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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: Modernizację rozdzielni 
elektrycznej wraz z instalacją 3 szt. baterii kondensatorów z dynamicznymi dławikami mająca 
na celu kompensację mocy biernej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
 Przedmiotem zamówienia jest:

1. Modernizacja rozdzielni elektrycznej wraz z instalacją 3 szt. baterii kondensatorów  z 
dynamicznymi dławikami mająca na celu kompensację mocy biernej. 
Modernizacja obejmuje wykonanie następujących prac:
- wymiany obecnie eksploatowanej rozdzielni elektrycznej NN na nową, 
- instalację baterii kondensatorów z dynamicznymi dławikami indukcyjnymi w celu 
eliminacji harmonicznych wraz z automatyczną regulacją pojemności dobieranej do 
aktualnego stanu sieci zasilającej, instalowanej w dotychczasowej lokalizacji w budynku tzw. 
Rozdzielni Wolnostojącej,
- zainstalowanie, podłączenie i uruchomienie w Rozdzielni Głównej Szpitala dwóch 
niezależnych zestawów baterii kondensatorów z dynamicznymi dławikami indukcyjnymi w 
celu eliminacji harmonicznych wraz z automatyczną regulacją pojemności dobieranej do 
aktualnego stanu sieci zasilającej,
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- wykonanie dokumentacji powykonawczej wykonanych prac z odpowiednimi protokołami z 
pomiarów elektrycznych, potwierdzających uzyskane efekty.
Zakres  prac  modernizacyjnych  oraz  instalacja  baterii  kondensatorów  z  dynamicznymi 
dławikami indukcyjnymi ma na celu kompensację mocy biernej (poprawienie tzw. cos ) do 
poziomu  wymaganego  ustawą,  a  tym  samym  obniżenie  kosztów  ponoszonych  przez 
Zamawiającego za przesył zużywanej energii elektrycznej, oraz bezpieczeństwo zasilania w 
energię elektryczną zaplecza technicznego, zapewniając tym samym możliwość bezpiecznej, 
bezprzerwowej pracy oddziałów Szpitala. 
Dobór wielkości (skład poszczególnych elementów składowych) baterii kondensatorów wraz 
z  dławikami  indukcyjnymi  oraz  układów  automatycznej  regulacji  dokonany  musi  być 
bezpośrednio  przez  oferenta,  po  przeprowadzeniu  przez  niego  wcześniejszych  pomiarów, 
przy założeniu min. 5 letniej gwarancji na zainstalowane baterie.  
Wykonane  prace  modernizacyjne  rozdzielni  elektrycznej  wraz  z  instalacją  3  szt.  baterii 
kondensatorów  z  dynamicznymi  dławikami  muszą  przynieść  poprawienie  współczynnika 
mocy biernej oraz uzyskanie wyników zgodnych z obowiązującymi aktualnie przepisami nie 
mniejszy niż cos φ =0,93.
Dotychczas eksploatowana rozdzielnia elektryczna znajduje się w wolnostojącym budynku 
tzw.  Rozdzielni  Wolnostojącej,  oraz  w  Rozdzielni  Głównej  w  piwnicach  Pawilonu  C  w 
Szpitalu  Specjalistycznego  im.  St.  Żeromskiego  SP  ZOZ,  os.  Na  Skarpie  66,  31  –  913 
Kraków.
Szczegółowy  opis  przedmiotu  zamówienia  został  określony  w  załączniku  nr 5 do 
specyfikacji.
Modernizacja   rozdzielni  elektrycznej  wraz  z  instalacją  baterii  kondensatorów  musi  być 
wykonana zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie wymogami wynikającymi z:

 Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 
156, poz.1118 z późn. zm.),

 Rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004  r.  w  sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu  funkcjonalno-użytkowego 
(Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.),

 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określania 
metod  i  podstaw sporządzania  kosztorysu  inwestorskiego,  obliczania  planowanych 
kosztów  prac  projektowych  oraz  planowanych  kosztów  robót  budowlanych 
określonych w programie funkcjonalno – użytkowym. (Dz. U. Nr 130, poz. 1389),

 Ustawy Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 roku (Dz. U. z 2006 r. nr 89, 
poz. 625 z późn. zm).

2.  Materiały  i  urządzenia  użyte  przez  Wykonawcę  do  realizacji  przedmiotu  zamówienia 
muszą odpowiadać Polskim Normom i posiadać stosowne atesty i dopuszczenia.
3.  Baterie  kondensatorów  wraz  z  dynamicznymi  dławikami  nie  mogą  być  używane  od 
momentu wyprodukowania, rok produkcji 2013r.
4.  Baterie  kondensatorów  wraz  z  dynamicznymi  dławikami  oraz  inne  urządzenia  muszą 
posiadać znak CE,
5. Dokumentacja projektowa musi posiadać uzgodnienia w zakresie przepisów BHP, p-poż.. 
Wszelkie  prace  (w  tym  termin  ich  rozpoczęcia)  związane  z  realizacją  zamówienia, 
Wykonawca  zobowiązany  jest   uzgodnić  z  Zakładem  Energetycznym  (konieczność 
wyłączenia  napięcia  z  transformatora),  kuchnią  (firma  Catermed)  zapewniającą  żywienie 
pacjentów Szpitala, czterema mieszkaniami w budynku dawnego Ogrodnika oraz wykonanie 
prowizorycznego zasilania Stacji Uzdatniania Wody z Hydroforownią i Działu Technicznego 
(Centrala Telefoniczna ) na czas prowadzonych prac. 
6.  Warunki dodatkowe dotyczące przedmiotu zamówienia:  

a) okres  gwarancji   na  wszystkie  wykonane  roboty  budowlane,  modernizacyjne, 
instalacyjne oraz na zamontowane urządzenia i osprzęty nie krótszy niż 24 miesiące 
od daty uruchomienia i protokolarnego odbioru, z wyjątkiem baterii  kondensatorów 
wraz z dynamicznymi dławikami, dla których wymagany okres gwarancji wynosi min. 
60 miesięcy od daty dostawy i instalacji, 

b) wymagania dotyczące serwisu:



       - czas podjęcia naprawy – niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż  24 godzin ,
          - czas usunięcia zgłoszonych usterek i wykonania napraw, licząc od chwili przyjęcia 

zgłoszenia – niezwłocznie, ale nie dłużej niż do 7 dni roboczych, naprawa powyżej 7 
dni przedłuża gwarancje o czas naprawy,

         - przeglądy techniczne wraz z konserwacją (min. 2) …........... , min (1 raz )  ….....w 
roku, z wyjątkiem  baterii kondensatorów wraz z dynamicznymi dławikami (min. 5), 
min.  (1  raz)  …........................ w  roku  -  po  przeglądzie  wydanie  świadectwa 
sprawności urządzeń, 

   c)    zapewnienie szkolenia, w siedzibie Zamawiającego, wszystkim pracownikom Sekcji 
Instalacji  Elektrycznych i Teletechnicznych Napraw Aparatury Medycznej (ok. 14 
osób) w terminie  do dwóch dni od daty podpisania protokołu odbioru wykonanych 
prac.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 31.71.11.54-0, 30.20.00.00-1, 45.31.00.00-3, 
45.31.11.00-1, 45.21.00.00-2, 31.20.00.00-8, 31.23.00.00-7, 51.11.20.00-0.

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

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: 
Okres w miesiącach: 3.

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

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający odstępuje od żądania wadium

III.2) ZALICZKI

• przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia
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 
spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 
ustawy Prawo zamówień publicznych. Ocena spełniania warunku dokonana 
zostanie zgodnie z formuła spełnia - nie spełnia.

• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• 1. Zamawiający wymaga, aby każdy Wykonawca złożył oświadczenie o 
spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 
ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Wykonawca musi wykazać się 
wykonaniem w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania 
ofert, co najmniej 2 dostaw polegających na dostawie, instalacji i uruchomieniu 
baterii kondensatorów wraz z dynamicznymi dławikami o wartości co najmniej 
100.000,00 zł (brutto) każda, udokumentowanej dokumentem 
potwierdzającym, że praca została wykonana należycie np. referencjami. 
Ocena spełniania warunku 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 
spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 
ustawy Prawo zamówień publicznych. Ocena spełniania warunku dokonana 
zostanie zgodnie z formuła spełnia - nie spełnia.

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• 1.Zamawiający wymaga, aby każdy Wykonawca złożył oświadczenie o 
spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 
ustawy Prawo zamówień publicznych. 2.Wykonawcy muszą: dysponować 
osobą/ami posiadającą/ymi uprawnienia budowlane do wykonywania instalacji 
elektrycznych i teleteinformatycznych, dysponować osobą posiadające 
niezbędne uprawnienia projektowe do wykonania prac projektowych objętych 
niniejszym zamówieniem oraz przynależącymi do właściwej izby samorządu 
zawodowego i są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej. Ocena 
spełniania warunku dokonana zostanie zgodnie z formuła spełnia - nie spełnia.

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• 1.Zamawiający wymaga, aby każdy Wykonawca złożył oświadczenie o 
spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 
ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Wykonawcy muszą dysponować 
ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności stanowiącym cały przedmiot zamówienia o wartości nie mniejszej 
niż 200.000,00 zł. Ocena spełniania warunku 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 spełnianiu warunków udziału w 
postępowaniu należy przedłożyć:

• wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 
wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed 
upływem terminu  składania  ofert  albo  wniosków o  dopuszczenie  do  udziału  w 
postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 
wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz 
których  dostawy lub  usługi  zostały wykonane,  oraz załączeniem dowodów, czy 
zostały wykonane lub są wykonywane należycie; 

• oświadczenie,  że  osoby,  które  będą  uczestniczyć  w  wykonywaniu  zamówienia, 
posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli  ustawy nakładają obowiązek posiadania 
takich uprawnień; 

• opłaconą  polisę,  a  w  przypadku  jej  braku,  inny  dokument  potwierdzający,  że 
wykonawca  jest  ubezpieczony  od  odpowiedzialności  cywilnej  w  zakresie 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. 

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w 
postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów 
przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie 
dysponował wykonawca:



• opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny 
podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności związanej z przedmiotem zamówienia; 

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  lub  z  centralnej  ewidencji  i  informacji  o 
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 
ewidencji, 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; 

• 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  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 wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

• wykonawca  powołujący  się  przy  wykazywaniu  spełniania  warunków udziału  w 
postępowaniu na zasoby 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.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej



• lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 
dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o 
tym, że nie należy do grupy kapitałowej; 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE 
DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM 
WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają 
określonym wymaganiom należy przedłożyć:

• inne dokumenty
1.  W  przypadku  baterii  kondensatorów  z  dynamicznymi  dławikami,  napędów, 
przewodów  (komputerowe,  kable  połączeniowe)  należy  dołączyć  deklarację 
zgodności  wraz  z  CE.  2.  W  przypadku  pozostałych  urządzeń  i  aparatury 
Oświadczenie  Wykonawcy,  że  produkty  posiadają  znak  CE.  3.  Oświadczenie 
Wykonawcy,  że  użyte  urządzenia  i  aparatura  elektryczna  jest  oryginalnie 
zabezpieczona przez producenta w sposób gwarantujący, iż produkt nie był użyty 
od  momentu  wyprodukowania,  są  dobrej  jakości,  wolne  od  wad  i  zgodne  z 
obowiązującymi  normami  ,  a  ponadto  baterie  kondensatorów  z  dynamicznymi 
dławikami zostały wyprodukowane w 2013 roku. 4. Karta katalogowa/opracowania 
firmowe  producenta  zawierające  pełną  informację  o  parametrach  technicznych 
oferowanych  wyrobów  potwierdzające  spełnienie  wymaganych  parametrów 
techniczno - użytkowych i warunków granicznych w języku polskim.

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.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna 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 7 lub droga pocztową.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 
ofert: 19.04.2013 godzina 10:30, miejsce: Kancelaria Szpitala Specjalistycznego im. Stefana 
Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie, os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków.

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

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


