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Kraków: Wymiana kondensatorów filtrujących i akumulatorów bezobsługowych w UPS-ach
Numer ogłoszenia: 93292 - 2015; data zamieszczenia: 23.04.2015

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: Wymiana kondensatorów 
filtrujących i akumulatorów bezobsługowych w UPS-ach.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia
jest wykonanie naprawy UPS-ów obejmującej wykonanie następujących prac: 1) UPS typu Sentry HT
30 numer fabryczny ML38UP187540001 Wymiana jednego akumulatora typu AML 120 - 12 ( 12V,
120 Ah ) numer 19 na nowy, 2) UPS typu Sentry HM 20 numer fabryczny LN05UP90784002 Wymiana
dwóch akumulatorów typu AML 65 - 12 ( 12V, 65Ah ) o numerach: 14 i 31 na nowe, 3) UPS typu MPS
250 kVA o numerze fabrycznym LU05AV900010001 Wymiana kondensatorów filtrujących na wyjściu
UPS-a, Wymiana wszystkich akumulatorów typu AML 65 - 12 ( 12V, 65Ah ) w stosach numer 1 i
numer  2,  4)  UPS  typu  MPS  250  kVA  o  numerze  fabrycznym  LU05AV800220001  Wymiana
kondensatorów filtrujących na wyjściu UPS-a, Uzupełnienie stosu numer 1 o brakujący akumulator ze
zdemontowanych akumulatorów stosu numer 2, Wymiana akumulatorów w stosie numer 2 o numerach:
4, 7,  8,  17, 19, 23, 25, 26, 27, 28, 32, 33, 34, 36, 38, 39 na sprawne,  o najlepszych parametrach
akumulatory: ze stosu numer 1 o numerach: 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 28, 29, 30, 31 ze stosu numer 2 o
numerach:  7,  8,  10,  12,  30,  31,  32  z  UPS-a  typu  MPS  250  kVA  o  numerze  fabrycznym
LU05AV900010001. Poprzez wymianę Zamawiający rozumie: dostawę kondensatorów, akumulatorów

i innych części niezbędnych do wykonania naprawy UPS-ów do miejsca wykonywanych prac; wymianę
uszkodzonych kondensatorów w UPS-ach  oraz  akumulatorów w stosach;  wykonanie  pomiarów po
zakończeniu prac; sprawdzenie poprawności działania UPS-ów po wykonaniu napraw, potwierdzonych
protokołem  z  wykonanych  prac  zawierających  pomiary  elektryczne;  utylizację  zdemontowanych
elementów.  Wykonawca  zobowiązany  będzie  dostarczyć  na  własny  koszt  i  ryzyko  kondensatory,
akumulatory i inne części niezbędne do wykonania naprawy UPS-ów. Wykonawca poniesie również
koszty  utylizacji  wszelkich  podlegających  utylizacji  lub  recyklingowi  części  oraz  materiałów
eksploatacyjnych.  Usługi  objęte  niniejszym  postępowaniem  muszą  spełniać  wymogi  wynikające  z
ustawy z  dnia  10  kwietnia  1997 r.  Prawo energetyczne  (t.  jedn.  Dz.  U.  2012,  poz.  1059 ze zm.)
Wykonawca  udzieli  Zamawiającemu  min.  50  000  godzinnej  gwarancji  pracy  na  zainstalowane
kondensatory filtrujące  oraz  min.  10  lat  żywotności  na  wymienione  akumulatory przy zachowanej
temperaturze  pomieszczenia  nie  większej  niż  25ºC.  Wykonawca  zobowiązany jest  do  bezpłatnego
serwisowania wymienionych elementów przez cały okres gwarancji.
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II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.00.00.00-5, 31.43.10.00-6, 31.71.11.54-0.

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 dniach: 14.

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

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

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 nie precyzuje szczegółowo warunku. Ocena spełniania warunku dokonana zostanie zgodnie 
z formułą spełnia - nie spełnia, na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w 
postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 Zamawiający nie precyzuje szczegółowo warunku. Ocena spełniania warunku dokonana zostanie zgodnie 
z formułą spełnia - nie spełnia, na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w 
postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 Zamawiający nie precyzuje szczegółowo warunku. Ocena spełniania warunku dokonana zostanie zgodnie 
z formułą spełnia - nie spełnia, na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w 
postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest dysponować min. 2 osobami 
zdolnymi do wykonania zamówienia, które zobowiązane są posiadać: uprawnienia SEP typu E do 1 kV w 
zakresie instalacji urządzeń elektrycznych - co najmniej jedna osoba; uprawnienia SEP typu D do 1 kV w 
zakresie instalacji urządzeń elektrycznych - co najmniej jedna osoba; autoryzację firmy GTEC w zakresie 
serwisowania UPS-ów - co najmniej jedna osoba. Zamawiający dopuszcza kumulowanie przez jedną 
osobę poszczególnych uprawnień, o których mowa powyżej. Ocena spełniania warunku dokonana 
zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i 
oświadczeniach załączonych do oferty.

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku



 Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest posiadać opłaconą polisę, a w 
przypadku jej braku inny dokument, potwierdzający ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w 
zakresie prowadzonej działalności na kwotę minimum 40.000,00 zł. Ocena spełniania warunku dokonana
zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i 
oświadczeniach załączonych do oferty.

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  osób,  które  będą  uczestniczyć  w  wykonywaniu  zamówienia,  w  szczególności  odpowiedzialnych  za
świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji  zawodowych,  doświadczenia  i  wykształcenia  niezbędnych  do  wykonania  zamówienia,  a  także
zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; 

 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; 

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; 

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. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty katalogi/opracowania firmowe producenta zawierające
pełną  informację  o  parametrach  technicznych  oferowanych  akumulatorów,  w  języku  polskim  w  wersji
papierowej. 2. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest posiadać autoryzację
firmy GTEC w zakresie serwisowania UPS-ów, w tym celu zobowiązany jest załączyć do oferty oświadczenie
firmy  GTEC  o  posiadaniu  przez  Wykonawcę  autoryzacji  firmy  GTEC  w  zakresie  serwisowania  UPS-ów.  3.
Imienne  oświadczenia  firmy  GTEC  o  posiadaniu,  przez  co  najmniej  1  osobę,  która  będzie  wykonywać
zamówienie  w imieniu  Wykonawcy lub będzie  uczestniczyć  w jego wykonaniu,  autoryzacji  firmy GTEC w
zakresie serwisowania UPS-ów.

III.6) INNE DOKUMENTY

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

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. VI.B ppkt 1-3 SIWZ oświadczeń oraz 
dokumentów. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 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.

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: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 1 - Cena - 90 

 2 - Termin wykonania zamówienia - 10 

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 2.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.05.2015 godzina 
11:00, 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

ZATWIERDZIŁ:
                       Dyrektor Szpitala
                    Dr med. Zbigniew J. Król


