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Kraków dnia 1.03.2016 r. 

Kraków: Dzierżawa sprzętu medycznego - dwóch myjni automatycznych do 
endoskopów wraz z kompletem odczynników chemicznych
Numer ogłoszenia: 45594 - 2016; data zamieszczenia: 01.03.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 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

 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: Dzierżawa sprzętu 
medycznego - dwóch myjni automatycznych do endoskopów wraz z kompletem 
odczynników chemicznych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. 
Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa dwóch sztuk myjni automatycznych do 
endoskopów wraz z dostawą odczynników chemicznych zwanych dalej sprzętem 
medycznym oraz zestawami. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera 
załącznik nr 1.1 i 1.2 oraz tabela 2 we wzorze oferty stanowiącej załącznik nr 1 do 
do SIWZ - Zestawienie parametrów technicznych. 2. Sprzęt medyczny musi być 
fabrycznie nowy (rok produkcji 2015/2016), kompletny i po uruchomieniu gotowy 
do funkcjonowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji, gwarantujący 
bezpieczeństwo personelu medycznego, a także zapewniający wymagany poziom 
świadczonych usług medycznych. 3. Dostawa instalacja i uruchomienie sprzętu 
medycznego nastąpi w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na koszt i ryzyko
Wykonawcy w Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w 
Krakowie, os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków, 4.Wykonawca w ramach zamówienia
zobowiązany jest dostarczyć i uruchomić sprzęt medyczny, maksymalnie w 
terminie do 6 tygodni od dnia podpisania umowy oraz przeszkolić personel 
Zamawiającego ( min. 5 osób) w zakresie obsługi i eksploatacji sprzętu 
medycznego w dniu uruchomienia sprzętu medycznego.

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego  
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

w Krakowie 
os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków
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5. Wraz z pierwszą dostawą sprzętu medycznego Wykonawca dostarczy komplet zestawów koniecznych do 
uruchomienia sprzętu, które muszą być kompatybilne z oferowanym sprzętem. 6.Minimalny okres 
przydatności do użycia oferowanych zestawów powinien wynosić min. 6 miesięcy od daty dostawy. 7.Termin 
sukcesywnych dostaw zestawów powinien wynosić max 5 dni robocze od daty złożenia zamówienia. Za dni 
robocze uważane będą dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. 8. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia mniejszej ilości zestawów, niż określone we wzorze oferty w 
załączniku nr 1 (tabela 2) do SIWZ, w przypadku zmniejszenia się jego zapotrzebowania. 9. Zaoferowany 
sprzęt medyczny i zestawy muszą 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. 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. 10. W 
okresie obowiązywania umowy Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania min. 1 przeglądu okresowego 
w ciągu 12 miesięcy. Po przeglądzie wydanie świadectwa sprawności i dokonanie odpowiedniego wpisu w 
paszporcie technicznym urządzenia . 11. W przypadku awarii sprzętu medycznego Wykonawca zapewni 
sprzęt zastępczy o parametrach nie gorszych niż zaoferowanych sprzęt medyczny. 12. Wymagania dotyczące 
serwisu: a) maksymalny czas naprawy nie może przekroczyć: 48 h licząc od chwili przyjęcia zgłoszenia, b) w 
przypadku konieczności dłuższej naprawy Wykonawca zapewni sprzęt zastępczy na czas naprawy. c) 
możliwość zgłoszeń 24 godz/dobę, 365 dni/rok d) czas reakcji serwisu (przyjęte zgłoszenie - podjęta naprawa) 
- 48 h od momentu zgłoszenia, e) autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski f) 
instrukcja obsługi w języku polskim - w formacie papierowej i elektronicznej (wraz z dostawą urządzenia) 13. 
Zamówienie realizowane będzie przez okres 36 miesięcy od dnia podpisania umowy z zastrzeżeniem, że 
dostawy zestawów dokonywane będą w/g bieżących potrzeb Zamawiającego..

II.1.5) 

 przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających 



II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-1.

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

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

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

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

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1.Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 5000,00 zł (słownie: 
pięć tysięcy złotych). 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 - Dzierżawa sprzętu medycznego - dwóch myjni 
automatycznych do endoskopów wraz z kompletem odczynników chemicznych. (ZP 5/16).

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 szczegółowego warunku, należy złożyć oświadczenie o spełnieniu 
warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych. Ocena spełniania warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia nie 
spełnia.

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 Zamawiający nie precyzuje szczegółowego warunku, należy złożyć oświadczenie o spełnieniu 
warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych. Ocena spełniania warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia nie 
spełnia.

 III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 Zamawiający nie precyzuje szczegółowego warunku, należy złożyć oświadczenie o spełnieniu 
warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych. Ocena spełniania warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia nie 
spełnia.

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 Zamawiający nie precyzuje szczegółowego warunku, należy złożyć oświadczenie o spełnieniu 
warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych. Ocena spełniania warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia nie 
spełnia.

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest posiadać opłaconą 
polisę a w przypadku jej braku inny dokument, potwierdzający ubezpieczenie od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę minimum



 200000,00 zł brutto. Ocena spełniania warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia 
nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W 
CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA 
WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 
ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

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

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

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

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy 
przedłożyć:

 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 

 aktualny  odpis  z  właściwego  rejestru  lub  z  centralnej  ewidencji  i  informacji  o  działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania
braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej
niż  6  miesięcy  przed  upływem  terminu  składania  wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

 aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca
nie  zalega  z  opłacaniem  podatków,  lub  zaświadczenie,  że  uzyskał  przewidziane  prawem
zwolnienie,  odroczenie  lub  rozłożenie  na  raty  zaległych  płatności  lub  wstrzymanie  w  całości
wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo składania ofert; 

 aktualne  zaświadczenie  właściwego  oddziału  Zakładu  Ubezpieczeń  Społecznych  lub  Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem
składek  na  ubezpieczenia  zdrowotne  i  społeczne,  lub  potwierdzenie,  że  uzyskał  przewidziane
prawem zwolnienie,  odroczenie  lub rozłożenie  na  raty  zaległych  płatności  lub  wstrzymanie  w
całości wykonania decyzji  właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert; 

 wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na
zasoby innych podmiotów,  które  będą brały  udział  w realizacji  części  zamówienia,  przedkłada
także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym
w pkt III.4.2. 



III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed  upływem  terminu  składania  wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu  o
udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

 nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

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

III.6) INNE DOKUMENTY

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

1. katalogi/opracowania firmowe producenta zawierające pełną informację o parametrach technicznych 
oferowanego sprzętu medycznego potwierdzające spełnienie wszystkich wymaganych parametrów w języku 
polskim. 2. oświadczenie, iż oferowany sprzęt i zestawy zostały dopuszczone do obrotu na mocy 
obowiązujących przepisów - 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 z późn zm.), tj.: 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. 3. 
Oświadczenie, że dostarczane zestawy będą kompatybilne z oferowanym sprzętem. 4. Oświadczenie, 
Wykonawcy że urządzenie jest zgodne z wymogami normy unijnej EN- 15883-1 i 4 5. Oświadczenie, że 
używane zestawy są w pełni fotodegradowalne. 6. Oświadczenie, że oferowany sprzęt medyczny jest w pełni 
kompatybilny z posiadanymi przez Zamawiającego endoskopami określonymi w załączniku nr 1.1 i 1.2 wzoru 
oferty.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.3)



IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 1 - Cena - 96 

 2 - termin dostawy zestawów - 2 

 3 - termin dostawy sprzętu - 2 

IV.2.2) 

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

https://aukcje.uzp.gov.pl/

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: 
www.zeromski-szpital.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Szpital Specjalistyczny im. 
Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie, os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków, pokój nr 2..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.03.2016 
godzina 10:00, miejsce: w Kancelarii Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie, 
os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków, 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


