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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. Św. Ludwika , ul. 

Strzelecka 2, 31-503 Kraków, woj. małopolskie, tel. 12 6198601, 12 6168668, faks 12 6198668. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.dzieciecyszpital.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 medycznego sprzętu 

jednorazowego użytku. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 3.1. Przedmiotem 

zamówienia jest dostawa medycznego sprzętu jednorazowego użytku, podzielonego na 6 pakietów, 

opisanych szczegółowo w załączniku nr 1B do SIWZ. 3.2. Zamówienie obejmuje sukcesywne 

dostawy medycznego sprzętu jednorazowego użytku według zamówień składanych przez 

pracownika Działu Farmacji zgodnie z asortymentem wskazanym w załączniku nr 1B do SIWZ. 3.3. 

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć towar w jak najkrótszym czasie, jednak nie dłuższym niż 

w ciągu 48 godzin od momentu złożenia zamówienia. Zamawiający składać będzie zamówienie 

pisemnie, telefonicznie lub faksem. Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić niezwłocznie 

telefonicznie dokonane zamówienie faksem na nr 12/ 431 28 98. 3.4. Dostawy wraz z wniesieniem i 

rozładowaniem towaru odbywać się będą na koszt wykonawcy, miejsce dostaw: Dział Farmacji w 

siedzibie Zamawiającego. 3.5. Zamawiający zastrzega, że wszystkie zaoferowane produkty muszą 

http://www.dzieciecyszpital.pl/


być odpowiednie do stosowania u dzieci. 3.6. Oferowane wyroby muszą być dopuszczone do 

obrotu i używania na terenie Polski zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 20.05.2010 roku o 

wyrobach medycznych. 3.7. Okres przydatności towaru do użytku nie może być krótszy niż 12 

miesięcy od daty każdej dostawy. Za jakość odpowiedzialny jest Wykonawca przez okres ważności. 

3.8. Wykonawca zobowiązany jest do bezwzględnego zagwarantowania spełnienia warunków 

jakościowych określonych w zezwoleniu na produkcję lub innych decyzjach ustalonych przez 

Ministerstwo Zdrowia w oparciu o które towar został dopuszczony do obrotu oraz przestrzegania 

terminów ważności na dostarczony towar 3.9. Ilość podana w załączniku nr 1B do SIWZ, może ulec 

modyfikacjom w trakcie obowiązywania umowy, jednak nie więcej niż do 30 % ilości w danym 

pakiecie w przypadku zmniejszenia lub zwiększenia ilości pacjentów, którym podawany jest towar. 

Powyższa opcja nie stanowi zamiany umowy na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych.. 

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: 

 Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających 

 18.3. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających do 20% wartości 

zamówienia podstawowego. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.00.00-3, 33.14.10.00-0, 33.14.13.00-3, 

33.14.14.00-4, 33.17.10.00-9. 

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: 24. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: 8.1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem 

terminu składania ofert. Wadium wynosi: dla Pakiet nr 1-2 300,00, dla Pakiet nr 2- 1 500,00, dla 

Pakiet nr 3-100,00, dla Pakiet nr 4-200,00, dla Pakiet nr 5-100,00, dla Pakiet nr 6-1 000,00 (PLN) W 

przypadku złożenia oferty częściowej wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w kwocie 

określonej dla danej części. W przypadku złożenia oferty na kilka części kwota wadium stanowi 

sumę wadiów ustalonych dla poszczególnych części zamówienia. Jeżeli wysokość wniesionego 



wadium będzie niższa niż suma wynikająca z poszczególnych części zamówienia, zamawiający 

uzna, że wadium nie zostało wniesione w wymaganej wysokości. 8.2. Wadium może być wnoszone 

w jednej lub kilku następujących formach: 8.2.1. pieniądzu, 8.2.2. poręczeniach bankowych lub 

poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest 

zawsze poręczeniem pieniężnym, 8.2.3. gwarancjach bankowych, 8.2.4. gwarancjach 

ubezpieczeniowych, 8.2.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 

5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 

(tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.). 8.3. Wadium wnoszone w pieniądzu 

należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy zamawiającego: Pekao SA 06 1240 4689 1111 

0000 5143 2083 z dopiskiem: Wadium DZP.272-33/14 pakiet nr 8.4. Wykonawca powinien złożyć w 

ofercie dowód wniesienia wadium w przypadku wpłaty przelewem. Terminem wniesienia wadium 

jest data i czas uznania wymaganej kwoty na rachunku zamawiającego. 8.5. W przypadku 

wniesienia wadium w formach określonych w punkcie 8.2.2-8.2.5 wykonawca zobowiązany jest 

dołączyć do oferty kopię gwarancji bądź poręczenia (kserokopia dokumentu potwierdzoną za 

zgodność z oryginałem na każdej zapisanej stronie). Zamawiający zaleca niniejszą kopię 

dokumentu zszyć, zbindować lub w inny sposób trwale złączyć z ofertą. Oryginał dokumentu 

gwarancji bądź poręczenia należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Wojewódzki Specjalistyczny 

Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie, ul. Strzelecka 2 (pok. nr 5). Zamawiający zaleca 

niniejszy oryginał dokumentu zszyć, zbindować lub w inny sposób trwale złączyć, by była 

możliwość jego zwrócenia bez dekompletowania dokumentu. 8.6. Wadium wnoszone w formie 

gwarancji i poręczeń musi spełniać następujące wymogi: 8.6.1. być wystawione na Wojewódzki 

Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie, 31-503 Kraków, ul. Strzelecka 2, 

8.6.2. zawierać w swej treści oświadczenie gwaranta (poręczyciela), w którym zobowiązuje się on 

do bezwarunkowej wypłaty kwoty wadium na pierwsze żądanie zamawiającego zawierające 

oświadczenie, iż zaszła jedna z przesłanek wymienionych w art. 46 ust. 4a i 5 pzp, 8.6.3. okres 

ważności wadium nie może być krótszy niż okres związania ofertą, przy czym pierwszym dniem 

ważności zobowiązania jest dzień składania ofert. 8.7. Zamawiający zwróci wadium na zasadach 

określonych w art. 46 ustawy. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, w ofercie należy podać 

nazwę, adres banku oraz numer konta, na jakie zamawiający dokona zwrotu 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 



o Zamawiający nie określa opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunku. 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie określa opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunku. 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie określa opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunku. 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie określa opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunku. 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wykonawca musi wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w 

zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co 

najmniej: dla Pakiet nr 1-152 000,00 dla Pakiet nr 2-102 000,00 dla Pakiet nr 3-5 000,00 

dla Pakiet nr 4-12 000,00 dla Pakiet nr 5-10 000,00 dla Pakiet nr 6-69 000,00 (PLN) W 

przypadku, gdy Wykonawca składa oferty na więcej niż jeden pakiet, zgodnie z treścią 

pkt. 18.2 SIWZ, powinien zsumować żądaną kwotę ubezpieczenia w poszczególnych 

pakietach na które składana jest oferta. 

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. 

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; 

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.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, 

USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM 

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają 

określonym wymaganiom należy przedłożyć: 

 próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których 

autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego; 

III.6) INNE DOKUMENTY 

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

1. wypełniony i podpisany Formularz ofertowy - zgodnie z załącznikiem nr 1A do SIWZ. 2. 

wypełniony i podpisany Formularz cenowy - zgodnie z załącznikiem nr 1B do SIWZ. 3. Próbki, o 

których mowa w pkt. 6.8. 4. Stosowne Pełnomocnictwo (pełnomocnictwa) do reprezentowania 

wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu i zawarcia 

umowy, jeżeli osoba reprezentująca wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest 

wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji 

działalności gospodarczej. 5. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 

niniejszego zamówienia publicznego. 6. Wypełnione i podpisane oświadczenia oraz dokumenty 

wymienione w pkt 6 SIWZ. 

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: najniższa cena. 

IV.3) ZMIANA UMOWY 

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: 



Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 

Reguluje paragraf 12 projektu umowy. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia: www.dzieciecyszpital.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wojewódzki 

Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie, ul. Strzelecka 2, 31-503 Kraków. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 

ofert: 27.10.2014 godzina 09:30, miejsce: Biuro Dyrekcji Wojewódzkiego Specjalistycznego 

Szpitala Dziecięcego im. św. Ludwika w Krakowie, ul. Strzelecka 2, 31-503 Kraków. 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 

przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 

niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na 

sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie 

 
 


