4 szt. 2. Dolnopłuk biały - 12 szt. 3. Kolana PP f 20 - 90 stopni - 60 szt. 4. Kolana PP f 25 -  
90 stopni - 40 szt. 5. Kolana PP f 32 - 90 stopni - 20 szt. 6. kolano nyplowe PP f 20 - 20 szt. 7. kolano 
PP wieszak GW 20 x1/2 cala  -  30 szt.  8.  kolano z  manszetem kąt  90 stopni  białe  PCV 110 do 
podłączenia WC - 4 szt. 9. mufa PP f 20 - 50 szt. 10. mufa PP f 25 - 40 szt. 11. otulina czerwona w 
rolce po 10 m f 22 - 14 szt. 12. przedłużka 1/2 cala 10mm - 10 szt. 13. przedłużka 1/2 cala 15mm - 15  
szt. 14. redukcja PP 25/20 - 25 szt. 15. rura PCV f 50 0,3m - 30 szt. 16. rura PP f 20 - 80 mb 17. Rura 
PP f 20 PN20 STABI - 40 mb 18. Rura PP f 25 PN20 STABI - 30 mb 19. Trojak PP f 20 - 50 szt. 20.  
Zawór  grzejnikowy powrotny kątowy -  10  szt.  21.  Zawór  grzejnikowy termostatyczny  zasilający 
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kątowy 1/ 2 cala - 10 szt. 22. Zawór pływakowy 1/2 - 20 szt. 23. Zawór pływakowy 3/8 - 20 szt. 24.  
Zawór przelotowy z gniazdem mosiężnym dn50 do wody - 2 szt. 25. zestaw do mocowania umywalki 
- 15 szt. 26. Złączka PP f 20x1/2 cala GZ - 20 szt 27. złączka PP GW 20 x 1/2 cala - 30 szt. 28.  
Uszczelki różne - 50 szt. 29. Wężyk w oplocie 1/2 cala x1/2 30cm - 15 szt. 30. Grzejniki 600x800 
dwupłytowe bez radiatorów - 10 szt. 31. Grzejniki 600x1000 dwupłytowe bez radiatorów - 10 szt. 32. 
Grzejniki  600x600 dwupłytowe bez radiatorów - 10 szt.  33.  Wsporniki  do grzejników BH 600 o 
wysięgu 108mm - 30 kpl 34. len czesany - 30 szt. 35. rura PCV f 50 0,3m - 15 szt. 36. rura PCV f 50 
0,5m - 15 szt. 37. rura PCV f 50 1m - 10 szt. 38. Perlatory do wylewki z gwintem wewnętrznym - 30  
szt. Grupa nr 3 - Paliwa 1. Olej napędowy - 200 litrów.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5)  Wspólny  Słownik  Zamówień  (CPV): 44.11.10.00-1,  44.11.11.00-2,  44.11.12.00-3, 
91.22.00.00-0,  44.22.10.00-5,  44.80.00.00-8,  09.13.41.00-8,  44.50.00.00-5,  44.17.00.00-2, 
44.42.50.00-5, 31.20.00.00-8, 44.11.13.00-4, 42.13.00.00-9, 44.62.00.00-2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2)  CZAS  TRWANIA  ZAMÓWIENIA  LUB  TERMIN  WYKONANIA: Zakończenie: 
07.02.2013.

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

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga złożenia wadium

III.2) ZALICZKI

• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 
OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

• III.  3.1)  Uprawnienia  do  wykonywania  określonej  działalności  lub  czynności,  jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• Zamawiający  wymaga,  aby  każdy  Wykonawca  złożył  Oświadczenie  o  spełnianiu 
warunków  udziału  w  postępowaniu  określonych  w  art.  22  ust.  1  ustawy  Prawo 
zamówień publicznych - załącznik nr 4 do specyfikacji. Ocena spełniania warunków 
dokonana zostanie zgodnie z formuła spełnia - nie spełnia

• III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• Zamawiający  wymaga,  aby  każdy  Wykonawca  złożył  Oświadczenie  o  spełnianiu 
warunków  udziału  w  postępowaniu  określonych  w  art.  22  ust.  1  ustawy  Prawo 
zamówień publicznych - załącznik nr 4 do specyfikacji. Ocena spełniania warunków 
dokonana zostanie zgodnie z formuła spełnia - nie spełnia

• III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• Zamawiający  wymaga,  aby  każdy  Wykonawca  złożył  Oświadczenie  o  spełnianiu 
warunków  udziału  w  postępowaniu  określonych  w  art.  22  ust.  1  ustawy  Prawo 
zamówień publicznych - załącznik nr 4 do specyfikacji. Ocena spełniania warunków 
dokonana zostanie zgodnie z formuła spełnia - nie spełnia

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• Zamawiający  wymaga,  aby  każdy  Wykonawca  złożył  Oświadczenie  o  spełnianiu 
warunków  udziału  w  postępowaniu  określonych  w  art.  22  ust.  1  ustawy  Prawo 



zamówień publicznych - załącznik nr 4 do specyfikacji. Ocena spełniania warunków 
dokonana zostanie zgodnie z formuła spełnia - nie spełnia

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• Zamawiający  wymaga,  aby  każdy  Wykonawca  złożył  Oświadczenie  o  spełnianiu 
warunków  udziału  w  postępowaniu  określonych  w  art.  22  ust.  1  ustawy  Prawo 
zamówień publicznych - załącznik nr 4 do specyfikacji. Ocena spełniania warunków 
dokonana zostanie zgodnie z formuła spełnia - nie spełnia

III.4)  INFORMACJA  O  OŚWIADCZENIACH  LUB  DOKUMENTACH,  JAKIE  MAJĄ 
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW 
UDZIAŁU  W  POSTĘPOWANIU  ORAZ  NIEPODLEGANIA  WYKLUCZENIU  NA 
PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

• III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa 
w  art.  22  ust.  1  ustawy,  oprócz  oświadczenia  o  spełnieniu  warunków  udziału  w 
postępowaniu, należy przedłożyć:

• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 
ustawy, należy przedłożyć:

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 

• 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  wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu  o  udzielenie 
zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w 
zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy 

• aktualne  zaświadczenie  właściwego  naczelnika  urzędu  skarbowego 
potwierdzające,  że  wykonawca  nie  zalega  z  opłacaniem  podatków  lub 
zaświadczenie,  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 wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia albo składania ofert 

• aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca 
nie  zalega  z  opłacaniem składek  na  ubezpieczenie  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 wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia albo składania ofert 

• wykonawca  powołujący się  przy wykazywaniu  spełniania  warunków udziału w 
postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji 
części  zamówienia,  przedkłada  także  dokumenty  dotyczące  tego  podmiotu  w 
zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2. 

• III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli  wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej  
Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 
potwierdzający, że:

• nie  otwarto  jego  likwidacji  ani  nie  ogłoszono  upadłości  -  wystawiony  nie 
wcześniej  niż  6  miesięcy  przed  upływem  terminu  składania  wniosków  o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania 
ofert 



• nie zalega z uiszczaniem 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  -  wystawiony  nie  wcześniej  niż  3  miesiące  przed 
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia albo składania ofert 

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

a)  wypełniony formularz  ofertowy zgodnie  z  wymaganiami  określonymi  w Specyfikacji  Istotnych 
Warunków Zamówienia, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do specyfikacji, b) w przypadku 
Wykonawców działających przez pełnomocnika - pełnomocnictwo, o którym mowa w rozdziale IX 
pkt.  8b  specyfikacji,  c)  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

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, 
u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

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) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia terminu realizacji zamówienia oraz zmiany umowy 
w tym zakresie w przypadku, gdy do dnia 07.02.2013 r. od dnia podpisania umowy zamówienie nie 
zostanie zrealizowane w pełnym zakresie ilościowym ustalonym w załączniku nr 1 do specyfikacji.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres  strony  internetowej,  na  której  jest  dostępna  specyfikacja  istotnych  warunków 
zamówienia: http://www.zeromski-szpital.pl/
Specyfikację  istotnych  warunków  zamówienia  można  uzyskać  pod  adresem:  Administracja 
Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie, os. Na Skarpie 66, 31-913 
Kraków, Pawilon A, pokój nr 7, w godz. 8 00 - 14 00.

IV.4.4)  Termin  składania  wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu  lub  ofert: 
14.12.2012 godzina 10:30, miejsce: Kancelaria Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego 
SP ZOZ w Krakowie, 31-913 Kraków, os. Na Skarpie 66, pawilon A. pokój nr 21.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków 
Unii  Europejskiej: Wymagane  warunki  dodatkowe  dotyczące  przedmiotu  zamówienia:  a)  okres 
gwarancji przedmiotu zamówienia: nie krótszy niż 12 miesiące od daty dostawy, b) okres ważności  
przedmiotu zamówienia: nie krótszy niż 6 miesięcy od daty dostawy. Termin wykonania zamówienia 
nie dłuższy niż 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia faksem, potwierdzonym pisemnie.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku 
nieprzyznania  środków  pochodzących  z  budżetu  Unii  Europejskiej  oraz  niepodlegających 
zwrotowi  środków  z  pomocy  udzielonej  przez  państwa  członkowskie  Europejskiego 
Porozumienia  o  Wolnym  Handlu  (EFTA),  które  miały  być  przeznaczone  na  sfinansowanie 
całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH



CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Grupa nr 1 - Materiały Budowlane.

• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:  1 Cegła kratówka - 300 
szt. 2 Cement 350 - 1500 kg 3 Drzwi pełne białe 92cm - 3 szt. 4 Farba emulsyjna akrylowa 
biała typ Polinit - 100 l 5 Fuga - 40 kg 6. Wykładzina elastyczna obiektowa typu Gamrat  
Specjal  43  PlusGrubość  2,mm  szerokość  2m  -  80  m²  7.  klej  winylowy  emulsyjny  do 
wykładzin  PCV  -  30  kg  8.  płytki  fajans  szkliwione  gładkie  -  50  m²  9.  wylewka 
samopoziomująca cementowa 2 - 10mm op.25kg - 20 szt. 10. Elektrody różowe ER-146 gr. 
2,5 - 4 op 11. Tarcza do cięcia metalu duża 230x22x2 - 20 szt. 12. Tarcza do cięcia metalu 
mała 115x22x3 - 60 szt. 13. Dyble na klucz f8 i f 10 - 300 szt. 14. Dyble na śrubokręt i haki f  
6- 300 szt. 15. Elektrody różowe ER-146 gr. 3,25 - 3 op 16. Konfirmat meblowy - 1500 szt. 
17. Tarcza do cięcia metalu mała 115x22x1 - 60 szt. 18. Zaprawa klejąca w workach do płytek  
ceramicznych - 400 kg.

• 2)  Wspólny  Słownik  Zamówień  (CPV): 44.11.10.00-1,  44.11.11.00-2,  44.11.12.00-3, 
44.22.10.00-5, 44.80.00.00-8, 44.50.00.00-5, 44.17.00.00-2, 44.42.50.00-5.

• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 07.02.2013.

• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Grupa nr 2 - materiały hydrauliczne.

• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Automat spłukujący 
typ Jasło - 4 szt. 2. Dolnopłuk biały - 12 szt. 3. Kolana PP f 20 - 90 stopni - 60 szt. 4. Kolana 
PP f 25 - 90 stopni - 40 szt. 5. Kolana PP f 32 - 90 stopni - 20 szt. 6. kolano nyplowe PP f 20 -  
20 szt. 7. kolano PP wieszak GW 20 x1/2 cala - 30 szt. 8. kolano z manszetem kąt 90stopni  
białe PCV 110 do podłączenia WC - 4 szt. 9. mufa PP f 20 - 50 szt. 10. mufa PP f 25 - 40 szt. 
11. otulina czerwona w rolce po 10 m f 22 - 14 szt. 12. przedłużka 1/2 cala 10mm - 10 szt. 13.  
przedłużka 1/2 cala 15mm - 15 szt. 14. redukcja PP 25/20 - 25 szt. 15. rura PCV f 50 0,3m - 
30 szt. 16. rura PP f 20 - 80 mb 17. Rura PP f 20 PN20 STABI - 40 mb 18. Rura PP f 25 PN20 
STABI - 30 mb 19. Trojak PP f 20 - 50 szt. 20. Zawór grzejnikowy powrotny kątowy - 10 szt. 
21.  Zawór  grzejnikowy  termostatyczny  zasilający  kątowy  1/  2  cala  -  10  szt.  22.  Zawór 
pływakowy 1/2 cala - 20 szt. 23. Zawór pływakowy 3/8 cala - 20 szt. 24. Zawór przelotowy z  
gniazdem mosiężnym dn50 do wody - 2 szt. 25. zestaw do mocowania umywalki - 15 szt. 26.  
Złączka PP f 20x1/2 cala GZ - 20 szt. 27. złączka PP GW 20 x 1/2 cala - 30 szt. 28. Uszczelki  
różne - 50 szt. 29. Wężyk w oplocie 1/2calax1/2cala 30cm - 15 szt. 30. Grzejniki 600x800 
dwupłytowe bez radiatorów - 10 szt. 31. Grzejniki 600x1000 dwupłytowe bez radiatorów - 10 
szt. 32. Grzejniki 600x600 dwupłytowe bez radiatorów - 10 szt. 33. Wsporniki do grzejników 
BH 600 o wysięgu 108mm - 30 kpl 34. len czesany - 30 szt. 35. rura PCV f 50 0,3m - 15 szt.  
36. rura PCV f 50 0,5m - 15 szt. 37. rura PCV f 50 1m - 10 szt. 38. Perlatory do wylewki z  
gwintem wewnętrznym - 30 szt..

• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.11.13.00-4, 42.13.00.00-9, 44.62.00.00-2.

• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 07.02.2013.

• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Grupa nr 3 - paliwo.

• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Olej napędowy - 200 l.

• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.41.00-8.

• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 07.02.2013.

• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 


