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........................................................ 
pieczęć Zamawiającego 

 
 
nr sprawy: MRPO/Beskidy/03/2013 

 
 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU 
NA WYBÓR WYKONAWCY ZAMÓWIENIA PN. 

„Dostawa wraz z instalacją defibrylatorów AED i szafek na defibrylatory dla 
schronisk górskich PTTK objętych programem: „Zielone Schroniska” w paśmie 

Beskidów-Gorców-Pienin.” 
 
Rodzaj zamówienia: Dostawa. 
Rodzaj procedury:  Przetarg jednostopniowy. 
 
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 
 

I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE 
 1) Oficjalna nazwa: Schroniska i Hotele P.T.T.K. "KARPATY" Sp. z o.o. 

2) Adres pocztowy: Rynek 9 
3) Miejscowość: Nowy Sącz  
4) Kod pocztowy: 33-300 
5) Kraj: Polska 
6) Punkt kontaktowy: Sekretariat Schroniska i Hotele P.T.T.K. "KARPATY" Sp. z o.o. 
7) Osoby do kontaktów: Pan Mariusz Szewczyk. 
8) Telefon: +48 018 443 86 10 
9) faks: +48 018 443 86 10 
10) e-mail: karpaty@schroniska-pttk.com.pl  
11) Adres internetowy: http://www.schroniska-pttk.com.pl 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI:  
I.2.1) Spółka prawa handlowego: Schroniska i Hotele P.T.T.K. "KARPATY" Sp. z o.o., NIP: 734-001-

14-95, REGON: 490391274, KRS: 0000135063 Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście, Kapitał 
zakładowy: 2 515 000,00 PLN. 

I.2.2) Zamawiający dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających. 
Zamawiający działa w imieniu i na rzecz Beneficjenta Projektu pn. Markowy produkt 
turystyki górskiej „Zielone schroniska” w Paśmie Beskidów-Gorców-Pienin – Polskiego 
Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego z siedzibą: ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,  
posiadającego wpis do KRS nr 0000100817, NIP: 5260010044, REGON: 007023010. 
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SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
 

II.1) OPIS 
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Dostawa wraz z instalacją 

defibrylatorów AED i szafek na defibrylatory dla schronisk górskich PTTK objętych 
programem: „Zielone Schroniska” w paśmie Beskidów-Gorców-Pienin.”. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Dostawa 
II.1.3) KRÓTKI OPIS ZAMÓWIENIA:  
II.1.3.a) Dostawa defibrylatorów AED i szafek do przechowywania defibrylatorów oraz tablieczk 

informujących o umieszczeniu urządzenia wewnątrz budynku. Urządzenia należy 
dostarczyć do następujących obiektów: 

− SCHRONISKO PTTK  NA MARKOWYCH SZCZAWINACH 

− SCHRONISKO PTTK NA LESKOWCU 

− SCHRONISKO PTTK NA HALI KRUPOWEJ 

− BACÓWKA PTTK  NA MACIEJOWEJ 

− SCHRONISKO PTTK  NA LUBONIU WIELKIM 

− SCHRONISKO PTTK  NA STARYCH WIERCHACH 

− SCHRONISKO PTTK NA TURBACZU 

− SCHRONISKO PTTK  NA PRZEHYBIE 

− SCHRONISKO PTTK NA  HALI ŁABOWSKIEJ 

− BACÓWKA PTTK  NAD WIERCHOMLĄ 

− SCHRONISKO PTTK NA JAWORZYNIE KRYNICKIEJ 
II.1.3.b) Wraz z dostarczeniem urządzeń Wykonawca winien je zamontować w miejscach 

wskazanych i uzgodnionych z Zamawiającym oraz administracją poszczególnych schronisk 
Na zewnątrz oraz wewnątrz obiektów, wykonawca winien jest również zamontować 
tabliczki informujące o tym, że obiekt wyposażony jest w defibrylator AED oraz o miejscu 
jego umieszczenia. 

II.1.3.c) Po wykonaniu dostawy i zamontowaniu urządzeń dostawca jest zobowiązany do 
przeprowadzenia szkolenia z zakresu obsługi defibrylatora AED dla minimum dwóch 
pracowników z każdego ze schronisk. Lokal do przeprowadzenia szkolenia udostępni 
Zamawiający. Osoba szkoląca musi posiadać uprawnienia instruktora ratownictwa 
medycznego. 

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):  
1) Główny przedmiot: 33.18.21.00-0 Defibrylatory; 
2) Przedmioty dodatkowe: 33.19.20.00-2 Meble medyczne. 

II.1.5)  Podział na części: Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. 
II.1.6) Oferty wariantowe: Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.  
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI:  
II.2.1) Data rozpoczęcia: od zawarcia umowy. 
II.2.2) Data zakończenia:  29.03.2013 r. 

 
 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM  

I TECHNICZNYM 
 

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA 
III.1.1)  Wymagane wadia i gwarancje:  
III.1.1.1) Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium.  
III.2) WARUNKI UDZIAŁU W PRZETARGU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW, A TAKŻE ZNACZENIE TYCH WARUNKÓW 
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 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 
III.2.1.1) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 
III.2.1.2) Do potwierdzenia: oświadczeniem o spełnianiu warunków opisanych w niniejszym 

ogłoszeniu. 
III.2.1.3) Nie podlegają wykluczeniu na podstawie zaistnienia jednej z poniżej wskazanych 

okoliczności. Z udziału w przetargu wyklucza się: 

− wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je 
nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które 
uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania; 

− wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość 
ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ 
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje 
zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego; 

− wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności 
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

− osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku  
z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób 
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo 
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne 
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za 
przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo 
związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

− spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione  
w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko 
prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, 
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub 
inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za  
przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo 
związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

− spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za 
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, 
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, 
przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo 
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu 
osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub 
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu 
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

− spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza 
prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem  
o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących 
pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, 
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 
popełnione  
w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub 
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu 
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

− osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie 
skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie 
zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, 
przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo 
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu 
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osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub 
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu 
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

−  podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na 
podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny 
zabronione pod groźbą kary; 

− wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za 
przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o 
skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew 
przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) - przez okres 1 
roku od dnia uprawomocnienia się wyroku; 

− wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, 
spółką komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, 
partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu 
zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub 
art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy 
cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej - przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku. 

III.2.1.5) Do potwierdzenia: oświadczeniem o braku podstaw do wykluczenia. 
III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa:  
 Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:  
III.2.2.1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki 

dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej.  
III.2.2.2) Do potwierdzenia: oświadczeniem o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 
III.2.3) Zdolność techniczna:  
 Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:  
III.2.3.1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki 

dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania odpowiednim 
potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 

III.2.3.2) Do potwierdzenia:  oświadczeniem o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 
III.2.3.4) W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia do oceny spełniania 

warunku wymienionego w pkt. III.2.3.1) Zamawiający będzie brał pod uwagę 
doświadczenie wszystkich Wykonawców występujących wspólnie oraz podmiotów o 
których mowa w pkt. III.2.3.5). 

III.2.3.5) Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu oraz osobach zdolnych do 
wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego 
łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić 
Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, 
w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do 
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy 
wykonywaniu zamówienia.  

III.2.3.6) Dokumenty należy przedstawić w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej (każda 
zapisana strona) za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 

 
SEKCJA IV: PROCEDURA 
 

IV.1) RODZAJ PROCEDURY  
IV.1.1)  Rodzaj procedury: Przetarg jednostopniowy, o którym mowa w § 12 Regulaminu 

Udzielania Zamówień przez Schroniska i Hotele P.T.T.K. "KARPATY" Sp. z o.o. z dnia 
14.06.2010 r. przyjętego uchwałą Zarządu nr 02/2010 z dnia 14 czerwca 2010 r. 

IV.2) KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  
IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia: najniższa cena: 100,00 % 
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  
IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: MRPO/Beskidy/03/2013 
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IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia:  
Regulamin Udzielania Zamówień przez Schroniska i Hotele P.T.T.K. "KARPATY" Sp. z o.o.  
z dnia 14.06.2010 r. przyjęty uchwałą Zarządu nr 02/2010 z dnia 14 czerwca 2010 r. 
opublikowany na stronie internetowej Zamawiającego: http://www.schroniska-
pttk.com.pl  

IV.3.3)  Termin składania ofert: 19.02.2013 do godz. 12:30. 
IV.3.4)  Miejsce składania ofert: Siedziba Zamawiającego, sekretariat Karpaty sp. z o.o. 
IV.3.5) Język(i), w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału  

w postępowaniu: Polski. 
 
SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE  
 

VI.1) ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW 
WSPÓLNOTOWYCH: 
Tak: Projekt pn. Markowy produkt turystyki górskiej „Zielone schroniska” w Paśmie 
Beskidów-Gorców-Pienin jest dofinansowany w ramach Małopolskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Oś priorytetowa: 3. Turystyka i przemysł 
kulturowy, Działanie: 3.1. Rozwój infrastruktury turystycznej, Schemat C: Rozwój 
produktów i oferty turystycznej regionu. 

VI.2) Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki 
pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na 
sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane. 

VI.3) W sprawach nieuregulowanych w niniejszym ogłoszeniu stosuje się przepisy Regulaminu 
Udzielania Zamówień przez Schroniska i Hotele P.T.T.K. "KARPATY" Sp. z o.o. z dnia 
14.06.2010 r. przyjętego uchwałą Zarządu nr 02/2010 z dnia 14 czerwca 2010 r. 
opublikowanego na stronie internetowej Zamawiającego: http://www.schroniska-
pttk.com.pl 

VI.4) Zamawiający zastrzega, iż przetarg może się  zakończyć nie wybraniem żadnej oferty oraz 
unieważnieniem. 

VI.5) Warunki zamówienia dostępne są w siedzibie i na stronie internetowej Zamawiającego. 
VI.6) DATA OPUBLIKOWANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA: 11.02.2013 r. 

 

 
 

 

Prezes Zarząd Spółki 

Schroniska i Hotele PTTK „Karpaty” 

(-) Jerzy Kalarus 

.................................................................. 
(PODPIS OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO DZIALANIA 

W IMIENIU ZAMAWIJĄCEGO) 


