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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:68523-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Bochnia: Rękawice chirurgiczne
2021/S 028-068523

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni "Szpital Powiatowy" im. bł. Marty 
Wieckiej
Adres pocztowy: ul. Krakowska 31
Miejscowość: Bochnia
Kod NUTS: PL214 Krakowski
Kod pocztowy: 32-700
Państwo: Polska
E-mail: zaopatrzenie@szpital-bochnia.pl 
Tel.:  +48 146153233
Faks:  +48 146153234
Adresy internetowe:
Główny adres: www.szpital-bochnia.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: http://szpital-bochnia.pl/zamowienia-i-konkursy/zamowienia-publiczne/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za 
pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

I.5) Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Dostawa środków ochrony indywidualnej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni 
Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej
Numer referencyjny: DZ-271-1-1/2020

II.1.2) Główny kod CPV
33141420 Rękawice chirurgiczne

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy
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II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem Zamówienia jest dostawa środków ochrony indywidualnej (dalej jako Towar) dla Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej
Przedmiot Zamówienia został podzielony według następujących pakietów
Pakiet nr 1 - Rękawice niesterylne
Pakiet nr 2 - Rękawice sterylne, sekcyjne
Pakiet nr 3 - Rękawice do ochrony przed promieniami RTG oraz rękawice niesterylne
Pakiet nr 4 – Maski z filtrem FFP2
Pakiet nr 5 – Maski z filtrem FFP3
Pakiet nr 6 – Odzież ochronna jednorazowego użytku I
Pakiet nr 7 – Odzież ochronna jednorazowego użytku II
Pakiet nr 8 – Odzież ochronna jednorazowego użytku IV
Pakiet nr 9 – Odzież ochronna jednorazowego użytku V
Pakiet nr 10 – Odzież ochronna jednorazowego użytku VI
Szczegółowy zakres parametrów i wymagań dla przedmiotu Zamówienia opisany został w formularzu 
asortymentowym - szczegółowa oferta cenowa - załącznik 1A do SWZ - wymagania określone na podstawie art. 
218 ust. 2

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 1 - Rękawice niesterylne
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33141420 Rękawice chirurgiczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL214 Krakowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka Szpitalna Zamawiającego

II.2.4) Opis zamówienia:
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Lp. Przedmiot zamówienia Rozmiar Jednostka miary Ilość jednostek miary (wg. wielkości opakowania 
oczekiwanego przez Zamawiającego)
1. 2. 3. 4. 5.
1. Rękawice winylowe (***) S op. 8
2. M op. 140
3. L op. 90
4. Rękawice lateksowe niesterylne bezpudrowe (***) S op. 800
5. M op. 3700
6. L op. 3500
7. XL op. 100
8. Rękawice nitrylowe bezpudrowe (***) S op. 2 000
9. M op. 6 000
10. L op. 4 000
11. XL op. 450
12. Rękawice diagnostyczne do procedur wysokiego ryzyka zakażeń (***) S,M,L op. 150
Szczegółowy zakres parametrów i wymagań dla przedmiotu Zamówienia opisany został w formularzu 
asortymentowym - szczegółowa oferta cenowa - załącznik 1A do SWZ - wymagania określone na podstawie art. 
218 ust. 2 http://szpital-bochnia.pl/zamowienia-i-konkursy/zamowienia-publiczne/

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
ZAMÓWIENIE Z PRAWEM OPCJI zgodnie z art. 441 Ustawy Pzp – Zamawiający zastrzega sobie, że określił 
ilość przedmiotu Zamówienia niezbędną do obliczenia ceny przez Wykonawcę (zamówienie podstawowe). 
Jednocześnie korzystając z prawa opcji w trakcie realizacji Umowy - Zamawiający dopuszcza możliwość 
jednostronnego zwiększenia lub zmniejszenia przez siebie wartości Umowy w granicach +20 % (zamówienie 
maksymalne opcja 120 %) / albo -30 % (zamówienie minimalne opcja 70 %) - poprzez zwiększenie lub 
zmniejszenie ilości zamówionego Towaru, przy zachowaniu jego cen jednostkowych. Okoliczności związane 
z uruchomieniem opcji plus albo minus – mogą być spowodowane, w szczególności, spadkiem lub wzrostem 
liczby pacjentów, a tym samym ilości wykonywanych procedur z użyciem Towaru.

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
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Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości wymaganej dla poszczególnych pakietów składanej 
oferty przed upływem terminu składania ofert. Wadium dla pakietu wynosi: 36 572,68 zł
Z uwagi na ograniczoną ilość możliwych do wprowadzenia znaków INFORMACJA O PRZEDMIOTOWYCH 
ŚRODKACH DOWODOWYCH zawarta jest w pkt. II.8) SWZ http://szpital-bochnia.pl/zamowienia-i-konkursy/
zamowienia-pl/

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 2 - Rękawice sterylne, sekcyjne
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33141420 Rękawice chirurgiczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL214 Krakowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka Szpitalna Zamawiającego

II.2.4) Opis zamówienia:
Lp. Przedmiot zamówienia Rozmiar Jednostka miary Ilość jednostek miary
1. 2. 3. 4. 5.
1. Rękawice ginekologiczne Nr S1 para 5
2. Nr M1 para 5
3. Nr L1 para 10
4. Rękawice chirurgiczne sterylne lateksowe bezpudrowe niechlorowane Nr 6,0 para 2 650
5. Nr 6,5 para 7 830
6. Nr 7,0 para 11 900
7. Nr 7,5 para 8 670
8. Nr 8,0 para 4 000
9. Nr 8,5 para 520
10. Rękawice chirurgiczne, system podwójnego zakładania (***) Nr 6,0 para 50
11. Nr 6,5 para 50
12. Nr 7,0 para 200
13. Nr 7,5 para 100
14. Nr 8,0 para 50
15. Nr 8,5 para 50
16. Rękawice chirurgiczne (***) Nr 6,5 para 250
17. Nr 7,0 para 730
18. Nr 7,5 para 1 050
19. Nr 8,0 para 50
20. Nr 8,5 para 50
21. Rękawice diagnostyczne sekcyjne Nr 8 para 50
Szczegółowy zakres parametrów i wymagań dla przedmiotu Zamówienia opisany został w formularzu 
asortymentowym - szczegółowa oferta cenowa - załącznik 1A do SWZ - wymagania określone na podstawie art. 
218 ust. 2 http://szpital-bochnia.pl/zamowienia-i-konkursy/zamowienia-publiczne/

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
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II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
ZAMÓWIENIE Z PRAWEM OPCJI zgodnie z art. 441 Ustawy Pzp – Zamawiający zastrzega sobie, że określił 
ilość przedmiotu Zamówienia niezbędną do obliczenia ceny przez Wykonawcę (zamówienie podstawowe). 
Jednocześnie korzystając z prawa opcji w trakcie realizacji Umowy - Zamawiający dopuszcza możliwość 
jednostronnego zwiększenia lub zmniejszenia przez siebie wartości Umowy w granicach +20 % (zamówienie 
maksymalne opcja 120 %) / albo -30 % (zamówienie minimalne opcja 70 %) - poprzez zwiększenie lub 
zmniejszenie ilości zamówionego Towaru, przy zachowaniu jego cen jednostkowych. Okoliczności związane 
z uruchomieniem opcji plus albo minus – mogą być spowodowane, w szczególności, spadkiem lub wzrostem 
liczby pacjentów, a tym samym ilości wykonywanych procedur z użyciem Towaru.

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości wymaganej dla poszczególnych pakietów składanej 
oferty przed upływem terminu składania ofert. Wadium dla pakietu wynosi: 2 098,62 zł
Z uwagi na ograniczoną ilość możliwych do wprowadzenia znaków INFORMACJA O PRZEDMIOTOWYCH 
ŚRODKACH DOWODOWYCH zawarta jest w pkt. II.8) SWZ http://szpital-bochnia.pl/zamowienia-i-konkursy/
zamowienia-pl/

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 3 - Rękawice do ochrony przed promieniami RTG oraz rękawice niesterylne
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33141420 Rękawice chirurgiczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL214 Krakowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka Szpitalna Zamawiającego

II.2.4) Opis zamówienia:
Lp. Przedmiot zamówienia Rozmiar Jednostka miary Ilość jednostek miary (wg. wielkości opakowania 
oczekiwanego przez Zamawiającego)
1. 2. 3. 4. 5.
1. Rękawice przeznaczone do ochrony przed promieniami rentgenowskimi 6,5 - 9 para 5
Szczegółowy zakres parametrów i wymagań dla przedmiotu Zamówienia opisany został w formularzu 
asortymentowym - szczegółowa oferta cenowa - załącznik 1A do SWZ - wymagania określone na podstawie art. 
218 ust. 2 http://szpital-bochnia.pl/zamowienia-i-konkursy/zamowienia-publiczne/

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
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Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
ZAMÓWIENIE Z PRAWEM OPCJI zgodnie z art. 441 Ustawy Pzp – Zamawiający zastrzega sobie, że określił 
ilość przedmiotu Zamówienia niezbędną do obliczenia ceny przez Wykonawcę (zamówienie podstawowe). 
Jednocześnie korzystając z prawa opcji w trakcie realizacji Umowy - Zamawiający dopuszcza możliwość 
jednostronnego zwiększenia lub zmniejszenia przez siebie wartości Umowy w granicach +20 % (zamówienie 
maksymalne opcja 120 %) / albo -30 % (zamówienie minimalne opcja 70 %) - poprzez zwiększenie lub 
zmniejszenie ilości zamówionego Towaru, przy zachowaniu jego cen jednostkowych. Okoliczności związane 
z uruchomieniem opcji plus albo minus – mogą być spowodowane, w szczególności, spadkiem lub wzrostem 
liczby pacjentów, a tym samym ilości wykonywanych procedur z użyciem Towaru.

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Z uwagi na ograniczoną ilość możliwych do wprowadzenia znaków INFORMACJA O PRZEDMIOTOWYCH 
ŚRODKACH DOWODOWYCH zawarta jest w pkt. II.8) SWZ http://szpital-bochnia.pl/zamowienia-i-konkursy/
zamowienia-pl/

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 4 - Maski z filtrem FFP3
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33141420 Rękawice chirurgiczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL214 Krakowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka Szpitalna Zamawiającego

II.2.4) Opis zamówienia:
Lp. Przedmiot zamówienia J.m. Ilość j.m.
1. 2. 3. 4.
1. Maska ochronna z filtrem FFP3 (***) szt. 4 500
Szczegółowy zakres parametrów i wymagań dla przedmiotu Zamówienia opisany został w formularzu 
asortymentowym - szczegółowa oferta cenowa - załącznik 1A do SWZ - wymagania określone na podstawie art. 
218 ust. 2 http://szpital-bochnia.pl/zamowienia-i-konkursy/zamowienia-publiczne/

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
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Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
ZAMÓWIENIE Z PRAWEM OPCJI zgodnie z art. 441 Ustawy Pzp – Zamawiający zastrzega sobie, że określił 
ilość przedmiotu Zamówienia niezbędną do obliczenia ceny przez Wykonawcę (zamówienie podstawowe). 
Jednocześnie korzystając z prawa opcji w trakcie realizacji Umowy - Zamawiający dopuszcza możliwość 
jednostronnego zwiększenia lub zmniejszenia przez siebie wartości Umowy w granicach +20 % (zamówienie 
maksymalne opcja 120 %) / albo -30 % (zamówienie minimalne opcja 70 %) - poprzez zwiększenie lub 
zmniejszenie ilości zamówionego Towaru, przy zachowaniu jego cen jednostkowych. Okoliczności związane 
z uruchomieniem opcji plus albo minus – mogą być spowodowane, w szczególności, spadkiem lub wzrostem 
liczby pacjentów, a tym samym ilości wykonywanych procedur z użyciem Towaru.

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Z uwagi na ograniczoną ilość możliwych do wprowadzenia znaków INFORMACJA O PRZEDMIOTOWYCH 
ŚRODKACH DOWODOWYCH zawarta jest w pkt. II.8) SWZ http://szpital-bochnia.pl/zamowienia-i-konkursy/
zamowienia-pl/

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 5 - Maski z filtrem FFP2
Część nr: 5

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33141420 Rękawice chirurgiczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL214 Krakowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka Szpitalna Zamawiającego

II.2.4) Opis zamówienia:
Lp. Przedmiot zamówienia J.m. Ilość j.m.
1. 2. 3. 4.
1. Maska ochronna z filtrem FFP2 (***) szt. 15 000
Szczegółowy zakres parametrów i wymagań dla przedmiotu Zamówienia opisany został w formularzu 
asortymentowym - szczegółowa oferta cenowa - załącznik 1A do SWZ - wymagania określone na podstawie art. 
218 ust. 2 http://szpital-bochnia.pl/zamowienia-i-konkursy/zamowienia-publiczne/

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
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II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
ZAMÓWIENIE Z PRAWEM OPCJI zgodnie z art. 441 Ustawy Pzp – Zamawiający zastrzega sobie, że określił 
ilość przedmiotu Zamówienia niezbędną do obliczenia ceny przez Wykonawcę (zamówienie podstawowe). 
Jednocześnie korzystając z prawa opcji w trakcie realizacji Umowy - Zamawiający dopuszcza możliwość 
jednostronnego zwiększenia lub zmniejszenia przez siebie wartości Umowy w granicach +20 % (zamówienie 
maksymalne opcja 120 %) / albo -30 % (zamówienie minimalne opcja 70 %) - poprzez zwiększenie lub 
zmniejszenie ilości zamówionego Towaru, przy zachowaniu jego cen jednostkowych. Okoliczności związane 
z uruchomieniem opcji plus albo minus – mogą być spowodowane, w szczególności, spadkiem lub wzrostem 
liczby pacjentów, a tym samym ilości wykonywanych procedur z użyciem Towaru.

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Z uwagi na ograniczoną ilość możliwych do wprowadzenia znaków INFORMACJA O PRZEDMIOTOWYCH 
ŚRODKACH DOWODOWYCH zawarta jest w pkt. II.8) SWZ http://szpital-bochnia.pl/zamowienia-i-konkursy/
zamowienia-pl/

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 6 - Odzież ochronna jednorazowego użytku I
Część nr: 6

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33141420 Rękawice chirurgiczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL214 Krakowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka Szpitalna Zamawiającego

II.2.4) Opis zamówienia:
Lp. Przedmiot zamówienia J.m. Ilość j.m.
1. 2. 3. 4.
1. Kombinezon ochronny (***) szt. 2000
2. Osłona na buty par 4000
Szczegółowy zakres parametrów i wymagań dla przedmiotu Zamówienia opisany został w formularzu 
asortymentowym - szczegółowa oferta cenowa - załącznik 1A do SWZ - wymagania określone na podstawie art. 
218 ust. 2 http://szpital-bochnia.pl/zamowienia-i-konkursy/zamowienia-publiczne/

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
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II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
ZAMÓWIENIE Z PRAWEM OPCJI zgodnie z art. 441 Ustawy Pzp – Zamawiający zastrzega sobie, że określił 
ilość przedmiotu Zamówienia niezbędną do obliczenia ceny przez Wykonawcę (zamówienie podstawowe). 
Jednocześnie korzystając z prawa opcji w trakcie realizacji Umowy - Zamawiający dopuszcza możliwość 
jednostronnego zwiększenia lub zmniejszenia przez siebie wartości Umowy w granicach +20 % (zamówienie 
maksymalne opcja 120 %) / albo -30 % (zamówienie minimalne opcja 70 %) - poprzez zwiększenie lub 
zmniejszenie ilości zamówionego Towaru, przy zachowaniu jego cen jednostkowych. Okoliczności związane 
z uruchomieniem opcji plus albo minus – mogą być spowodowane, w szczególności, spadkiem lub wzrostem 
liczby pacjentów, a tym samym ilości wykonywanych procedur z użyciem Towaru.

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Z uwagi na ograniczoną ilość możliwych do wprowadzenia znaków INFORMACJA O PRZEDMIOTOWYCH 
ŚRODKACH DOWODOWYCH zawarta jest w pkt. II.8) SWZ http://szpital-bochnia.pl/zamowienia-i-konkursy/
zamowienia-pl/

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 7 - Odzież ochronna jednorazowego użytku II
Część nr: 7

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33141420 Rękawice chirurgiczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL214 Krakowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka Szpitalna Zamawiającego

II.2.4) Opis zamówienia:
Lp. Przedmiot zamówienia J.m. Ilość j.m.
1. 2. 3. 4.
1. Ubranie chirurgiczne (bluza + spodnie) (***) szt. 3 000
Szczegółowy zakres parametrów i wymagań dla przedmiotu Zamówienia opisany został w formularzu 
asortymentowym - szczegółowa oferta cenowa - załącznik 1A do SWZ - wymagania określone na podstawie art. 
218 ust. 2 http://szpital-bochnia.pl/zamowienia-i-konkursy/zamowienia-publiczne/

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

10/02/2021 S28
https://ted.europa.eu/TED

9 / 17

http://szpital-bochnia.pl/zamowienia-i-konkursy/zamowienia-pl/
http://szpital-bochnia.pl/zamowienia-i-konkursy/zamowienia-pl/
http://szpital-bochnia.pl/zamowienia-i-konkursy/zamowienia-publiczne/


Dz.U./S S28
10/02/2021
68523-2021-PL

10 / 17

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
ZAMÓWIENIE Z PRAWEM OPCJI zgodnie z art. 441 Ustawy Pzp – Zamawiający zastrzega sobie, że określił 
ilość przedmiotu Zamówienia niezbędną do obliczenia ceny przez Wykonawcę (zamówienie podstawowe). 
Jednocześnie korzystając z prawa opcji w trakcie realizacji Umowy - Zamawiający dopuszcza możliwość 
jednostronnego zwiększenia lub zmniejszenia przez siebie wartości Umowy w granicach +20 % (zamówienie 
maksymalne opcja 120 %) / albo -30 % (zamówienie minimalne opcja 70 %) - poprzez zwiększenie lub 
zmniejszenie ilości zamówionego Towaru, przy zachowaniu jego cen jednostkowych. Okoliczności związane 
z uruchomieniem opcji plus albo minus – mogą być spowodowane, w szczególności, spadkiem lub wzrostem 
liczby pacjentów, a tym samym ilości wykonywanych procedur z użyciem Towaru.

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Z uwagi na ograniczoną ilość możliwych do wprowadzenia znaków INFORMACJA O PRZEDMIOTOWYCH 
ŚRODKACH DOWODOWYCH zawarta jest w pkt. II.8) SWZ http://szpital-bochnia.pl/zamowienia-i-konkursy/
zamowienia-pl/

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 8 - Odzież ochronna jednorazowego użytku III
Część nr: 8

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33141420 Rękawice chirurgiczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL214 Krakowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka Szpitalna Zamawiającego

II.2.4) Opis zamówienia:
Lp. Przedmiot zamówienia J.m. Ilość j.m.
1. 2. 3. 4.
1. Czepek okrągły pielęgniarski (***) szt. 36 000
2. Fartuch chirurgiczny niesterylny (***) szt. 3 000
3. Fartuch chirurgiczny sterylny (***) szt. 2 000
4. Maska chirurgiczna trójwarstwowa (***) szt. 160 000
5. Maska chirurgiczna trójwarstwowa (***) szt. 5 800
6. Koszula dla pacjenta (***) szt. 2 400
Szczegółowy zakres parametrów i wymagań dla przedmiotu Zamówienia opisany został w formularzu 
asortymentowym - szczegółowa oferta cenowa - załącznik 1A do SWZ - wymagania określone na podstawie art. 
218 ust. 2 http://szpital-bochnia.pl/zamowienia-i-konkursy/zamowienia-publiczne/
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II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
ZAMÓWIENIE Z PRAWEM OPCJI zgodnie z art. 441 Ustawy Pzp – Zamawiający zastrzega sobie, że określił 
ilość przedmiotu Zamówienia niezbędną do obliczenia ceny przez Wykonawcę (zamówienie podstawowe). 
Jednocześnie korzystając z prawa opcji w trakcie realizacji Umowy - Zamawiający dopuszcza możliwość 
jednostronnego zwiększenia lub zmniejszenia przez siebie wartości Umowy w granicach +20 % (zamówienie 
maksymalne opcja 120 %) / albo -30 % (zamówienie minimalne opcja 70 %) - poprzez zwiększenie lub 
zmniejszenie ilości zamówionego Towaru, przy zachowaniu jego cen jednostkowych. Okoliczności związane 
z uruchomieniem opcji plus albo minus – mogą być spowodowane, w szczególności, spadkiem lub wzrostem 
liczby pacjentów, a tym samym ilości wykonywanych procedur z użyciem Towaru.

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Z uwagi na ograniczoną ilość możliwych do wprowadzenia znaków INFORMACJA O PRZEDMIOTOWYCH 
ŚRODKACH DOWODOWYCH zawarta jest w pkt. II.8) SWZ http://szpital-bochnia.pl/zamowienia-i-konkursy/
zamowienia-pl/

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 9 - Odzież ochronna jednorazowego użytku IV
Część nr: 9

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33141420 Rękawice chirurgiczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL214 Krakowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka Szpitalna Zamawiającego

II.2.4) Opis zamówienia:
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Lp. Przedmiot zamówienia J.m. Ilość j.m.
1. 2. 3. 4.
1. Bluza chirurgiczna (***) szt. 5 000
2. Bluza chirurgiczna (***) szt. 690
3. Czepek chirurgiczny uniwersalny o kroju furażerki (***) szt. 2 800
4. Czepek chirurgiczny damski o kroju furażerki (***) szt. 4 200
5. Maska chirurgiczna pełnobarierowa (***) szt. 500
6. Spodnie chirurgiczne (***) szt. 5 000
7. Sterylny fartuch chirurgiczny (***) szt. 2 500
8. Sterylny, wzmocniony fartuch chirurgiczny (***) szt. 4 000
9. Czepek chirurgiczny typu hełm (***) szt. 2 000
Szczegółowy zakres parametrów i wymagań dla przedmiotu Zamówienia opisany został w formularzu 
asortymentowym - szczegółowa oferta cenowa - załącznik 1A do SWZ - wymagania określone na podstawie art. 
218 ust. 2 http://szpital-bochnia.pl/zamowienia-i-konkursy/zamowienia-publiczne/

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
ZAMÓWIENIE Z PRAWEM OPCJI zgodnie z art. 441 Ustawy Pzp – Zamawiający zastrzega sobie, że określił 
ilość przedmiotu Zamówienia niezbędną do obliczenia ceny przez Wykonawcę (zamówienie podstawowe). 
Jednocześnie korzystając z prawa opcji w trakcie realizacji Umowy - Zamawiający dopuszcza możliwość 
jednostronnego zwiększenia lub zmniejszenia przez siebie wartości Umowy w granicach +20 % (zamówienie 
maksymalne opcja 120 %) / albo -30 % (zamówienie minimalne opcja 70 %) - poprzez zwiększenie lub 
zmniejszenie ilości zamówionego Towaru, przy zachowaniu jego cen jednostkowych. Okoliczności związane 
z uruchomieniem opcji plus albo minus – mogą być spowodowane, w szczególności, spadkiem lub wzrostem 
liczby pacjentów, a tym samym ilości wykonywanych procedur z użyciem Towaru.

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Z uwagi na ograniczoną ilość możliwych do wprowadzenia znaków INFORMACJA O PRZEDMIOTOWYCH 
ŚRODKACH DOWODOWYCH zawarta jest w pkt. II.8) SWZ http://szpital-bochnia.pl/zamowienia-i-konkursy/
zamowienia-pl/

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 10 - Odzież ochronna jednorazowego użytku V
Część nr: 10
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II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33141420 Rękawice chirurgiczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL214 Krakowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka Szpitalna Zamawiającego

II.2.4) Opis zamówienia:
Lp. Przedmiot zamówienia J.m. Ilość j.m.
1. 2. 3. 4.
1. Fartuch ochronny dla personelu medycznego szt. 18 000
2. Spodenki krótkie dla pacjenta szt. 740
Szczegółowy zakres parametrów i wymagań dla przedmiotu Zamówienia opisany został w formularzu 
asortymentowym - szczegółowa oferta cenowa - załącznik 1A do SWZ - wymagania określone na podstawie art. 
218 ust. 2 http://szpital-bochnia.pl/zamowienia-i-konkursy/zamowienia-publiczne/

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
ZAMÓWIENIE Z PRAWEM OPCJI zgodnie z art. 441 Ustawy Pzp – Zamawiający zastrzega sobie, że określił 
ilość przedmiotu Zamówienia niezbędną do obliczenia ceny przez Wykonawcę (zamówienie podstawowe). 
Jednocześnie korzystając z prawa opcji w trakcie realizacji Umowy - Zamawiający dopuszcza możliwość 
jednostronnego zwiększenia lub zmniejszenia przez siebie wartości Umowy w granicach +20 % (zamówienie 
maksymalne opcja 120 %) / albo -30 % (zamówienie minimalne opcja 70 %) - poprzez zwiększenie lub 
zmniejszenie ilości zamówionego Towaru, przy zachowaniu jego cen jednostkowych. Okoliczności związane 
z uruchomieniem opcji plus albo minus – mogą być spowodowane, w szczególności, spadkiem lub wzrostem 
liczby pacjentów, a tym samym ilości wykonywanych procedur z użyciem Towaru.

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Z uwagi na ograniczoną ilość możliwych do wprowadzenia znaków INFORMACJA O PRZEDMIOTOWYCH 
ŚRODKACH DOWODOWYCH zawarta jest w pkt. II.8) SWZ http://szpital-bochnia.pl/zamowienia-i-konkursy/
zamowienia-pl/

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru 
zawodowego lub handlowego
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Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Szczegółowe wymagania stawiane Wykonawcom oraz zasady i warunki realizacji Zamówienia opisane zostały 
w projektowanych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do 
umowy w sprawie zamówienia publicznego - załącznik nr 3 do SWZ - wymagania określone na podstawie art. 
218 ust. 2 - http://szpital-bochnia.pl/zamowienia-i-konkursy/zamowienia-publiczne/
Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści 
tej umowy, określone zostały w załączniku nr 3 do SWZ. Umowa zostanie uzupełniona o zapisy wynikające ze 
złożonej oferty
Umowa zostanie zawarta na każdy pakiet odrębnie.
Zamawiający, zgodnie z art. 454 ust. 1 ustawy Pzp, przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień 
zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego, w sposób i na warunkach określonych w projekcie umowy.

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 15/03/2021
Czas lokalny: 11:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 12/06/2021

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 15/03/2021
Czas lokalny: 13:00
Miejsce:
Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w 
zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.
Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego Postępowania 
informacje o których mowa w art. 222 ust. 5 Ustawy Pzp
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Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
W przypadku awarii systemu teleinformatycznego, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie 
określonym przez zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii.
Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.3) Informacje dodatkowe:
Zamawiający, zgodnie z art. 139 ust. 1 PZP, przewiduje odwróconą kolejność czynności, tj. może najpierw 
dokonać badania i oceny ofert, a następnie dokonać kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została 
najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.
WYKAZ PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH
Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu w postępowaniu sporządzonego zgodnie ze wzorem 
standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7
Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:
1) art. 108 ust.1 pkt 1 i 2 Ustawy Pzp
2) art. 108 ust.1 pkt 4 Ustawy Pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem 
środka karnego,
— sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem
Oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej 
grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym 
Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami 
potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy 
kapitałowej; Wzór przedmiotowego oświadczenia stanowi załącznik nr 2C do SWZ
Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z 
opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust.1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące 
przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem 
zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert Wykonawca 
dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące 
porozumienie w sprawie spłat tych należności;
Zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na 
ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 
3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne 
lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów 
potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek 

10/02/2021 S28
https://ted.europa.eu/TED

15 / 17



Dz.U./S S28
10/02/2021
68523-2021-PL

16 / 17

na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w 
sprawie spłat tych należności;
Odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej 
złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
Oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 
1 Ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których 
mowa w:
1) art. 108 ust. 1 pkt 3 Ustawy Pzp,
2) art. 108 ust.1 pkt 4 Ustawy Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne 
tytułem środka zapobiegawczego,
3) art. 108 ust. 1 pkt 5 Ustawy Pzp, dotyczących zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia mającego na 
celu zakłócenie konkurencji,
4) art. 108 ust. 1 pkt 6 Ustawy Pzp,
5) art. 109 ust. 1 pkt 1 Ustawy Pzp, odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i 
opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych,

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 00-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu Zamówienia oraz 
poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy Pzp.
Odwołanie przysługuje na:
1) niezgodną z przepisami Ustawy Pzp czynność Zamawiającego, podjętą w Postępowaniu, w tym na 
projektowane postanowienie umowy;
2) zaniechanie czynności w Postępowaniu, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie Ustawy Pzp.
3) Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej 
albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.
4) Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym 
mowa w art. 519 ust. 1 Ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje 
skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby 
Odwoławczej.
5) Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony 
prawnej” Ustawy Pzp, na stronie https://www.uzp.gov.pl/kio/postepowanie-odwolawcze

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
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Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 00-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
05/02/2021
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