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SP ZOZ KRAKOWSKIE CENTRUM REHABILITACJI  
I ORTOPEDII 

30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22 
  

  
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 

 
„Dostawa Zamawiającemu do używania i pobierania pożytków na warunkach umowy 

leasingowej (leasing finansowy) fabrycznie nowego urządzenia medycznego  
- generator do termolezji wraz z wyposażeniem” 

 
Numer ogłoszenia: 256763 - 2013; data zamieszczenia: 29.11.2013 r. 

 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe, ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego 

 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 
I. 1) NAZWA I ADRES: Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii , Al. Modrzewiowa 22, 30-224 Kraków, woj. 
małopolskie, tel. 12 4252842, faks 12 4251228. 
Adres strony internetowej zamawiającego: www.kcr.pl. 
Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: Nie dotyczy 
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 Zamawiającemu do używania i pobierania 
pożytków na warunkach umowy leasingowej (leasing finansowy) fabrycznie nowego urządzenia medycznego - 
generator do termolezji wraz z wyposażeniem. 
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. 
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa 
Zamawiającemu do używania i pobierania pożytków na warunkach umowy leasingowej (leasing finansowy) fabrycznie 
nowego urządzenia medycznego - generator do termolezji wraz z wyposażeniem. Szczegółowy opis przedmiotu 
zamówienia zawiera wzór umowy (wraz z załącznikiem - wymagania techniczne) będący załącznikiem nr 3 do 
specyfikacji. 
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.40.00-2, 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: W postępowaniu wadium nie jest wymagane 
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 W zamówieniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają wymogi określone w art. 22 ust. 1 ustawy. W 

zamówieniu mogą brać udział Wykonawcy którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 
ustawy. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie dokumentów wskazanych w ogłoszeniu. 

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; 

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; 

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; 
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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: 
• inne dokumenty 

1. Dokumenty potwierdzające, że przedmiot dostawy (urządzenie medyczne) jest dopuszczone do obrotu zgodnie z 
ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych, w szczególności certyfikat CE; 2. Materiały informacyjne 
(karty katalogowe, ulotki) potwierdzające spełnienie przez oferowane urządzenie medyczne wymagań; 3. Załącznik do 
umowy (wymagania techniczne) - wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy 
III.6) INNE DOKUMENTY 
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 
1. Formularz oferty wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy, sporządzony 
według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do specyfikacji; 2. Pełnomocnictwo - 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 Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; 3. Dowód dysponowania 
zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia w przypadku polegania na zdolnościach innych podmiotów (zgodnie z 
art. 26 ust. 2b ustawy) - jeżeli dotyczy. 
 
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 
1. Dopuszcza się zmianę umowy w stosunku do treści wybranej oferty Finansującego w następujących przypadkach: a) 
zmiany stawki podatku VAT; b) zmiany terminu płatności rat leasingowych na wniosek Korzystającego za zgodą 
Finansującego; c) wcześniejszej spłaty rat leasingowych przez Korzystającego za zgodą Finansującego. 2. Wszelkie 
zmiany umowy muszą odpowiadać oczekiwaniom Korzystającego i być zgodne z interesem publicznym. Zmiany umowy 
nie mogą zwiększać wartości umowy. 
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.kcr.pl 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Krakowskie Centrum Rehabilitacji i 
Ortopedii, Al. Modrzewiowa 22, 30-224 Kraków, budynek nr 4 Administracja, w Sekretariacie. 
IV.4.4) Termin składania ofert: 09.12.2013 godzina 10:00, miejsce: Krakowskie Centrum Rehabilitacji i 
Ortopedii, Al. Modrzewiowa 22, 30-224 Kraków, budynek nr 4 Administracja, Sekretariat. 
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: W 
sekcji II.2) powinno być: CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: 36 miesięcy od dnia oddania 
urządzenia do używania. Wykonawca przekaże Zamawiającemu przedmiot leasingu w terminie 30 dni od zawarcia 
umowy. 
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. 
 

 
                      Dyrektor 

Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii  
              mgr Teresa Zalewińska-Cieślik   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


