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Polska-Kraków: Materiały medyczne
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Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej w Krakowie
os. Na Skarpie 66
Osoba do kontaktów: Elżbieta Jastrzębska-Kukawka
31-913 Kraków
POLSKA
Tel.: +48 126229487
E-mail: zpubl@szpital-zeromskiego.pl
Faks: +48 126444756

Adresy internetowe: 

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.zeromski-szpital.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-
e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu 
konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod 
adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na 
adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Zdrowie
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: 
nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego  
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

w Krakowie 
os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków

http://www.zeromski-szpital.pl/
mailto:zpubl@szpital-zeromskiego.pl?subject=TED
mailto:kancelaria@zeromski-szpital.pl
mailto:zeromski@bci.pl


Dostawa sprzętu jednorazowego użytku.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Kupno
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Magazyn 
Medyczny Szpitala specjalistycznego im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie, os. Na Skarpie 66.

Kod NUTS PL213

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 
(DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu jednorazowego użytku zwanego dalej wyrobami medycznymi w 
następującym zestawieniu:
grupa 1 – podkłady i pościel z włókniny
grupa 2 – podkłady w rolce
grupa 3 – fartuchy higieniczne
grupa 4 -fartuchy foliowe
grupa 5 -foliowe i włókninowe ochraniacze na buty
grupa 6 – koszula p/operacyjna z włókniny
grupa 7 – pieluchomajtki
grupa 8 – podkłady chłonne
grupa 9 – podpaski ginekologiczne
grupa 10 -pojemnik do transportu narzędzi do sterylizacji
grupa 11 – elektroda bierna.
Szczegółowy opis zawiera załącznik nr 6 do SIWZ.
2. Minimalny okres przydatności do użycia oferowanego wyrobu medycznego powinien wynosić minimum 12 
miesięcy od daty dostawy.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia mniejszej niż określone powyżej ilości wyrobów medycznych w 
przypadku zmniejszenia się jego zapotrzebowania. Zamawiający określił maksymalną ilość materiałów medycznych
przewidzianą do zakupu.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia mniejszej niż określone powyżej ilości materiałów medycznych w 
przypadku zmniejszenia się jego zapotrzebowania, z tym że Zamawiający zakupi minimum 50 % ilości materiałów 
medycznych.
4. Dostawa wyrobów medycznych do siedziby Zamawiającego nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy.
5. Zaoferowane wyroby medyczne muszą spełniać wymagania ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach 
medycznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 876 z późn. 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.
d) w przypadku produktów, które nie podlegają przepisom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o Wyrobach Medycznych,
Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty inne niż wyżej wymienione, odpowiednie dokumenty 
dopuszczające te produkty do obrotu i stosowania. ( dotyczy grupy 4 poz. 1, grupy 5, grupy 10).
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)



33140000, 33771100, 33771200

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Proszę podać opis takich opcji: Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia mniejszej niż określone powyżej 
ilości materiałów medycznych w przypadku zmniejszenia się jego zapotrzebowania, z tym że Zamawiający zakupi 
minimum 50 % ilości materiałów medycznych.
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)

Informacje o częściach zamówienia

Część nr: 1 Nazwa: Grupa 1
1)Krótki opis
Dostawa sprzętu jednorazowego użytku zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 6 
do specyfikacji.
Minimalny okres przydatności do użycia oferowanych materiałów opatrunkowych powinien wynosić minimum 12
miesięcy od daty dostawy.
Zamawiający określił maksymalną ilość materiałów medycznych przewidziana do zakupu.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia mniejszej niż określone powyżej ilości materiałów
medycznych w przypadku zmniejszenia się jego zapotrzebowania, z tym że Zamawiający zakupi minimum 50
% ilości materiałów medycznych.
Oferowane przez wykonawców w niniejszym postępowaniu materiały medyczne muszą spełniać wymagania
odpowiednich norm, przepisów Unii Europejskiej oraz Ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 876 z późn. zm.), tj. posiadają 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.
d) w przypadku produktów, które nie podlegają przepisom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o Wyrobach Medycznych,
Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty inne niż wyżej wymienione, odpowiednie dokumenty 
dopuszczające te produkty do obrotu i stosowania. ( dotyczy grupy 4 poz. 1, grupy 5, grupy 10)
Dostawa wyrobów do siedziby Zamawiającego nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000

3)Wielkość lub zakres



1 Podkłady z włókniny polipropylenowej o gr. minimum 40 g/m2, wymiar: 160 cm / 210cm. A' po 30 szt. op. 7500
2 Komplet pościelowy, wykonany z włókniny polipropylenowej, o gr. minimum 40 g/m2. Rozmiar: – poszewka- 90 x
80 – poszwa – 140 x 210 – prześcieradło130x210 szt 5000.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 2 Nazwa: Grupa 2
1)Krótki opis
Dostawa sprzętu jednorazowego użytku zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 6 
do specyfikacji.
Minimalny okres przydatności do użycia oferowanych materiałów opatrunkowych powinien wynosić minimum 12
miesięcy od daty dostawy.
Zamawiający określił maksymalną ilość materiałów medycznych przewidziana do zakupu.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia mniejszej niż określone powyżej ilości materiałów
medycznych w przypadku zmniejszenia się jego zapotrzebowania, z tym że Zamawiający zakupi minimum 50
% ilości materiałów medycznych.
Oferowane przez wykonawców w niniejszym postępowaniu materiały medyczne muszą spełniać wymagania
odpowiednich norm, przepisów Unii Europejskiej oraz Ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 876 z późn. zm.), tj. posiadają 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.
d) w przypadku produktów, które nie podlegają przepisom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o Wyrobach Medycznych,
Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty inne niż wyżej wymienione, odpowiednie dokumenty 
dopuszczające te produkty do obrotu i stosowania. ( dotyczy grupy 4 poz. 1, grupy 5, grupy 10)
Dostawa wyrobów do siedziby Zamawiającego nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000

3)Wielkość lub zakres
1 1-x podkład w rolce, nieprzemakalny,wykonany z pulpy celulozowej, zielony lub niebieski. Rolka 50 mb x 40 cm -- 
perforowana: min. 35cm – 40 cm, o gr. min. 29 g/ m2 oraz filmu PE, o grubości min. 0,016 mm ROL. 2000
2 1-x podkład w rolce, nieprzemakalny,wykonany z pulpy celulozowej, zielony lub niebieski. Rolka 50 mb x 50 cm -- 
perforowana: min. 35cm – 40 cm, o gr. min. 29 g/ m2 oraz filmu PE, o grubości min. 0,016 mm ROL. 5000
3 1-x podkład w rolce, nieprzemakalny,wykonany z pulpy celulozowej, zielony lub niebieski. Rolka 50 mb x 60 cm -- 
perforowana: min. 35cm – 40 cm, o gr. min. 29 g/ m2 oraz filmu PE, o grubości min. 0,016 mm ROL. 5000.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 3 Nazwa: Grupa 3
1)Krótki opis
Dostawa sprzętu jednorazowego użytku zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 6 
do specyfikacji.
Minimalny okres przydatności do użycia oferowanych materiałów opatrunkowych powinien wynosić minimum 12
miesięcy od daty dostawy.
Zamawiający określił maksymalną ilość materiałów medycznych przewidziana do zakupu.



Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia mniejszej niż określone powyżej ilości materiałów
medycznych w przypadku zmniejszenia się jego zapotrzebowania, z tym że Zamawiający zakupi minimum 50
% ilości materiałów medycznych.
Oferowane przez wykonawców w niniejszym postępowaniu materiały medyczne muszą spełniać wymagania
odpowiednich norm, przepisów Unii Europejskiej oraz Ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 876 z późn. zm.), tj. posiadają 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.
d) w przypadku produktów, które nie podlegają przepisom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o Wyrobach Medycznych,
Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty inne niż wyżej wymienione, odpowiednie dokumenty 
dopuszczające te produkty do obrotu i stosowania. ( dotyczy grupy 4 poz. 1, grupy 5, grupy 10)
Dostawa wyrobów do siedziby Zamawiającego nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000

3)Wielkość lub zakres
1 Fartuch higieniczny z włókniny polipropylenowej, o gramaturze min. 30 g / m2, stanowiącej barierę dla 
mikroorganizmów, o dobrej przepuszczalności powietrza, wiązany na troki, rękawy wykończone elastycznymi 
bawełnianymi mankietami, posiadający przedłużone poły do zakładania na plecach, nie toksyczny, nie 
pylący,.Rozm.M – XL, kolor zielony. szt 3000
2 Fartuch higieniczny z włókniny polipropylenowej, o gramaturze min. 40 g / m2, z nieprzemakalnymi wstawkami 
w przedniej części i w rękawach, całkowita ochrona przed przenikaniem płynów, rękawy z elastycznym, 
poliestrowym mankietem. Rozm. uniwersalny szt 4000.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 4 Nazwa: Grupa 4
1)Krótki opis
Dostawa sprzętu jednorazowego użytku zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 6 
do specyfikacji.
Minimalny okres przydatności do użycia oferowanych materiałów opatrunkowych powinien wynosić minimum 12
miesięcy od daty dostawy.
Zamawiający określił maksymalną ilość materiałów medycznych przewidziana do zakupu.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia mniejszej niż określone powyżej ilości materiałów
medycznych w przypadku zmniejszenia się jego zapotrzebowania, z tym że Zamawiający zakupi minimum 50
% ilości materiałów medycznych.
Oferowane przez wykonawców w niniejszym postępowaniu materiały medyczne muszą spełniać wymagania
odpowiednich norm, przepisów Unii Europejskiej oraz Ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 876 z późn. zm.), tj. posiadają 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.



d) w przypadku produktów, które nie podlegają przepisom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o Wyrobach Medycznych,
Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty inne niż wyżej wymienione, odpowiednie dokumenty 
dopuszczające te produkty do obrotu i stosowania. ( dotyczy grupy 4 poz. 1, grupy 5, grupy 10)
Dostawa wyrobów do siedziby Zamawiającego nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000

3)Wielkość lub zakres
1 Fartuch foliowy z cienkiej mocnej folii o grubości minimum – 0,028 mm, biały, pakowany po 100 szt op 110
2 Fartuch foliowy z cienkiej mocnej folii o grubości minimum – 0,028 mm, w rolce po 50 szt, biały. rolka 3000.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 5 Nazwa: Grupa 5
1)Krótki opis
Dostawa sprzętu jednorazowego użytku zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 6 
do specyfikacji.
Minimalny okres przydatności do użycia oferowanych materiałów opatrunkowych powinien wynosić minimum 12
miesięcy od daty dostawy.
Zamawiający określił maksymalną ilość materiałów medycznych przewidziana do zakupu.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia mniejszej niż określone powyżej ilości materiałów
medycznych w przypadku zmniejszenia się jego zapotrzebowania, z tym że Zamawiający zakupi minimum 50
% ilości materiałów medycznych.
Oferowane przez wykonawców w niniejszym postępowaniu materiały medyczne muszą spełniać wymagania
odpowiednich norm, przepisów Unii Europejskiej oraz Ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 876 z późn. zm.), tj. posiadają 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.
d) w przypadku produktów, które nie podlegają przepisom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o Wyrobach Medycznych,
Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty inne niż wyżej wymienione, odpowiednie dokumenty 
dopuszczające te produkty do obrotu i stosowania. ( dotyczy grupy 4 poz. 1, grupy 5, grupy 10)
Dostawa wyrobów do siedziby Zamawiającego nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000

3)Wielkość lub zakres
1 Foliowe ochraniacze na buty z gumką. Rozm. uniwersalny, pakowane – a'100szt para 2500
2 Ochraniacze włókninowe na buty, z włókniny polipropylenowej, o gram. min. 40 g / m2 ,dobrze przylegające do 
obuwia, kolor zielony, rozm.– uniwersalny. para 2500.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 6 Nazwa: Grupa 6
1)Krótki opis



Dostawa sprzętu jednorazowego użytku zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 6 
do specyfikacji.
Minimalny okres przydatności do użycia oferowanych materiałów opatrunkowych powinien wynosić minimum 12
miesięcy od daty dostawy.
Zamawiający określił maksymalną ilość materiałów medycznych przewidziana do zakupu.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia mniejszej niż określone powyżej ilości materiałów
medycznych w przypadku zmniejszenia się jego zapotrzebowania, z tym że Zamawiający zakupi minimum 50
% ilości materiałów medycznych.
Oferowane przez wykonawców w niniejszym postępowaniu materiały medyczne muszą spełniać wymagania
odpowiednich norm, przepisów Unii Europejskiej oraz Ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 876 z późn. zm.), tj. posiadają 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.
d) w przypadku produktów, które nie podlegają przepisom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o Wyrobach Medycznych,
Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty inne niż wyżej wymienione, odpowiednie dokumenty 
dopuszczające te produkty do obrotu i stosowania. ( dotyczy grupy 4 poz. 1, grupy 5, grupy 10)
Dostawa wyrobów do siedziby Zamawiającego nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000

3)Wielkość lub zakres
1 Koszula p/operacyjna na pacjenta. Wykonana z włókniny polipropylenowej o masie minimum – 38 g/ m2, Rozm. 
– 110 x 140 cm. W kształcie tuniki, wiązanej z tyłu na dwie pary troków. Jedna na wysokości szyi i druga w połowie 
pleców. rękawy krótkie lub 3/4 i półokrągłe wycięcie pod szyją. szt 50000.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 7 Nazwa: Grupa 7
1)Krótki opis
Dostawa sprzętu jednorazowego użytku zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 6 
do specyfikacji.
Minimalny okres przydatności do użycia oferowanych materiałów opatrunkowych powinien wynosić minimum 12
miesięcy od daty dostawy.
Zamawiający określił maksymalną ilość materiałów medycznych przewidziana do zakupu.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia mniejszej niż określone powyżej ilości materiałów
medycznych w przypadku zmniejszenia się jego zapotrzebowania, z tym że Zamawiający zakupi minimum 50
% ilości materiałów medycznych.
Oferowane przez wykonawców w niniejszym postępowaniu materiały medyczne muszą spełniać wymagania
odpowiednich norm, przepisów Unii Europejskiej oraz Ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 876 z późn. zm.), tj. posiadają 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.
d) w przypadku produktów, które nie podlegają przepisom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o Wyrobach Medycznych,
Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty inne niż wyżej wymienione, odpowiednie dokumenty 
dopuszczające te produkty do obrotu i stosowania. ( dotyczy grupy 4 poz. 1, grupy 5, grupy 10)
Dostawa wyrobów do siedziby Zamawiającego nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000

3)Wielkość lub zakres
1 Pieluchomajtki dla dorosłych '' M ' nocne o podwyższonej chłonności dla osób z tendencją do uczuleń ( nie 
zawierające elementów lateksowych), minimalna chłonność 2900 ml. wg. norm ISO, wewnętrzne falbanki 
zapobiegające wypływowi moczu i kału, elastyczne rozciągliwe przylepco – rzepy mocujące, wielokrotnego 
zapinania i odpinania ( więcej niż dwukrotnie ), Ściągacze taliowe z przodu i z tyłu. Pieluchomajtki oddychające na 
całej powierzchni wyrobu tj. wykonane z laminatu przepuszczającego powietrze na całej powierzchni, ale nie 
przepuszczającego cieczy, tzn. zarówno wewnętrzna ( stykająca się ze skórą ), jak i zewnętrzna warstwa wykonana z
materiału przepuszczającego powietrze, system neutralizujący nieprzyjemny zapach, anatomiczny kształt 
produktu, wskaźnik wilgoci, Obwód 75 – 110 cm, pakowane po 30 szt. szt 15000
2 Pieluchomajtki dla dorosłych '' L ' nocne o podwyższonej chłonności dla osób z tendencją do uczuleń ( nie 
zawierające elementów lateksowych), minimalna chłonność 3200 ml. wg. norm ISO, wewnętrzne falbanki 
zapobiegające wypływowi moczu i kału, elastyczne rozciągliwe przylepco – rzepy mocujące, wielokrotnego 
zapinania i odpinania ( więcej niż dwukrotnie ), Ściągacze taliowe z przodu i z tyłu. Pieluchomajtki oddychające na 
całej powierzchni wyrobu tj. wykonane z laminatu przepuszczającego powietrze na całej powierzchni, ale nie 
przepuszczającego cieczy, tzn. zarówno wewnętrzna ( stykająca się ze skórą ), jak i zewnętrzna warstwa wykonana z
materiału przepuszczającego powietrze, system neutralizujący nieprzyjemny zapach, anatomiczny kształt 
produktu, wskaźnik wilgoci, Obwód 100 – 150 cm, pakowane po 30 szt. szt 21000
3 Pieluchomajtki dla dorosłych ''X L ' nocne o podwyższonej chłonności dla osób z tendencją do uczuleń ( nie 
zawierające elementów lateksowych), minimalna chłonność 3200 ml. wg. norm ISO, wewnętrzne falbanki 
zapobiegające wypływowi moczu i kału, elastyczne rozciągliwe przylepco – rzepy mocujące, wielokrotnego 
zapinania i odpinania ( więcej niż dwukrotnie ), Ściągacze taliowe z przodu i z tyłu. Pieluchomajtki oddychające na 
całej powierzchni wyrobu tj. wykonane z laminatu przepuszczającego powietrze na całej powierzchni, ale nie 
przepuszczającego cieczy, tzn. zarówno wewnętrzna ( stykająca się ze skórą ), jak i zewnętrzna warstwa wykonana z
materiału przepuszczającego powietrze, system neutralizujący nieprzyjemny zapach, anatomiczny kształt 
produktu, wskaźnik wilgoci, Obwód 130 – 170 cm, pakowane po 30 szt. szt 15000
4 Pieluchomajtki dla noworodków, przepuszczające powietrze z wkładem zatrzymującym wilgoć i szkodliwe 
substancje zawarte w moczu, nie odparzające, bez lateksu z wycięciem na kikut pępowinowy, rozmiar do 2 kg. szt 
36800
5 Pieluchomajtki dla noworodków, przepuszczające powietrze z wkładem zatrzymującym wilgoć i szkodliwe 
substancje zawarte w moczu, nie odparzające, bez lateksu z wycięciem na kikut pępowinowy, rozmiar do 2 – 5 kg. 
szt 92000
6 Pieluchomajtki dla noworodków, przepuszczające powietrze z wkładem zatrzymującym wilgoć i szkodliwe 
substancje zawarte w moczu, nie odparzające, bez lateksu z wycięciem na kikut pępowinowy, rozmiar do 5 – 9 kg. 
szt 9600
7 Pieluchomajtki dla noworodków, przepuszczające powietrze z wkładem zatrzymującym wilgoć i szkodliwe 
substancje zawarte w moczu, nie odparzające, bez lateksu z wycięciem na kikut pępowinowy, rozmiar do 8 – 18 kg.
szt 8100.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 8 Nazwa: Grupa 8



1)Krótki opis
Dostawa sprzętu jednorazowego użytku zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 6 
do specyfikacji.
Minimalny okres przydatności do użycia oferowanych materiałów opatrunkowych powinien wynosić minimum 12
miesięcy od daty dostawy.
Zamawiający określił maksymalną ilość materiałów medycznych przewidziana do zakupu.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia mniejszej niż określone powyżej ilości materiałów
medycznych w przypadku zmniejszenia się jego zapotrzebowania, z tym że Zamawiający zakupi minimum 50
% ilości materiałów medycznych.
Oferowane przez wykonawców w niniejszym postępowaniu materiały medyczne muszą spełniać wymagania
odpowiednich norm, przepisów Unii Europejskiej oraz Ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 876 z późn. zm.), tj. posiadają 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.
d) w przypadku produktów, które nie podlegają przepisom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o Wyrobach Medycznych,
Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty inne niż wyżej wymienione, odpowiednie dokumenty 
dopuszczające te produkty do obrotu i stosowania. ( dotyczy grupy 4 poz. 1, grupy 5, grupy 10)
Dostawa wyrobów do siedziby Zamawiającego nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000

3)Wielkość lub zakres
1 Podkłady chłonne,wykonane z pulpy celulozowej, podfoliowane, nie sterylne, rozm. – 60x90 cm, chłonność 
minimum 950 ml. szt 120000
2 Podkłady chłonne,wykonane z pulpy celulozowej, podfoliowane, nie sterylne, rozm. – 60x60 cm, chłonność 
minimum 600 ml. szt 45000.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 9 Nazwa: Grupa 9
1)Krótki opis
Dostawa sprzętu jednorazowego użytku zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 6 
do specyfikacji.
Minimalny okres przydatności do użycia oferowanych materiałów opatrunkowych powinien wynosić minimum 12
miesięcy od daty dostawy.
Zamawiający określił maksymalną ilość materiałów medycznych przewidziana do zakupu.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia mniejszej niż określone powyżej ilości materiałów
medycznych w przypadku zmniejszenia się jego zapotrzebowania, z tym że Zamawiający zakupi minimum 50
% ilości materiałów medycznych.
Oferowane przez wykonawców w niniejszym postępowaniu materiały medyczne muszą spełniać wymagania
odpowiednich norm, przepisów Unii Europejskiej oraz Ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 876 z późn. zm.), tj. posiadają 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.
d) w przypadku produktów, które nie podlegają przepisom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o Wyrobach Medycznych,
Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty inne niż wyżej wymienione, odpowiednie dokumenty 
dopuszczające te produkty do obrotu i stosowania. ( dotyczy grupy 4 poz. 1, grupy 5, grupy 10)
Dostawa wyrobów do siedziby Zamawiającego nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000

3)Wielkość lub zakres
1 Podpaski ginekologiczne. Rozm. – 34 cm x 9 cm. Pakowane po 10 szt op 1500.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 10 Nazwa: Grupa 10
1)Krótki opis
Dostawa sprzętu jednorazowego użytku zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 6 
do specyfikacji.
Minimalny okres przydatności do użycia oferowanych materiałów opatrunkowych powinien wynosić minimum 12
miesięcy od daty dostawy.
Zamawiający określił maksymalną ilość materiałów medycznych przewidziana do zakupu.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia mniejszej niż określone powyżej ilości materiałów
medycznych w przypadku zmniejszenia się jego zapotrzebowania, z tym że Zamawiający zakupi minimum 50
% ilości materiałów medycznych.
Oferowane przez wykonawców w niniejszym postępowaniu materiały medyczne muszą spełniać wymagania
odpowiednich norm, przepisów Unii Europejskiej oraz Ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 876 z późn. zm.), tj. posiadają 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.
d) w przypadku produktów, które nie podlegają przepisom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o Wyrobach Medycznych,
Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty inne niż wyżej wymienione, odpowiednie dokumenty 
dopuszczające te produkty do obrotu i stosowania. ( dotyczy grupy 4 poz. 1, grupy 5, grupy 10)
Dostawa wyrobów do siedziby Zamawiającego nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000

3)Wielkość lub zakres
1 Uniwersalny, higieniczny pojemnik – Tibox – do transportu narzędzi do sterylizacji. Wykonany z tworzywa 
sztucznego, w kolorze szarym, odpornego na dezynfekcję termiczną w myjni – dezynfektorze. Pokrywa + Pojemnik.
Wym. pokrywy -- 65 cm x 45 cm, W ym. Pojemnika: 56 cm x 38 cm x 23 cm kompl. 50.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 11 Nazwa: Grupa 11



1)Krótki opis
Dostawa sprzętu jednorazowego użytku zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 6 
do specyfikacji.
Minimalny okres przydatności do użycia oferowanych materiałów opatrunkowych powinien wynosić minimum 12
miesięcy od daty dostawy.
Zamawiający określił maksymalną ilość materiałów medycznych przewidziana do zakupu.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia mniejszej niż określone powyżej ilości materiałów
medycznych w przypadku zmniejszenia się jego zapotrzebowania, z tym że Zamawiający zakupi minimum 50
% ilości materiałów medycznych.
Oferowane przez wykonawców w niniejszym postępowaniu materiały medyczne muszą spełniać wymagania
odpowiednich norm, przepisów Unii Europejskiej oraz Ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 876 z późn. zm.), tj. posiadają 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.
d) w przypadku produktów, które nie podlegają przepisom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o Wyrobach Medycznych,
Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty inne niż wyżej wymienione, odpowiednie dokumenty 
dopuszczające te produkty do obrotu i stosowania. ( dotyczy grupy 4 poz. 1, grupy 5, grupy 10)
Dostawa wyrobów do siedziby Zamawiającego nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000

3)Wielkość lub zakres
1 Elektroda bierna 1 – x, bez lateksowa, kompatybilna z urządzeniem Valleylab szt 6000.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 6421,00 PLN (słownie: sześć tysięcy czterysta dwadzieścia 
jeden złotych ). Wadium dla poszczególnych grup wynosi:
Grupa 1- 2710,00 PLN
Grupa 2- 1540,00 PLN
Grupa 3 – 150,00 PLN
Grupa 4- 210,00 PLN
Grupa 5- 1,00 PLN
Grupa 6- 410,00 PLN
Grupa 7 – 700,00 PLN
grupa 8- 420,00 PLN
grupa 9 – 30, 00 PLN
grupa 10- 130,00 PLN
grupa 11- 120,00 PLN
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: temat postępowania 
oraz sygnaturę.
W pozostałych przypadkach (pkt 3 b, c, d) wymagane jest dołączenie do oferty oryginału
dokumentu wystawionego na rzecz Zamawiającego.
Dokumenty, o których mowa w punkcie 3 muszą zachować 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 
powyżej 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.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je 
regulujących:
Płatność przelewem w terminie 60 dni od otrzymania faktury.



III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
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. III.2.1) ppkt. 1 – 9 oświadczeń oraz dokumentów.
Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenia 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.
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: tak
Opis szczególnych warunków: Oferowane przez wykonawców w niniejszym postępowaniu materiały medyczne 
muszą spełniać wymagania
odpowiednich norm, przepisów Unii Europejskiej oraz Ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 876 z późn. zm.), tj. posiadają 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
PL Formularz standardowy 02 – Ogłoszenie o zamówieniu 8 / 36
pomiarową, IIa, IIb, III)
c) zgłoszenie/powiadomienie/wniosek do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub 
handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. Oświadczenie o braku podstaw 
do wykluczenia.
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, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania składania ofert.
3. Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu –
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
4. Aktualne zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
5. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4 – 8 oraz w
art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy Prawo zamówień publicznych – wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
terminem składania ofert.
6. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy
Prawo zamówień publicznych – wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert.
7. Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których



mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo
administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art.
24 ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń –
zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób
lub przed notariuszem.
8. 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. 2b ustawy, a podmioty te będą brały
udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów
dokumentów wymienionych w pkt.III.2.1) ppkt.1.
9. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, albo
informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.
10. 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, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru
prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić
Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności
przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na potrzeby wykonania 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.
11. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo
zamówień publicznych.
12. Wymagania dotyczące Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.
12.1. Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
składa:
— zamiast dokumentów określonych w punkcie III.2.1) ppkt 2, 3, 4 oraz 6 – 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 uiszczeniem 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,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.
— zamiast dokumentu określonego w punkcie III.2.1) ppkt 5 – zaświadczenie właściwego organu sądowego
lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie
określonym w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 4 – 8, 10 i 11 ustawy Prawo zamówień publicznych.
12.2. Dokumenty wskazane powyżej powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert, za wyjątkiem dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z uiszczeniem
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, który powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert.
12. 3. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania,nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie 12. 1, 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 12.2 ppkt. 2.
Ocena spełnienia warunków zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia – nie spełnia, w oparciu o informacje 
zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych powyżej.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. Oświadczenie o spełnianiu 
warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzającej
wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 
miesiące przed upływem terminu składania ofert.
3. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt.4 ustawy, polega na 
zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, Zamawiający, w celu oceny, czy 
Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania 
zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich
zasobów, Zamawiający żąda przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów
dokumentów wymienionych w pkt.III.2.2) ppkt. 1 – 2.
Ocena spełnienia warunków zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia – nie spełnia, w oparciu o informacje 
zawarte w dokumentach i oświadczeniach
wyszczególnionych powyżej.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Wykonawca musi posiadać środki finansowe lub
zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż
695300,00 zł w przypadku złożenia oferty na cały
przedmiot zamówienia (w przypadku złożenia ofert
częściowych – suma kwot składanych grup)
GRUPA 1 – 292860,00 PLN
GRUPA 2 -166270,00 PLN
GRUPA 3 – 16230,00 PLN
GRUPA 4 – 23110,00 PLN
GRUPA 5 -120,00 PLN
GRUPA 6 – 43850,00 PLN
GRUPA 7 – 75950,00 PLN
GRUPA 8 – 45200,00 PLN
GRUPA 9 -2740,00 PLN
GRUPA 10 -15850,00 PLN
GRUPA 11 -13120,00 PLN
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo 
zamówień publicznych.
Ocena spełnienia warunków zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia – nie spełnia, w oparciu o informacje 
zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych powyżej.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura



IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej

1. Cena. Waga 98

2. Termin dostawy. Waga 2

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
ZP 46/15
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Dokumenty odpłatne: tak
Podać cenę: 24,60 PLN
Warunki i sposób płatności: 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.
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
19.1.2016 - 10:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 19.1.2016

Miejscowość: 

Sala Konferencyjna Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie, os. Na Skarpie 66, 31-
913 Kraków

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe
W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
1. Oświadczenie, iż oferowane wyroby medyczne posiadają świadectwa dopuszczenia do stosowania
wymagane prawem, zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010r. o Wyrobach Medycznych (tekst jednolity Dz. U. z
2015 poz. 876 z późn. zm.):



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.
d) w przypadku produktów, które nie podlegają przepisom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o Wyrobach Medycznych,
Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie, że posiada inne niż wyżej wymienione, 
odpowiednie dokumenty dopuszczające te produkty do obrotu i stosowania; (dotyczy grupy 4 poz. 1, grupy 5, 
grupy 10).
2. Oświadczenie, że dostarczy te dokumenty na każde wezwanie zamawiającego w terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego.
3. dla grupy 7 – dokumenty instytucji niezależnych np. świadectwo jakości PZH, lub opinia Instytutu Matki i 
Dziecka.
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17 a
02-676 Warszawa
POLSKA

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia 
przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane faksem lub drogą elektroniczną albo w terminie 15 dni od
dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały
przesłane w inny sposób.
2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej
3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym
powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia.
4. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty
najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia lub w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia
umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu
zamówienia.
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
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VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
9.12.2015

Zatwierdził 

Kierownik  Zamawiającego
 dr med Zbigniew J. Król


