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Kraków: Dostawa artykułów papierniczych i biurowych oraz części
eksploatacyjnych i akcesoriów komputerowych

Numer ogłoszenia: 293486 - 2015; data zamieszczenia: 02.11.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: 

V zamówienia publicznego

zawarcia umowy ramowej

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

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 artykułów 
papierniczych i biurowych oraz części eksploatacyjnych i akcesoriów komputerowych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem
zamówienia jest dostawa artykułów papierniczych i biurowych oraz części 
eksploatacyjnych i akcesoriów komputerowych w podziale na 6 grup: Grupa 1: Druki 
medyczne Grupa 2: Książki szpitalne Grupa 3: Artykuły biurowe Grupa 4: Koperty 
Grupa 5: Papier ksero Grupa 6: Części eksploatacyjne i akcesoria komputerowe zgodnie
z załącznikiem nr 6 do SIWZ - formularz asortymentowo-cenowy. Szczegółowy opis 
przedmiotu zamówienia w zakresie grupy 6 zawiera załącznik nr 7 do SIWZ. 2. 
Wszystkie dostarczane druki medyczne i książki szpitalne, w całym okresie 
obowiązywania umowy, muszą spełniać wymogi, obowiązujące w chwili dostawy - 
przepisy dotyczące formy dokumentacji medycznej, tj. ustawy z 6 listopada 2008 r. o 
prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. 2012, poz. 159 ze zm.) oraz 
Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu 
dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. 2014, poz. 177 ze zm.).
Zamawiający przy pierwszym zamówieniu przekaże wzory druków i książek oraz przy 
każdorazowej zmianie treści druków lub książek przekaże ich zaktualizowany wzór 
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Wykonawcy. 3. Części eksploatacyjne i akcesoria komputerowe muszą być oryginalnie 
zabezpieczone przez producenta w sposób gwarantujący, iż produkt nie był użyty od 
momentu wyprodukowania. 4. Wykonawca udzieli gwarancji na dostarczone części 
eksploatacyjne i akcesoria komputerowe na okres min. 24 miesięcy od daty dostawy. 5.
Termin dostawy będzie wynosił nie dłużej niż: dla grup 1 i 2: 7 dni roboczych dla grup 
3-6: 3 dni robocze od daty złożenia zamówienia faksem lub e-mailem. W wyjątkowych 
sytuacjach dopuszcza się możliwość telefonicznego zgłaszania zamówień. 6. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamówienia mniejszej ilości produktów, niż 
określone w załączniku nr 6 do SIWZ, w przypadku zmniejszenia się jego 
zapotrzebowania..

II.1.5) 

 przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających 
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.19.00.00-7, 22.45.80.00-5, 22.11.00.00-4, 30.19.92.30-1, 
30.19.76.44-2, 30.23.71.00-0, 30.23.72.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 6.

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

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 36.

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

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.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

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.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:

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.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 1-5 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.

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 - 95 
2 - Termin dostawy - 5 

IV.2.2) 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona: 

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,pawilon C, pokój nr 2.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.11.2015 godzina 
11:00, miejsce: Kancelarii Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie, os. Na Skarpie 
66, 31-913 Kraków, pawilon C, pokój nr 2.

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

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Grupa 1: Druki medyczne.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wymiar druku Kolor druku Ilość stron 
j.m. Ilość na 36 miesięcy 21cm x 15cm czarny 1 bloczek 6.000 21cm x 15cm czarny 2 bloczek 1.000 21cm x 
15cm czarny karton 2 bloczek 50 21cm x 30cm czarny 1 bloczek 6.000 21cm x 30cm czarny 2 bloczek 6.000 
21cm x 30cm czarny karton 2 bloczek 80 42cm x 30cm czarny 1 bloczek 200 42cm x 30cm Czarny, 
Niebieski, Zielony, Czerwony 2 bloczek 200 15cm x 10,5cm czarny 1 bloczek 500 15cm x 10,5cm czarny 2 
bloczek 200 15cm x 10,5cm samokopiujące 1 bloczek 100 21cm x 11cm czarny 1 bloczek 100 21cm x11cm 
czarny 2 bloczek 100 41,5cm x 15cm czarny 2 bloczek 100 41cm x 20cm czarny 2 bloczek 1.000 30cm x 
14cm czarny 2 bloczek 600 21cm x 9 cm czarny 1 bloczek 900 15cm x 21cm samokopiujące 1 bloczek 200 
62cm x 30 cm czarny 2 bloczek 2.000 1 bloczek a 100 szt. gramatura papieru: min. 70 g gramatura kartonu;
min.190 g.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22.45.80.00-5.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 36.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 95 
2. Termin dostawy - 5 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Grupa 2: Książki szpitalne.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia Wymiar i symbol 
Ilość kartek j.m. Ilość na 36 miesięcy Książka przychodowo-rozchodowa krwi 30 x 21 100 szt. 30 Książka 
kontroli środków odurz. 30 cm x 21 cm Mz/F-5 a 100 szt. 50 Książka gabinetu zabiegowego 30 x 21 100 szt.
100 Oprawa półtwarda (nie klejona).

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22.11.00.00-4.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 36.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 95 
2. Termin dostawy - 5 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Grupa 3: Artykuły biurowe.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia j.m. Ilość na 36 
miesięcy Datownik automatyczny szt. 40 Dziurkacze biurowe duże szt. 3 Dziurakacze biurowe średnie szt. 
10 Folia do faxu SHARP UX-91CR szt. 10 Folia do faxu Panosonic KX-FP218 szt. 10 Folia do faxu SHARP UX-
A460 szt. 6 Folia do faxu Panasonic KX-FC228 szt. 4 Kalka maszynowa, ołówkowa A-4 opak a 100szt opak. 
30 Koszulki ofertówki twarde tzw. L A-4 szt. 1000 Koszulki ofertówki miękkie A-4 (groszkowe) szt. 50000 
Klej biurowy w tubce szt. 100 Książki korespondencyjne 192 kartki szt. 20 Numeratory automatyczne szt. 2 
Pisaki wodoodporne czarne szt. 300 Papier do faxu 210/30 szt. 30 Płytki DVD szt. 50 Płytki CD szt. 100 
Segregatory A4/5 2 rylingi z dźwignią szt. 700 Segregatory A4/7 2 rylingi z dźwignią szt. 900 Spinacze 
biurowe małe 28mm opak a 100 szt. opak. 2000 Spinacze biurowe duże 50mm opak a 50 szt. opak. 500 
Skoroszyty zawieszkowe szt. 500 Skoroszyty plastikowe szt. 500 Taśma klejąca przeźroczysta 18x20 szt. 500 
Taśma klejąca pakowa 5cm szt. 300 Tusz do pieczątek automatycznych 50cm szt. 300 Taśma papierowa do 
kalkulatorów 75x30 szt. 200 Teczki wiązane plastikowe szt. 1400 Teczki do podpisu 15 kartek szt. 10 Teczki 



do podpisu 20 kartek szt. 10 Zszywki opak a 1000 szt. opak. 1500 Zszywacz biurowy szt. 30 Zeszyt w kratkę 
A-5 90 kartek szt. 500 Zeszyt w kratkę A-4 96 kartek oprawa półtwarda szt. 200 Zakreślacze odblaskowe - 
różne kolory szt. 500 Cienkopisy różne kolory szt. 300 Pisaki cienkie, zwykłe - różne kolory szt. 400.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.19.00.00-7.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 36.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 95 
2. Termin dostawy - 5 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Grupa 4: Koperty.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia j.m. Ilość na 36 
miesięcy Koperty RTG 370mm x 450mm szt. 500 Kopery B - 4 brązowe szt. 61.000 Koperty B - 5 brązowe 
szt. 90.000 Koperty listowe klejone na mokro szt. 20.000.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.19.92.30-1.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 36.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 95 
2. Termin dostawy - 5 

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Grupa 5: Papier ksero.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia j.m. Ilość na 36 
miesięcy Papier ksero o wym. 210 mm x 98,5 mm (wymiar recepty) szt. 720.000 Papier ksero A-4 80g/m² 
ryza 4150 Papier ksero A-3 80g/m² ryza 50 Papier ksero A-5 80g/m² ryza 100 Parametry papieru do 
drukarek: Papier o przeznaczeniu do kserokopiarek, drukarek laserowych oraz drukarek atramentowych 
(kolorowych i monochromatycznych ) gramatura 80g/m², o niskiej pylistości..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.19.76.44-2.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 36.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 95 
2. Termin dostawy - 5 

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Grupa 6: Części eksploatacyjne i akcesoria komputerowe.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia j.m. Ilość na 36 
miesięcy Listwa zasilająca przeciwprzepięciowa 1,5 m szt. 100 Listwa zasilająca przeciwprzepięciowa 3 m 
szt. 100 Klawiatura szt. 250 Mysz optyczna szt. 250 Pendrive 16 GB szt. 200 Pamięć DDR2-2G szt. 150 
Pamięć DDR3 4G szt. 150 Zasilacz 500W szt. 280 Dysk twardy szt. 100 Szczegółowy opis przedmiotu 
zamówienia w zakresie grupy 6 zawiera załącznik nr 7 do SIWZ..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.23.71.00-0, 30.23.72.00-1.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 36.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 95 
2. Termin dostawy - 5 

                ZATWIERDZIŁ:
                                      Dyrektor Szpitala
                                    Dr med. Zbigniew J. Król


