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Kraków, dnia 3.06.2015 r.

S P E C Y F I K A C J A
I S T O T N Y C H  W A R U N K Ó W  Z A M Ó W I E N I A

poniżej 207 000 euro

w przetargu nieograniczonym
ogłoszonym przez

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

os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków

na

Dostawę łóżek i  szaf  lekarskich dla Oddziału Pediatrycznego 
Szpitala Specjal istycznego im.  S.  Żeromskiego w Krakowie  

(ZP 23/2015)

Podstawa prawna:
Postępowanie prowadzone jest  w  trybie i na zasadach określonych w:
- Ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz. 907 ze 

zm.), zwanej dalej „ustawą”,
- Ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych  (Dz. U. Nr 107 poz. 679 ze zm). 
- Ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. 2014, poz. 121 ze zm.),
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I .   ZAMAWIAJĄCY

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie,
os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków,  REGON: 000630161,  NIP: 678-26-80-028

II .   TRYB POSTĘPOWANIA

Przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 i następnych ustawy. 

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych w podziale na 3 grupy zgodnie z opisem 
zawartym w pkt. III.1., gdzie każda grupa stanowi osobną część. 
Oferty nie zawierające pełnego asortymentu opisanego w grupie zostaną odrzucone.
Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej.
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia dodatkowego.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje stosowania dynamicznego systemu zakupów.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
Wykonawca może złożyć tylko 1 ofertę.

III .  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CPV:  33000000-0 Urządzenia medyczne
           33192000-2 Meble medyczne

33192120-9 Łóżka szpitalne

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup nowych łóżek i szaf medycznych (rok produkcji 2015), ich dostawa 
i  montaż  wraz  ze szkoleniem personelu (w zakresie  obsługi  łóżek  – o ile  dotyczy)  na  potrzeby Oddziału
Pediatrycznego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie, os. Na Skarpie 66,
31-913 Kraków w podziale na 3 grupy:
Grupa 1: Łóżko szpitalne z materacem, wieszakiem na kroplówki i kompletem barierek – 14 szt.
Grupa 2: Szafy lekarskie o wymiarach 900 x 550 x 2000 mm – 2 szt.
Grupa 3: Szafa lekarska o wymiarach 900 x 550 x 2000 mm – 1 szt.
zwanych  dalej  sprzętem  medycznym  o  parametrach  opisanych  w  załącznikach  o  nazwie  „Zestawienie
parametrów technicznych i warunków wymaganych” do niniejszej SIWZ. 

2. Sprzęt medyczny powinien być kompletny i po zamontowaniu gotowy do pracy zgodnie z przeznaczeniem.
Dostawa i uruchomienie sprzętu medycznego nastąpi w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na koszt 
i ryzyko Wykonawcy. 

3. Wykonawca przeszkoli w siedzibie Zamawiającego ok. 17 pielęgniarek w zakresie obsługi łóżek, 2 techników
w zakresie obsługi i wstępnego serwisowania łóżek, potwierdzone certyfikatem.

4. Wykonawca udzieli gwarancji na dostarczony sprzęt medyczny na okres  min. 24 m-cy od daty podpisania
protokołu odbioru.

5. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania min. 1 przeglądu okresowego na każde
12 miesięcy (dotyczy grupy 1) . 

6. Wymagania dotyczące serwisu:
a) czas reakcji serwisu (przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa) – max 72 h od momentu zgłoszenia,
b) maksymalny czas naprawy  nie może przekroczyć: 48 godzin od chwili zgłoszenia. 

Naprawa sprzętu medycznego przedłuża gwarancję o czas naprawy.
c) możliwość zgłoszeń 24 godz/dobę, 365 dni/rok
d) serwis gwarancyjny na terenie Polski 
e) instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej wraz z dostawą urządzenia.

7. Wykonawca zapewni serwis gwarancyjny i pogwarancyjny zgodnie z art. 90 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 20 maja
2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107 poz. 679 ze zm. ) w zakresie sprzętu oferowanego jako wyrób
medyczny. Ponadto na każde żądanie Zamawiającego  w nieprzekraczalnym 5 dniowym terminie Wykonawca
przedłoży dokumenty potwierdzające kwalifikacje pracowników wykonujących prace serwisowe.
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8. W zakresie sprzętu oferowanego jako wyrób medyczny sprzęt ten musi spełniać wymagania ustawy z dnia 20

maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107 poz. 679 ze zm) tj. posiadać wpisy i świadectwa wydane
przez uprawnione organy:
a) deklarację zgodności CE producenta (dotyczy wszystkich klas wyrobu medycznego),
b) certyfikat jednostki notyfikującej (dotyczy klasy wyrobu medycznego: I sterylna, I z funkcją pomiarową,

IIa, IIb, III),
c) zgłoszenie/powiadomienie/wniosek  do  Prezesa  Urzędu  Rejestracji  Produktów  Leczniczych,  Wyrobów

Medycznych i Produktów Biobójczych.

Termin realizacji – max. 6 tygodni od dnia podpisania umowy.

IV.   WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONYWANIA
OCENY ICH SPEŁNIANIA

1.  Warunki  udziału w postępowaniu.

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający 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: Zamawiający nie precyzuje szczegółowo warunku.
b) posiadania  wiedzy i doświadczenia: Zamawiający nie precyzuje szczegółowo warunku.
c) dysponowania  odpowiednim  potencjałem  technicznym  oraz  osobami  zdolnymi  do  wykonania

zamówienia: Zamawiający nie precyzuje szczegółowo warunku.
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej: Zamawiający nie precyzuje szczegółowo warunku.
oraz nie podlegający wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy.

2.  Opis  sposobu dokonywania  oceny spełniania  warunków.

Ocena spełniania warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje
zawarte w oświadczeniach i dokumentach wyszczególnionych w pkt V i VI SIWZ.

W przypadku nie spełnienia warunków opisanych powyżej, jak również nie dołączenia wymaganych oświadczeń
lub dokumentów Zamawiający wykluczy Wykonawcę z udziału w postępowaniu – po uprzednim wezwaniu. 

Wykonawca,  który  nie  złoży  w  terminie  określonym  przez  Zamawiającego  oświadczeń  i  dokumentów
potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub który złoży dokumenty zawierające błędy,
Zamawiający  wezwie  do  ich  uzupełnienia  w  wyznaczonym  terminie.  Zamawiający  nie  wezwie  jednak
Wykonawcy  do  uzupełnienia  oświadczeń  lub  dokumentów,  jeżeli  mimo  ich  uzupełnienia  konieczne  będzie
unieważnienie postępowania.

Zamawiający  zawiadomi równocześnie  wykonawców,  którzy zostali  wykluczeni  z  postępowania  o  udzielenie
zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

Oferta wykluczonego Wykonawcy zostanie uznana za ofertę odrzuconą.

V.  INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH JAKIE MAJĄ
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
 
Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty następujące oświadczenia i dokumenty:

A.    W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy:

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

2. W przypadku gdy Wykonawca,  wykazując spełnianie warunków, o których  mowa w art.  22 ust. 1 ustawy,
polegać  będzie  na  wiedzy  i  doświadczeniu,  potencjale  technicznym,  osobach  zdolnych  do  wykonania
zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących
go  z  nimi  stosunków,  zobowiązany  jest  udowodnić  Zamawiającemu,  iż  będzie  dysponował  zasobami
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niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych
podmiotów do oddania mu do dyspozycji  niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu
zamówienia,  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w art.  26 ust  2b  ustawy.  Podmiot,  który zobowiązał  się  do
udostępnienia  zasobów  zgodnie  z  26  ust  2b  ustawy,  odpowiada  solidarnie  z  Wykonawcą  za  szkodę
Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie
ponosi winy.

B.  W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia 
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy.

1.  Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy - załącznik nr 3 do SIWZ.
2. 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 ofert.

3. 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 ofert.

4. Aktualne  zaświadczenia  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 ofert.

5. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. 
o ochronie konkurencji i konsumentów), o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, albo informacja o tym, że
nie należy do grupy kapitałowej - załącznik nr 4 do SIWZ.

6. 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. 2 b ustawy, a podmioty te będą brały udział
w  realizacji  części  zamówienia,  Zamawiający  żąda  przedstawienia  w  odniesieniu  do  tych  podmiotów
dokumentów wymienionych w pkt VI. B ppkt 1-5 SIWZ.

C.  Wym  agania  dotyczące  Wykonawców  mających  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania  poza  terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.

1. Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast
dokumentu, o którym mowa w pkt VI.A ppkt 2-4 SIWZ składa 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 uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo, że

uzyskał  przewidziane  prawem  zwolnienie,  odroczenie  lub  rozłożenie  na  raty  zaległych  płatności  lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

2. Dokument wskazany powyżej w pkt V. C.1 lit. a) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert, a dokument wskazany powyżej w pkt V. C. 1 lit. b) powinien być
wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

3. Jeżeli  w kraju  miejsca  zamieszkania  osoby lub  w kraju,  w którym  Wykonawca  ma siedzibę  lub miejsce
zamieszkania,  nie wydaje  się dokumentu, o którym mowa powyżej  w  pkt VI.C.1.  SIWZ, zastępuje się je
dokumentem zawierającym  oświadczenie,  w którym  określa  się  także osoby uprawnione  do reprezentacji
Wykonawcy,  złożone  przed  właściwym  organem  sądowym,  administracyjnym  albo  organem  samorządu
zawodowego  lub  gospodarczego  odpowiednio  kraju  miejsca  zamieszkania  osoby  lub  kraju,  w  którym
Wykonawca  ma  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania,  lub  przed  notariuszem.  Dokument  ten  powinien  być
wystawiony z zachowaniem terminów wskazanych w pkt. 2.
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D.   Wykonawcy wspólnie ubiegający 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. VI.B ppkt 1-5 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.

Wszystkie  oświadczenia  lub  dokumenty  powinny  potwierdzać  spełnienie  przez  Wykonawcę  warunków
udziału w postępowaniu nie później niż w dniu w którym upłynął termin składania ofert.

VI.        INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU P  OTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WYMAGAŃ

ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  .

1.  Katalogi/opracowania  firmowe  producenta,  w  języku  polskim  w  wersji  papierowej,  zawierające  pełną
informację  o  parametrach  technicznych  oferowanego  sprzętu  medycznego,  potwierdzające  spełnienie
wymaganych parametrów.

2. Dokumenty potwierdzające, że oferowane wyroby medyczne zostały dopuszczone do obrotu na terenie RP na
mocy obowiązujących przepisów, tj. posiadają wpisy i świadectwa wydane przez uprawnione organy, zgodnie
z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych, (Dz. U. Nr 107 poz. 679).:
a) deklarację zgodności CE producenta (dotyczy wszystkich klas wyrobu medycznego),
b) certyfikat jednostki notyfikującej (dotyczy klasy wyrobu medycznego: I sterylna, I z funkcją pomiarową,

IIa, IIb, III),
c) zgłoszenie/powiadomienie/wniosek  do Prezesa  Urzędu Rejestracji  Produktów Leczniczych,  Wyrobów

Medycznych i Produktów Biobójczych  

VII .  WARUNKI WPŁATY I ZWROTU WADIUM

1. Oferta  zawierająca  całość  przedmiotu  zamówienia  powinna  być  zabezpieczona  wadium  w  wysokości:
1.640,00 zł (słownie: jeden tysiąc sześćset czterdzieści złotych). Wadium dla poszczególnych grup wynosi:
dla grupy 1: 1.300,00 zł
dla grupy 2: 220,00 zł
dla grupy 3: 120,00 zł

2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

a) pieniądzu na konto Szpitala (decyduje termin uznania rachunku Zamawiającego) :
DEUTSCHE BANK PBC S.A. O/KRAKÓW NR: 45 1910 1048 3400 2331 1121 0002

b) poręczeniach  bankowych  lub  poręczeniach  spółdzielczej  kasy  oszczędnościowo  kredytowej,  z  tym że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 

9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
4. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, przelewem, Wykonawca dołącza do oferty kserokopię wpłaty

wadium  z  potwierdzeniem  dokonanego  przelewu.  Na  poleceniu  przelewu  należy  wpisać:  „Wadium  -
Dostawa  łóżek  i  szaf  lekarskich  dla  Oddziału  Pediatrycznego  Szpitala
Specjal istycznego  im.  S.  Żeromskiego  w Krakowie (ZP 23/2015)   grupa …...............”.
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W pozostałych przypadkach (pkt. VII.3. b, c, d, e) wymagane jest dołączenie do oferty oryginału dokumentu
wystawionego na rzecz Zamawiającego.
Dokumenty,  o  których  mowa w punkcie VII.3.  muszą zachowywać  ważność przez  cały okres,  w którym
Wykonawca jest związany ofertą.

5.   Wniesienie  wadium w pieniądzu  będzie  skuteczne,  jeżeli  w podanym  terminie  znajdzie  się  na  rachunku
bankowym Zamawiającego.

6. Z  treści  gwarancji  (poręczenia)  musi  jednoznacznie  wynikać,  jaki  jest  sposób  reprezentacji  Gwaranta.
Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta.
Podpis  winien  być  sporządzony w sposób umożliwiający  jego  identyfikację,  np.  złożony wraz  z imienną
pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska).
Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego
w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w
okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a oraz ust.5 ustawy.

7. Zwrot wadium. Zamawiający zwraca wadium:
1)  Wszystkim  Wykonawcom,  niezwłocznie  po  wyborze  oferty  najkorzystniejszej  lub  unieważnieniu

postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, 
z zastrzeżeniem sytuacji wskazanej w pkt VII.8.1. Specyfikacji;

2) Wykonawcy,  którego  oferta  została  wybrana  jako  najkorzystniejsza,  po  zawarciu  umowy w sprawie
zamówienia publicznego;

3) Na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 
Zamawiający  zażąda  ponownego  wniesienia  wadium  przez  Wykonawcę,  któremu  zwrócono  wadium  w
przypadkach wskazanych powyższej w pkt 1, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Zamawiający wyznacza zarazem termin ponownego wniesienia
wadium przez Wykonawcę.

8. Utrata wadium. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w przypadkach, gdy:
1) Wykonawca,  którego  oferta  została  wybrana,  odmówił  podpisania  umowy  w  sprawie  zamówienia

publicznego na warunkach określonych w ofercie;
2) Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie

Wykonawcy;
3) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, z przyczyn leżących po

jego  stronie,  nie  złożył  dokumentów  lub  oświadczeń,  o  których  mowa  w  art.  25  ust.  1  ustawy,
pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.
2 pkt. 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie
omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej
przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.

VIII.     SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

1. Wykonawca  może  zwrócić  się  do  Zamawiającego  o  wyjaśnienie  treści  niniejszej  specyfikacji,  kierując
zapytanie  na  piśmie.  Zamawiający  niezwłocznie  udzieli  wyjaśnień,  jednak nie  później  niż  na  2 dni  przed
upływem terminu składania  ofert,  pod warunkiem,  że wniosek  o  wyjaśnienie  treści  specyfikacji  istotnych
warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa
wyznaczonego terminu składania ofert.

2.  Treść  zapytań  wraz  z  wyjaśnieniami  Zamawiający  przekaże  Wykonawcom,  którym  została  przekazana
specyfikacja, bez ujawniania źródła zapytania, oraz zamieści na stronie internetowej.

3. Wszyscy Wykonawcy będą informowani o:
1. złożonych odwołaniach 
2. zmianach terminu przetargu,
3. unieważnieniu przetargu.

4. Do kontaktu z Wykonawcami upoważnieni są:
w kwestiach dotyczących przedmiotu zamówienia:
- Jan Gołąbek – fax: 12/644-47-56, e-mail: kancelaria@zeromski-szpital.pl
w kwestiach formalnych:
- Patrycja Masłoń – Inspektor ds. zamówień publicznych, fax: 12/644-47-56
e-mail: kancelaria@zeromski-szpital.pl

5. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców.
6. Oświadczenia,  wnioski,  zawiadomienia  oraz  informacje  Zamawiający  i  Wykonawcy  przekazują  pisemnie.

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub drogą elektroniczną
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uważa  się  za  złożone  w  terminie,  jeżeli  ich  treść  dotarła  do  adresata  przed  upływem  terminu  i  została
niezwłocznie potwierdzona pisemnie.

IX.  TERMIN ZWIĄZANIA WARUNKAMI OFERTY

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
2. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą – samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego.
3. Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do 

Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o oznaczony okres, nie dłuższy 
jednak niż 60 dni. 

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Wykonawca składa ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ. Zaleca się również zastosowanie
wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ - Wzór oferty .

2. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
3. Oferta, pod rygorem nieważności, powinna być sporządzona w formie pisemnej (na maszynie, komputerze lub

czytelnie  ręcznie),  w  języku  polskim,  oraz  podpisana  przez  osobę/y  upoważnioną/e  do  reprezentowania
Wykonawcy.

4. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być  składane wraz z tłumaczeniem na język polski oraz
poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.

5. Upoważnienie  (pełnomocnictwo)  do  podpisania  oferty  winno  być  dołączone  do  oferty,  o  ile  nie  wynika
z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.

6. Oferta musi zawierać wszystkie wymagane dokumenty, wskazane w SIWZ, w formie oryginałów albo kopii
poświadczonych  za  zgodność  z  oryginałem przez  osobę/y uprawnioną/e  do  reprezentowania  Wykonawcy.
Każda kserokopia dokumentu wymaga takiego potwierdzenia.
W  przypadku  Wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia  oraz  w  przypadku
podmiotów, o których mowa w § 1 ust. 6 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w
sprawie  rodzajów  dokumentów,  jakich  może  żądać  zamawiający  od  wykonawcy,  oraz  form  w jakich  te
dokumenty  mogą  być  składane  (Dz.  U.  z  2013 poz.  231),  kopie  dokumentów dotyczących  odpowiednio
Wykonawcy  lub  tych  podmiotów  są  poświadczone  za  zgodność  z  oryginałem  przez  Wykonawcę  lub  te
podmioty.

7. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę
podpisującą ofertę.

8. Wykonawca  winien  umieścić  ofertę  w  zewnętrznej,  zapieczętowanej  kopercie  zaadresowanej  na  adres
Zamawiającego oraz oznaczonej:

oferta na „Dostawę łóżek  i  szaf  lekarskich dla Oddziału Pediatrycznego  Szpitala
Specjal istycznego im.  S.  Żeromskiego w Krakowie”  (ZP 23/2015)

oraz
„nie otwierać przed dniem 18.06.2015 r. godzina 11:30” (termin otwarcia ofert).

Poza oznaczeniami podanymi powyżej, koperta powinna zawierać nazwę i adres Wykonawcy.
9. Wykonawca może zastrzec, nie później niż w terminie składania ofert, że informacje stanowiące tajemnicę

przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 1993 r. Nr 47 poz.
211,  ze  zm.)  nie  mogą  być  udostępniane  z  tym,  że  musi  wykazać,   iż  zastrzeżone  informacje  stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca powinien złożyć takie informacje w oddzielnej wewnętrznej kopercie
z oznakowaniem „TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA”.
Informacji zastrzeżonych przez Wykonawcę nie ujawnia się.
Wykonawca nie może zastrzec informacji wskazanych w art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych,
tj.  informacji  dotyczących  ceny,  terminu wykonania  zamówienia,  okresu  gwarancji  i  warunków płatności
zawartych w ofercie.
Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu wskazanej wyżej ustawy
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, skutkować będzie ujawnieniem tych informacji.

10.  Wykonawca  może  wprowadzić  zmiany  lub  wycofać  złożoną  przez  siebie  ofertę  pod  warunkiem,  że
Zamawiający  otrzyma  pisemne  powiadomienie  o  wprowadzeniu  zmian  lub  wycofaniu   przed  terminem
składania ofert określonym w pkt XI SIWZ. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu, zostanie
przygotowane  i  oznaczone zgodnie  z  wskazówkami zawartymi  w pkt  8,  a  koperta  dodatkowo oznaczona
określeniami „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
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11. Wykonawca nie może wprowadzać do oferty zmian po upływie terminu składania ofert.
12. Zamawiający wymaga, aby wszystkie strony oferty były kolejno ponumerowane.

XI.  MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Ofertę  należy złożyć  do dnia 18.06.2015 r.  do godz.  11:00 w Kancelarii  Szpitala  Specjalistycznego im.
Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie, os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków, pokój nr 2.

2. Konsekwencje nieprawidłowego złożenia oferty lub jej niewłaściwego oznakowania ponosi Wykonawca.
3. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy niezwłocznie.

XII.   MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

Komisyjne  otwarcie  ofert  nastąpi  na  posiedzeniu  Komisji  Przetargowej  w  dniu  18.06.2015  r.  o  godz.
11:30  w Budynku Administracji Szpitala w Krakowie na os. Na Skarpie 66,  w sali konferencyjnej.
Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy
otwieraniu ofert, Zamawiający prześle Wykonawcy, na jego pisemny wniosek, informację z sesji otwarcia.

XIII.   OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY   

1. Cena oferty jest ceną ryczałtową za cały sprzęt opisany w danej grupie.  Cena podana w ofercie ma być ceną
ostateczną, obliczoną z uwzględnieniem wszystkich ewentualnych rabatów.

2. Wykonawca zobowiązany jest podać wartość całkowitą zamówienia netto i brutto. 
3. Wykonawca zobowiązany jest uzupełnić tabele zawartą w formularzu „OFERTA” stanowiącym załącznik nr 1

do SIWZ obliczając ceny zgodnie z instrukcją zawartą w tabeli.
4. Ceny muszą być podane w walucie polskiej z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.
5. Przy kalkulacji  ceny  oferty  powinny zostać  uwzględnione  wszystkie  koszty,  które  będą   poniesione  przez

Wykonawcę w związku z realizacją przedmiotowego zamówienia, w tym również:
-  koszty transportu,
-  koszty ubezpieczenia towaru,
-  koszty rozładunku towaru, 
-  koszty należności celnych,
-  koszty opakowania,
-  koszty montażu
-  koszty uruchomienia,
-  koszty szkolenia personelu,
-  koszty gwarancji,
-  koszty przeglądów gwarancyjnych i pogwarancyjnych,
-  koszty części zamiennych w okresie gwarancyjnym,
-  koszty serwisu,
-  podatek VAT,
-  inne.

3. Zamawiający poprawi w ofercie :
1) oczywiste omyłki pisarskie,
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
3) inne omyłki, polegające na niezgodności oferty ze SIWZ, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty, 
niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

4. Oferta zawierająca błędy w obliczeniu ceny zostanie przez zamawiającego odrzucona, zgodnie z art. 89 ust. 1
pkt. 6 ustawy.

XIV. KRYTERIA OCENY OFERT

1. Oceniane kryteria i ich ranga w ocenie:
1/   cena     90 %
2/   termin wykonania zamówienia     10 %
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 RAZEM    100 %
2. Sposób obliczania wartości punktowej poszczególnych kryteriów:
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 1/.  Wartość punktowa kryterium ceny będzie wyliczana wg wzoru:

 Wc = R x (Wmin. / Wof. x 100)
Wc – wartość punktowa kryterium ceny
R – ranga ocenianego kryterium,
Wmin. – minimalna wartość brutto spośród oferowanych 
Wofer. – oferowana wartość brutto 

Maksymalna liczba punktów jaką może osiągnąć oferta wynosi 90 pkt. 
2/. Wartość  punktowa  kryterium  -  termin  wykonania  zamówienia  (max.  6  tygodniowy)  będzie liczona  na

podstawie oświadczenia Wykonawcy wg wzoru:
WT = R x (Tmin. /Tof  x 100)
WT – wartość punktowa kryterium – termin wykonania zamówienia
R – ranga ocenianego kryterium,
Tmin. - najkrótszy termin wykonania zamówienia spośród oferowanych
Tof  - oferowany termin wykonania zamówienia w badanej ofercie
Maksymalna liczba punktów jaką może osiągnąć oferta wynosi 10 pkt. 

3. Wynik oceny końcowej oferty to suma suma punktów uzyskanych w kryterium cena oraz w kryterium – termin
wykonania zamówienia wg poniższego wzoru :
Ok = Wc + WT

gdzie:
Ok – wynik oceny końcowej
Wc – liczba punktów uzyskanych w kryterium cena 
WT - liczba punktów uzyskanych w kryterium jakość 
Maksymalna liczba punktów jaką po uwzględnieniu rangi może osiągnąć oferta wynosi: 100 pkt.

4. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam 
bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną.

XV. ZASADY WYBORU OFERTY I UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

1. Odpowiada wszystkim wymaganiom zgodnie z ustawią z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz. 907 ze zm.)

2. Odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w niniejszej SIWZ.
3. Została uznana za najkorzystniejszą, w oparciu o podane kryteria wyboru.

XVI.  POSTANOWIENIA, KTÓRE BĘDĄ WPROWADZONE DO UMOWY

Projekt  umowy stanowi załącznik nr  5 do niniejszej SIWZ. 

XVII.  TRYB WPROWADZANIA EWENTUALNYCH ZMIAN W SPECYFIKACJI

1. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania
ofert,  zmienić treść niniejszej SIWZ. Dokonaną w ten sposób zmianę specyfikacji   Zamawiający przekaże
niezwłocznie  wszystkim  Wykonawcom,  którym  przekazano  SIWZ  oraz  zamieści  na  swojej  stronie
internetowej.

2. Jeżeli zmiana treści SIWZ będzie prowadzić do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu Zamawiający przekaże
do  Biuletynu  Zamówień  Publicznych  ogłoszenie  dodatkowych  informacji,  informacji  o  niekompletnej
procedurze lub sprostowanie.

3. Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji  nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest
niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofercie, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i
informuje  o  tym  Wykonawców,  którym  przekazano  specyfikację  istotnych  warunków  zamówienia,  oraz
zamieszcza  informację  na  stronie  internetowej,  jeżeli  specyfikacja  istotnych  warunków  zamówienia  jest
udostępniana na tej stronie.

XVII.  FORMALNOSCI,  JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE Z
OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1. Niezwłocznie  po  wyborze  najkorzystniejszej  oferty,  Zamawiający  zawiadomi  jednocześnie  Wykonawców,
którzy złożyli oferty, o:
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a) wyborze najkorzystniejszej  oferty,  podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres

zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz także nazwy
(firmy ), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy
złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;

b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;
c) Wykonawcach,  którzy  zostali  wykluczeni  z  postępowania  o  udzielenie  zamówienia,  podając

uzasadnienie faktyczne i prawne;
d) terminie,  określonym zgodnie z art.  94 ust. 1 lub 2 ustawy,  po którego upływie umowa w sprawie

zamówienia publicznego może być zawarta.
2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, o których mowa w pkt

1. lit. a) na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

XIX.  POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

1. Wykonawcy a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz
poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują
środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia
przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa a art. 154 pkt 5 ustawy.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego wskazanej w
pkt 4, podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności wskazanej w pkt 4, do
której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

4. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 
1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; 
2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 
3) odrzucenia oferty odwołującego.

5. Odwołanie  powinno  wskazywać  czynność  lub  zaniechanie  czynności  Zamawiającego,  której  zarzuca  się
niezgodność  z  przepisami  ustawy,  zawierać  zwięzłe  przedstawienie  zarzutów,  określać  żądanie  oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

6. Odwołanie  wnosi  się  do  Prezesa  Izby  w  formie  pisemnej  albo  elektronicznej  opatrzonej  bezpiecznym
podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

7. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w
taki  sposób,  aby mógł  on zapoznać  się z  jego  treścią  przed  upływem tego  terminu.  Domniemywa się,  iż
Zamawiający  mógł  zapoznać  się z  treścią  odwołania  przed  upływem  terminu  do  jego  wniesienia,  jeżeli
przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia faksem lub drogą elektroniczną.

8. Wykonawca  może  w  terminie  przewidzianym  do  wniesienia  odwołania  poinformować  Zamawiającego  o
niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on
zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie.

9. W przypadku  uznania  zasadności  przekazanej  informacji  Zamawiający  powtarza  czynność  albo  dokonuje
czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.

10. Na czynności, o których mowa w  pkt 9, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem czynności wskazanych w
pkt 4.

11. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane faksem lub drogą elektroniczną albo w terminie 10 dni od
dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały
przesłane w inny sposób.

12. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków
zamówienia,  wnosi  się  w  terminie  5  dni od  dnia  zamieszczenia  ogłoszenia  w  Biuletynie  Zamówień
Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

13. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 11 i 12 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym
powzięto  lub  przy  zachowaniu  należytej  staranności  można  było  powziąć  wiadomość  o  okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia.

14. Jeżeli  Zamawiający  mimo takiego  obowiązku  nie  przesłał  Wykonawcy  zawiadomienia  o  wyborze  oferty
najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie
Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia lub  w terminie 1 miesiąca od dnia zawarcia
umowy,  jeżeli  Zamawiający  nie  zamieścił  w  Biuletynie  Zamówień  Publicznych  ogłoszenia  o  udzieleniu
zamówienia.
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15. W  przypadku  wniesienia  odwołania  wobec  treści  ogłoszenia  o  zamówieniu  lub  postanowień  specyfikacji

istotnych warunków zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.
16. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega

zawieszeniu do czasu ogłoszenia orzeczenia przez Krajową Izbę Odwoławczą.
17. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania

innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy
treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją
również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana
specyfikacja, wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.

18. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania
kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje,  i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść
strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w
formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej  bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za
pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy
wnoszącemu odwołanie.

19. Wykonawcy,  którzy  przystąpili  do  postępowania  odwoławczego,  stają  się  uczestnikami  postępowania
odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.
Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego Wykonawcy nie później
niż do czasu otwarcia rozprawy. Izba uwzględnia opozycję, jeżeli zgłaszający opozycję uprawdopodobni, że
Wykonawca  nie  ma  interesu  w  uzyskaniu  rozstrzygnięcia  na  korzyść  strony,  do  której  przystąpił;  w
przeciwnym razie Izba oddala opozycję.

20. Odwołujący oraz wykonawca wezwany zgodnie z pkt 17 nie mogą następnie korzystać ze środków ochrony
prawnej wobec czynności zamawiającego wykonanych zgodnie z wyrokiem Izby lub sądu albo na podstawie
art. 186 ust. 2 ustawy.

XX. SPOSÓB UZYSKANIA FORMULARZA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH   WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA

Niniejszą Specyfikację można odebrać na wniosek Wykonawcy w siedzibie Szpitala, Kraków, os. Na Skarpie 
66, pokój nr 2, w godz. 8:00 -14:00 lub na pisemny wniosek, drogą pocztową (Wykonawca powinien podać 
swój numer NIP). Cenę niniejszej Specyfikacji ustala się na kwotę 12,30 zł . Wyżej wymienioną kwotę należy 
wpłacić w kasie szpitala w godz. 11:00-13:00 lub na rachunek bankowy:
Deutsche Bank PBC S.A. O/Kraków Nr 72 1910 1048 3400 2331 1121 0001

Załącznikami do niniejszej specyfikacji są:
 1. Wzór oferty – załącznik nr 1

1.1. Zestawienie parametrów technicznych i warunków wymagalnych  - Grupa 1: Łóżko szpitalne z materacem,
wieszakiem na kroplówki i kompletem barierek
1.2. Zestawienie parametrów technicznych i warunków wymagalnych - Grupa 2: Szafy lekarskie o wymiarach
900 x 550 x 2000 mm
1.3. Zestawienie parametrów technicznych i warunków wymagalnych - Grupa 3: Szafa lekarska o wymiarach
900 x 550 x 2000 mm

 2. Oświadczenie Wykonawcy z art. 22 ust. 1 – załącznik nr 2
 3. Oświadczenie Wykonawcy z art.24 ust. 1 – załącznik nr 3
 4. Grupa kapitałowa – załącznik nr 4
 5. Wzór umowy – załącznik nr 5

Zatwierdził  
     Dyrektor Szpitala

            Dr med. Zbigniew  J. Król
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