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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:120028-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Bochnia: Odczynniki laboratoryjne
2021/S 048-120028

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 odczynników wraz z dzierżawą aparatury diagnostycznej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej
Numer referencyjny: DZ-271-1-3/2021

II.1.2) Główny kod CPV
33696500 Odczynniki laboratoryjne

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy
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II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem Zamówienia jest dostawa odczynników wraz z dzierżawą aparatury diagnostycznej (dalej jako 
Towar) dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty 
Wieckiej
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.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. - Odczynniki do biochemii wraz z dzierżawą analizatora
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33696500 Odczynniki laboratoryjne
33124100 Urządzenia diagnostyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL214 Krakowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
CDL, ul. Krakowska 31, 32-700 Bochnia
Pracownia Mikrobiologii i Epidemiologii ul. Konstytucji 3-go Maja 5, 32-700 Bochnia

II.2.4) Opis zamówienia:
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Lp. Opis przedmiotu zamówienia - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - wymagania jakościowe 
odnoszące się do co najmniej głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia zgodnie z art. 
246 ust. 1 Ustawy Pzp Szacunkowa ilość oznaczeń *
1. Wapń 6 600
2. Żelazo 6 400
3. TIBC, UIBC 1 400
4. Magnez 6 475
5. Bilirubina całkowita 14 000
6. Cholesterol 8 800
7. HDL cholesterol 6 650
8. Glukoza 44 000
9. Trójglicerydy 8 000
10. Mocznik 14 500
11. Kwas moczowy 4 400
12. Bilirubina bezpośrednia 1 400
13. Białko całkowite 5 400
14. Białko w PMR i moczu 2 700
15. Kreatynina 42 700
16. Fosfataza zasadowa 6 000
17. Amylaza 2 700
18. GGTP 8 400
19. AspAT 14 500
20. AIAT 16 000
21. Lipaza 7 600
22. CRP 43 800
23. Kinaza kreatynowa 2 600
24. Hemoglobina gikowana 2 100
25. Fosfor nieorganiczny 3 000
26. Albumina 4 800
27. Alkohol etylowy 5 100
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/

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: parametry techniczne / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach

10/03/2021 S48
https://ted.europa.eu/TED

3 / 33

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


Dz.U./S S48
10/03/2021
120028-2021-PL

4 / 33

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.
Możliwość skorzystania z prawa opcji przez Zamawiającego opisana została w załączniku nr 3 do SWZ - 
projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

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 2 - Odczynniki do immunochemii wraz z dzierżawą analizatora i analizatora BEKAP (II)
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33696500 Odczynniki laboratoryjne
33124100 Urządzenia diagnostyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL214 Krakowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
CDL, ul. Krakowska 31, 32-700 Bochnia
Pracownia Mikrobiologii i Epidemiologii ul. Konstytucji 3-go Maja 5, 32-700 Bochnia

II.2.4) Opis zamówienia:
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Lp. Opis przedmiotu zamówienia - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - wymagania jakościowe 
odnoszące się do co najmniej głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia zgodnie z art. 
246 ust. 1 Ustawy Pzp Szacunkowa ilość oznaczeń
1. Troponina T 12 200
2. ßHCG 3 500
3. HBsAg 8 800
4. FTPSA 2 600
5. fT4 8 200
6. fT3 5 000
7. TSH 16 000
8. TPSA total 4 100
9. Ca 125 3 500
10. TOXO IgM 2 400
11. TOXO IgG 2 800
12. CMV IgG 2 500
13. CMV IgM 2 700
14. aHCV 8 400
15. aHIV 5 700
16. Estradiol 1 700
17. Prolaktyna 3 300
18. FSH 1 400
19. Progesteron 2 000
20. CK-MB masa 5 100
21. NT-pro BNP 4 200
22. anty-TPO 1 900
23. anty-TG 1 300
24. Witamina D Total 3 500
25. anty-HBs 1 100
26. CEA 1 000
27. Prokalcytonina 5 100
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/

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: parametry techniczne / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
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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.
Możliwość skorzystania z prawa opcji przez Zamawiającego opisana została w załączniku nr 3 do SWZ - 
projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

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 3 - Odczynniki do immunochemii wraz z dzierżawą analizatora
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33696500 Odczynniki laboratoryjne
33124100 Urządzenia diagnostyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL214 Krakowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
CDL, ul. Krakowska 31, 32-700 Bochnia
Pracownia Mikrobiologii i Epidemiologii ul. Konstytucji 3-go Maja 5, 32-700 Bochnia

II.2.4) Opis zamówienia:
Lp. Opis przedmiotu zamówienia - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - wymagania jakościowe 
odnoszące się do co najmniej głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia zgodnie z art. 
246 ust. 1 Ustawy Pzp Szacunkowa ilość badań
1. EBV IgM 330
2. Rubella IgM 1 080
3. Rubella IgG 1 200
4. D-DIMERY 420
5. IgE całkowite 540
6. Bolerioza IgM 780
7. Bolerioza IgG 660
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/
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II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: parametry techniczne / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
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.
Możliwość skorzystania z prawa opcji przez Zamawiającego opisana została w załączniku nr 3 do SWZ - 
projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

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 - Odczynniki do koagulologii wraz z dzierżawą analizatora
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33696500 Odczynniki laboratoryjne
33124100 Urządzenia diagnostyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL214 Krakowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
CDL, ul. Krakowska 31, 32-700 Bochnia
Pracownia Mikrobiologii i Epidemiologii ul. Konstytucji 3-go Maja 5, 32-700 Bochnia

II.2.4) Opis zamówienia:

10/03/2021 S48
https://ted.europa.eu/TED

7 / 33

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


Dz.U./S S48
10/03/2021
120028-2021-PL

8 / 33

Lp. Opis przedmiotu zamówienia - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - wymagania jakościowe 
odnoszące się do co najmniej głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia zgodnie z art. 
246 ust. 1 Ustawy Pzp Szacunkowa ilość badań
1. PTT 30 000
2. APTT 24 000
3. Fibrynogen 1 200
3. D-DIMERY 6 000
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/

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: parametry techniczne / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
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.
Możliwość skorzystania z prawa opcji przez Zamawiającego opisana została w załączniku nr 3 do SWZ - 
projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

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 - Odczynniki do oznaczania parametrów krytycznych wraz z dzierżawą analizatora
Część nr: 5
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II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33696500 Odczynniki laboratoryjne
33124100 Urządzenia diagnostyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL214 Krakowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
CDL, ul. Krakowska 31, 32-700 Bochnia
Pracownia Mikrobiologii i Epidemiologii ul. Konstytucji 3-go Maja 5, 32-700 Bochnia

II.2.4) Opis zamówienia:
Lp. Opis przedmiotu zamówienia - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - wymagania jakościowe 
odnoszące się do co najmniej głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia zgodnie z art. 
246 ust. 1 Ustawy Pzp Szacunkowa ilość oznaczeń
1. "Roztwory do analizatora równowagi kwasowo zasadowej
Zakres badań: pH, pCO2, pO2, Hb, SO2, SO2Hb, metHb, COHb, Cl, mleczany, glukoza, Na, K, Ca2+" 24 200
2.
3.
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/

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: parametry techniczne / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
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.
Możliwość skorzystania z prawa opcji przez Zamawiającego opisana została w załączniku nr 3 do SWZ - 
projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
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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 – Odczynniki do posiewu krwi i płynów ustrojowych wraz z dzierżawą aparatu
Część nr: 6

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33696500 Odczynniki laboratoryjne
33124100 Urządzenia diagnostyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL214 Krakowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
CDL, ul. Krakowska 31, 32-700 Bochnia
Pracownia Mikrobiologii i Epidemiologii ul. Konstytucji 3-go Maja 5, 32-700 Bochnia

II.2.4) Opis zamówienia:
Lp. Opis przedmiotu zamówienia - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - wymagania jakościowe 
odnoszące się do co najmniej głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia zgodnie z art. 
246 ust. 1 Ustawy Pzp Szacunkowa ilość oznaczeń
1. Podłoża pediatryczne z inhibitorem antybiotyków* 200
2. Podłoże do hodowli tlenowców z inhibitorem antybiotyku* 1500
3. Podłoże do hodowli tlenowców bez inhibitora* 700
4. Podłoże do hodowli beztlenowców bez inhibitora* 700
5. Podłoże do hodowli beztlenowców z inhibitorem* 1500
6. Podłoże do badania jałowości produktów przetworzonych aseptycznie dla drobnoustrojów tlenowych* 100
7. Bezpieczne bezigłowe końcówki do przesiewania butelek dodatnich 384
8. Fuksyna 20000
9. Jodyna 20000
10. Fiolet krystaliczny 20000
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/

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: parametry techniczne / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
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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.
Możliwość skorzystania z prawa opcji przez Zamawiającego opisana została w załączniku nr 3 do SWZ - 
projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

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 - Odczynniki do badań serologicznych krwi wraz z dzierżawą aparatury diagnostycznej
Część nr: 7

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33696500 Odczynniki laboratoryjne
33124100 Urządzenia diagnostyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL214 Krakowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
CDL, ul. Krakowska 31, 32-700 Bochnia
Pracownia Mikrobiologii i Epidemiologii ul. Konstytucji 3-go Maja 5, 32-700 Bochnia

II.2.4) Opis zamówienia:
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Lp. Opis przedmiotu zamówienia - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - wymagania jakościowe 
odnoszące się do co najmniej głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia zgodnie z art. 
246 ust. 1 Ustawy Pzp Szacunkowa ilość badań*
1. Karta do badania grupy krwi noworodka wykrywająca słabą eksprejsę antygenu DVI+, kontrola, BTA. Badanie 
wykonywane na jednej karcie. Odczynniki monoklonalne umieszczone w kolumnie przez producenta. Wymag 
się podać nazwy klonów. 1 200
2. Karty do badania grupy drugim klonem A-B-D (VI-) odczynnik anty-D nie wykrywa odmiany DVI. Odczynnik 
anty-D inni niż w pozycji nr 1. Wymaga się podać nazwy oferowanych klonów. Dopuszcza się odczynniki anty-A 
i anty-B pochodzące z tych samym klonów (różne serie) 1 200
3. Karta do badania pełnego oznaczenia grup krwi, profil karty zawierajacy anty-A, anty-B, 2 różne klony anty- D 
[jeden z nich wykrywający słabą ekspresję antygenu - D(VI+)] oraz izoaglutyniny A1B. Badanie wykonywane na 
jednej karcie. Wymaga się podać nazwę oferodanych klonów. 720
4. Oznaczenie fenotypu w zakresie C-Cw-c-E-e-K na jednej karcie oraz dodatkowej karty zawierającą kontrolę, 
zgodnie z metodyką wykonywania badania. 300
5. Karta do potwierdzenia grupy krwi dawcy odczynnik anty -D wykrywajacy słabą ekspresję antygenu (DVI+). 
Wymaga się podać nazwy oferowanych klonów. 3 450
6. Surowica do potwierdzania wyników słabych odmian antygenu RhD dedykowana do mikrometody 
kolumnowej. 600
7. Badania przeglądowe przeciwciał w teście PTA-LISS (przy grupach krwi osób dorosłych oraz biorców) 
Badanie przeglądowe przeciwciał pośrednim testem antyglobulinowym. Mikrokarty wypełnione surowicą 
antyglobulinową poliwalentną. 17 196
8. Zestaw 2 krwinek wzorcowych A1B do badania izoaglutynin grupowych wg wskazań producenta
9. Właściwa próba zgodności w teście PTA-LISS (liczba donacji) Próba zgodności pomiędzy biorcą a dawcą - 
pośredni test antyglobuliowy z surowicą poliwalentną. 10 380
10. Zestaw 3 krwinek wzorcowych do testu PTA-LISS zawieszone w LISS. Krwinki wzorcowe zawierające 
wszystkie wymagane klinicznie antygeny w tym Cw do wykrywania przeciwciał gotowe do użycia. Opakowanie 
jednostkowe nie większe niż 10ml. wg wskazań producenta
11. Diluent do krwinek używany w mikrometodzie żelowej o trwałości po otwarciu minimum 6 miesięcy. wg 
wskazań producenta
12. Diluent do krwinek używany przy oznaczeniu antygenu Cw lub pełnego fenotypu (jeżeli metoda wymaga 
należy wycenić - jeżeli nie należy wypisać nie wymaga) wg wskazań producenta
13. Końcówki do pipetora automatycznego, wg wskazań producenta
14. Zestawy do wewnątrzlaboratoryjnej codziennej kontroli jakości badań dla testów kolumnowych i 
klasycznych. Ilość zestawów, tj. ilość niezbędna do wykonania kontroli 2 razy na dobę przez okres 24 miesięcy. 
24 miesiące
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/

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 miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
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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.
Możliwość skorzystania z prawa opcji przez Zamawiającego opisana została w załączniku nr 3 do SWZ - 
projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

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 – Testy do automatycznej identyfikacji i lekowrażliwości drobnosutrojów wraz z dzierżawą aparatu
Część nr: 8

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33696500 Odczynniki laboratoryjne
33124100 Urządzenia diagnostyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL214 Krakowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
CDL, ul. Krakowska 31, 32-700 Bochnia
Pracownia Mikrobiologii i Epidemiologii ul. Konstytucji 3-go Maja 5, 32-700 Bochnia

II.2.4) Opis zamówienia:
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Lp. Opis przedmiotu zamówienia - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - wymagania jakościowe 
odnoszące się do co najmniej głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia zgodnie z art. 
246 ust. 1 Ustawy Pzp Szacunkowa ilość oznaczeń
1. Automatyczna identyfikacja drobnoustrojów Gram ujemnych* 1060
2. Automatyczna identyfikacja drobnoustrojów Gram dodatnich* 540
3. Automatyczna identyfikacja drobnoustrojów beztlenowych* 160
4. Automatyczna identyfikacja grzybów drożdżopodobnych* 200
5. Automatyczna identyfikacja Neisseria, Haemophillus, Moraxella* 40
6. Automatyczna lekowrażliwość drobnoustrojów Gram ujemnych* 1000
7. Automatyczna lekowrażliwość drobnoustrojów Gram dodatnich* 300
8. Automatyczna lekowrażliwość grzybów drożdżopodobnych* 120
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/

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: parametry techniczne / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
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.
Możliwość skorzystania z prawa opcji przez Zamawiającego opisana została w załączniku nr 3 do SWZ - 
projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

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
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II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 9 - Testy do identyfikacji drobnoustrojów wraz z dzierżawą aparatury
Część nr: 9

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33696500 Odczynniki laboratoryjne
33124100 Urządzenia diagnostyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL214 Krakowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
CDL, ul. Krakowska 31, 32-700 Bochnia
Pracownia Mikrobiologii i Epidemiologii ul. Konstytucji 3-go Maja 5, 32-700 Bochnia

II.2.4) Opis zamówienia:
Lp. Opis przedmiotu zamówienia - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - wymagania jakościowe 
odnoszące się do co najmniej głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia zgodnie z art. 
246 ust. 1 Ustawy Pzp J.m. Ilość
1. Zestaw bezodczynnikowy do identyfikacji szczepów bakterii jelitowych z rodz. Enterobacteriacae za pomoca 
24 cech biochemicznych stanowiacych 1 panel diagnostyczny w czasie 24 godz. szt. 228
2. Zestaw bezodczynnikowy do identyfikacji grzybów drozdzopodobnych za pomoca 21 cech biochemicznych 
stanowiących 1 panel diagnostyczny szt. 40
3. Szybki test paskowy do wykrywania aktywności bakteryjnej betalaktamazy dla organizmów rodzaju 
Staphylococcus, Neisseria, Haemophilus ozn 100
4. Szybki test paskowy do testu PYR wraz z odczynnikiem ozn. 50
5. Odczynnik do testu PYR ozn. 50
6. Szybki test przeznaczony do oznaczania reaklcji indolowej jako degradacyjnego produktu bakteryjnego 
metabolizmu tryptofanu ozn. 280
7. Olej parafinowy szt. 3
8. Test do szybkiego róznicowania fermentatywnego i oksydatywnego metabolizmu glukozy ozn. 288
9. Końcówki do pipety automatycznej szt. 288
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/

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 miesiącach: 24
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:
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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.
Możliwość skorzystania z prawa opcji przez Zamawiającego opisana została w załączniku nr 3 do SWZ - 
projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

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 - Odczynniki serologiczne
Część nr: 10

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33696500 Odczynniki laboratoryjne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL214 Krakowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
CDL, ul. Krakowska 31, 32-700 Bochnia
Pracownia Mikrobiologii i Epidemiologii ul. Konstytucji 3-go Maja 5, 32-700 Bochnia

II.2.4) Opis zamówienia:
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Lp. Opis przedmiotu zamówienia - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - wymagania jakościowe 
odnoszące się do co najmniej głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia zgodnie z art. 
246 ust. 1 Ustawy Pzp Wymagana ilość ml
1. 2. 3.
1. Odczynnik monoklonalny anty A - klon I 1310
2. Odczynnik monoklonalnyanty A - klon II 1050
3. Odczynnik monoklonalny anty B - klon I 1130
4. Odczynnik monoklonalny anty B - klon II 820
5. Odczynnik monoklonalny anty D IgM + IgG 2160
6. Odczynnik monoclonalny anty D IgM 1810
7. Surowica antyglobulinowa poliwalentna płynna 30
8. LISS-L (płynny standaryzowany roztwór soli o niskiej sile jonowej) 400
9. Krwinki wzorcowe do wykrywania przeciwciał 12
10. Anty-A1 (Dolichotest) 5
11. Standaryzowane krwinki wzorcowe Orh+ opłaszczone przeciwciałami anty-D 4
12. Surowica antyglobulinowa monowalentna płynna 10
13. Odczynnik monoclonalny anty K klasy IgM 5
14. PBS 8000
15. Konserwowane krwinki wzorcowe do układu ABO (zestaw 3x4ml) 1764
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/

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 miesiącach: 24
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.
Możliwość skorzystania z prawa opcji przez Zamawiającego opisana została w załączniku nr 3 do SWZ - 
projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
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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 11 - Odczynniki laboratoryjne
Część nr: 11

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33696500 Odczynniki laboratoryjne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL214 Krakowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
CDL, ul. Krakowska 31, 32-700 Bochnia
Pracownia Mikrobiologii i Epidemiologii ul. Konstytucji 3-go Maja 5, 32-700 Bochnia

II.2.4) Opis zamówienia:
Opis przedmiotu zamówienia - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - wymagania jakościowe odnoszące 
się do co najmniej głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia zgodnie z art. 246 ust. 1 
Ustawy Pzp Wielkość opakowania w ml. Jednostka miary
2. 3. 4.
Odczynnik Rossiniego 100 ml
Mac-William 1000 ml
Odczynnik Ehrlicha 1000 ml
Alkohol izopropylowy o wys. czystości (99,8 %) do czyszczenia obiektywu mikroskopów 1000 ml
Olejek imersyjny do mikroskopu o współczynniku załamania 1,516 100 ml
Odczynnik TURKA 100 ml
Odczynnik PAND'ego 100 ml
Metanol cda 1000 ml
Wodorotlenek sodu NaOH 0,1mol/L 1000 ml
Odczynnik Samsona 100 ml
ODCZYNNIK MAY-GRUNWALD 1000 ml
ODCZYNNIK GIEMZA 1000 ml
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/

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 miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
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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.
Możliwość skorzystania z prawa opcji przez Zamawiającego opisana została w załączniku nr 3 do SWZ - 
projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

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 12 - Krążki antybiotykowe i diagnostyczne
Część nr: 12

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33696500 Odczynniki laboratoryjne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL214 Krakowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
CDL, ul. Krakowska 31, 32-700 Bochnia
Pracownia Mikrobiologii i Epidemiologii ul. Konstytucji 3-go Maja 5, 32-700 Bochnia

II.2.4) Opis zamówienia:
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Lp. Opis przedmiotu zamówienia - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - wymagania jakościowe 
odnoszące się do co najmniej głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia zgodnie z art. 
246 ust. 1 Ustawy Pzp J.m. Ilość
1. 2. 3. 4.
1. Ampicylina AM 10 ug szt. 1300
2. Ampicylina AM 2 ug szt. 600
3. Ampicylina/sulbactam SAM 10/10 ug szt. 50
4. Amoksycylina/kwas klawulanowy AMC 20/10 szt. 2200
5. Amikacyna AN 30 szt. 2100
6. Aztreonam ATM 30 szt. 60
7. Azytromycyna AZM 15 szt. 15
8. Cefuroksym CXM 30 szt. 1400
9. Cefaklor CEC 30 szt. 50
10. Cefoksytyna FOX 30 szt. 1200
11. Ceftazydyna CAZ 30 szt. 900
12. Cefazolina 30 szt. 30
13. Cefoperazon CFP 30 szt. 30
14. Cefotaksym CTX 30 szt. 750
15. Ceftriakson CRO 30 szt. 1000
16. Cefaleksyna CL 30 szt. 500
17. Cefepim FEP 30 szt. 950
18. Ceftarolina 5 szt. 50
19. Ciporofloksacyna CIP 5 szt. 1700
20. Chloramfenikol C 30 szt. 50
21. Chinupristyna /dalfopristyna SYN szt. 450
22. Erytromycyna E 15 szt. 900
23. Gentamycyna Ge 10 szt. 2000
24. Imipenem IPM 10 szt. 1800
25. Klarytromycyna CLR 15 szt. 50
26. Kwas Nalidyksowy NA 30 szt. 50
27. Doripenem 10 szt. 50
28. Klindamycyna CC 2 szt. 1200
29. Mupirocyna MUP 200 szt. 200
30. Norfloksacyna NOR 10 szt. 200
31. Oxacylina OX 1 szt. 150
32. Kloksacylina szt. 50
33. Ofloksacyna OFX 5 szt. 50
34. Penicylina P 10 IU szt. 350
35. Streptomycyna S 300 szt. 50
36. Trimetoprim TMP 5 szt. 50
37. Trimetoprim/Sulfamethoksazol SXT szt. 2200
38. Tetracyklina TE 30 szt. 800
39. Teikoplanina TEC 30 szt. 650
40. Tobramycyna NN 10 szt. 1800
41. Tikarcylina TIC 75 szt. 300
42. Tikarcylina/kw.klawulanowy TIM 75/10 szt. 250
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43. Temocylina 30 szt. 100
44. Amoksycylina/kwas klawulanowy AMC 2/1 szt. 400
45. Moksifloksacyna MFX 5 szt. 600
46. Meropenem MEM 10 szt. 1200
47. Ertapenem ETP 10 szt. 800
48. Lewofloksacyna LVX 5 szt. 2300
49. Rifampicyna RF 5 szt. 50
50. Fosfomycyna trometamol FOT 200 szt. 350
51. Tigecyklina TGC 15 ug szt. 150
52. Krążki z optochiną szt. 400
53. Krążki z czynnikiem X szt. 150
54. Krążki z czynnikiem V szt. 150
55. Krazki z Bacytracyną do identyfikacji Strep. pyogenes szt. 200
56. Krążki do ident. Moraxella catarrhalis szt. 150
57. Krazki z Nowobiocyną szt. 100
58. Krążki z Furazolidonem szt. 50
59. Test cefinazowy w krążkach szt. 200
60. Krążki do identyfikacji Enterococcus faecalis szt. 350
61. Test na oxydazę /krążki lub paski / szt. 500
62. Krązki do identyfikacji Gardnerella vaginalis szt. 100
63. Kwas Fusydowy 10 μg szt. 200
64. Kanamycyna 30 μg szt. 50
65. Piperacylina 30 szt. 300
66. Piperacylina/Tazobactam 30/6 szt. 500
67. Cefotaksym 5 szt. 1000
68. Ceftazydym 10 szt. 700
69. Netilmycyna 10 szt. 500
70. Nitrofurantina 100 szt. 300
71. Penicylina Benzylowa (Penicylina G) 1UI szt. 600
72. Linezolid 10 szt. 1000
73. Gentamicyna 30 szt. 400
74. Wankomycyna 5 szt. 600
75. Nitroxoline 30 szt. 250
76. Fenoksymetylpenicylina (Penicylina V) 10 szt. 50
77 Ceftobiprol 5 szt. 50
78. Pefloksacyna PEF 5 szt. 50
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/

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: parametry techniczne / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
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Okres w miesiącach: 24
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.
Możliwość skorzystania z prawa opcji przez Zamawiającego opisana została w załączniku nr 3 do SWZ - 
projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

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 13 - Testy
Część nr: 13

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33696500 Odczynniki laboratoryjne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL214 Krakowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
CDL, ul. Krakowska 31, 32-700 Bochnia
Pracownia Mikrobiologii i Epidemiologii ul. Konstytucji 3-go Maja 5, 32-700 Bochnia

II.2.4) Opis zamówienia:
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Lp. Opis przedmiotu zamówienia - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - wymagania jakościowe 
odnoszące się do co najmniej głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia zgodnie z art. 
246 ust. 1 Ustawy Pzp Szacunkowa ilość oznaczeń
1. 2. 3.
1. RPR do oznaczania OWA wraz z kontrolą wewnętrzną 7 302
2. HCG - test ciążowy - kaseta (czułość 10 n/ml) z kontrolą oraz dodatnia kotrola wewnętrzną 3 780
3. Test do wykrywania krwi w kale (bez diety) kaseta (czułość 10 ng/ml) wraz z kontrolą wewnętrzną wymagana 
jest czułość 99 - 100 %, swoistość względna 98 % 1 050
4. Test imunnochromatograficzny do wykrywania antygenu Helicobacter pylori w kale z kontrolą wewnętrzną 
wymagana jest czułość 99 - 100 %, swoistość względna 98 % 360
5. ASO - latex z kontrolą 300
6. Panel dopalaczy w moczu - 5 parametrowy - test immunospecyficzny do oznaczania dopalaczy w moczu (K2/
MDPV/CAT/OXY/MEP) 375
7. Panel narkotyków w moczu - 10 parametrowy - test immunospecyficzny do oznaczania narkotyków w moczu 
(COC/BAR/MET/BZD/OPI/MTD/THC/PCP/AMP/TCA/MDMA/OXY) 625
8. Test imunnochromatograficzny do wykrywania Kalprotektyny w kale wraz z kontrolą wewnętrzną 280
9. LATEX R z kontrolą wewnętrzną 1 100
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/

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 miesiącach: 24
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.
Możliwość skorzystania z prawa opcji przez Zamawiającego opisana została w załączniku nr 3 do SWZ - 
projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

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

10/03/2021 S48
https://ted.europa.eu/TED

23 / 33

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


Dz.U./S S48
10/03/2021
120028-2021-PL

24 / 33

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 14 - Test immunoenzymatyczny
Część nr: 14

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33696500 Odczynniki laboratoryjne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL214 Krakowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
CDL, ul. Krakowska 31, 32-700 Bochnia
Pracownia Mikrobiologii i Epidemiologii ul. Konstytucji 3-go Maja 5, 32-700 Bochnia

II.2.4) Opis zamówienia:
Lp. Opis przedmiotu zamówienia - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - wymagania jakościowe 
odnoszące się do co najmniej głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia zgodnie z art. 
246 ust. 1 Ustawy Pzp J.m. Ilość
1. 2. 3. 4.
1 Test immunoenzymatyczny kasetkowy do wykrywania przeciwciał klasy IgM przeciwko Mycoplasma 
pneumoniae w surowicy krwi z kontrolą dodatnią i ujemną Specyficzność i czułość testu powinna wynosić > 90 
% szt. 240
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/

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 miesiącach: 24
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 
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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.
Możliwość skorzystania z prawa opcji przez Zamawiającego opisana została w załączniku nr 3 do SWZ - 
projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

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 15 - Testy immunoenzymatyczne i immunochromatograficzne
Część nr: 15

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33696500 Odczynniki laboratoryjne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL214 Krakowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
CDL, ul. Krakowska 31, 32-700 Bochnia
Pracownia Mikrobiologii i Epidemiologii ul. Konstytucji 3-go Maja 5, 32-700 Bochnia

II.2.4) Opis zamówienia:
Lp. Opis przedmiotu zamówienia - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - wymagania jakościowe 
odnoszące się do co najmniej głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia zgodnie z art. 
246 ust. 1 Ustawy Pzp J.m. Ilość
1. 2. 3. 4.
1.Test wykrywający antygen SARS-CoV-2 z wymazu z nosogardzieli. Metoda kasetkowa 
immunochromatograficzna bez konieczności uzycia czytnika. szt. 4500
2. Test immunoenzymatyczny (kasetkowy)pakowany pojedynczo do wykrywania równoczesnego antygenu GDH 
oraz toksyny A i B Clostridium difficile w próbkach kału ludzkiego szt. 300
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/

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: parametry techniczne / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
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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.
Możliwość skorzystania z prawa opcji przez Zamawiającego opisana została w załączniku nr 3 do SWZ - 
projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

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 16 - Płytki gotowe, testy lateksowe, odczynniki
Część nr: 16

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33696500 Odczynniki laboratoryjne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL214 Krakowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
CDL, ul. Krakowska 31, 32-700 Bochnia
Pracownia Mikrobiologii i Epidemiologii ul. Konstytucji 3-go Maja 5, 32-700 Bochnia

II.2.4) Opis zamówienia:
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Lp. Opis przedmiotu zamówienia - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - wymagania jakościowe 
odnoszące się do co najmniej głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia zgodnie z art. 
246 ust. 1 Ustawy Pzp J.m. Ilość
1. 2. 3. 4.
1. Columbia Agar+ 5 % krew barania szt. 7300
2. Columbia Agar+5 % krew barania CAP do izolacji bakterii Gram dodatnich szt. 500
3. Mueller Hinton 2 Agar szt. 6500
4. Saboraud Agar + Gentamicyna + Chloramfenikol szt. 1300
5. Agar wybiórczy dla Enterococcus z eskuliną szt. 960
6. Agar MacConkey z fioletem krystalicznym szt. 4400
7. Agar wybiórczy z dla Pseudomonas z cetrimidem szt. 330
8. Agar czekoladowy wybiórczy dla Haemophilus z bacytracyną szt. 860
9. Agar czekoladowy z antybiotykiem dla Neisseria meningitidis i Neisseria gonorrhoeae szt. 80
10. Agar selektywny dla Gardnerella vaginalis szt. 340
11. Agar Schaedlera + 5 % krew barania szt. 970
12. Agar selektywny dla Salmonella/Shigella szt. 800
13. Bulion TSB w probówkach szt. 1200
14. Bulion Schaedlera z vit K w probówkach szt. 50
15. Liofilizowane podłoże do hodowli Trichomonas vaginalis lub gotowe podłoże Trichomonas vaginalis 2,5 ml 
szt. 15
16. Szybki test lateksowy do wykrywania grypy serolog A u paciork.(50 oznaczeń) op. 1
17. Szybki test lateksowy do wykrywania grupy serolog B u paciork (50 oznaczeń) op. 4
18 Szybki test lateksowy do wykrywania grupy serolog C u paciork. (50 oznaczeń) op. 1
19. Szybki test lateksowy do idententyfikacjiantyg. Bakteryjnych w PMR (nie więcej niż 30 oznacz.) op. 1
20. Test lateksowy suchy-lateks opłaszczony na kartonie reakcyjnym do identyfikacji Staphylococcus aureus 
(wykrywający koagulazę,białko A, polisacharydy MRSA) oznaczeń 1100
21. Płytki odciskowe do mikrobiologicznej czystości powierzchni płaskich i powietrza /25 cm2 powierzchni/ szt. 
80
22. Probówki z kwaśnym seleninem sodu (gotowe podłoże w szklanych probówkach - obj.nie mniej niż 5ml) szt 
3700
23. Agar Mueller Hinton z 5 % krwią końska 20 mg/l NAD szt. 900
24. Probówki z tioglikolanem sodu poj. 9 ml (do hodowli płynnej bakterii beztlenowych) szt. 10
25. Brucella Agar plus 5 % krew końska szt 34
26. Agar Hektoen szt 800
27. Bulion Tood Hewitta z antybiotykiem w probówkach 5ml szt 20
28. Dezoksycholan sodu ampułki 2ml szt. 2
29. Roztwór EDTA pH 7,3-7,4 0,5 Mol poj.2ml szt. 2
30. Kwas boronowy 300μg,poj 2ml szt. 3
31. Odczynniki do wykrywania katalazy (nie więcej niż 5 ml) op. 2
32. Zestaw odczynników do barwienia Gramem (4x 240 - 250 ml) op. 10
33. Osocze królicze liofilizowane (nie więcej niż 5ml) op. 18
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/

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 miesiącach: 24
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.
Możliwość skorzystania z prawa opcji przez Zamawiającego opisana została w załączniku nr 3 do SWZ - 
projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

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 17 - Płytki gotowe, testy lateksowe, odczynniki II
Część nr: 17

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33696500 Odczynniki laboratoryjne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL214 Krakowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
CDL, ul. Krakowska 31, 32-700 Bochnia
Pracownia Mikrobiologii i Epidemiologii ul. Konstytucji 3-go Maja 5, 32-700 Bochnia

II.2.4) Opis zamówienia:
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Lp. Opis przedmiotu zamówienia - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - wymagania jakościowe 
odnoszące się do co najmniej głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia zgodnie z art. 
246 ust. 1 Ustawy Pzp J.m. Ilość
1. 2. 3. 4.
1. Generator CO 2 (saszetki) do poj. 2,5L szt 650
2. Generator anaer z katalizatorem (saszetki) szt 525
3 Szybki immunochromatograficzny test jakościowy do wykrywania wszystkich 5 klas karbapenemaz KPC, 
OXA,VIM,IMP,NDM w jednej kastce. Czułosc i specyficznosc testu powinna wynosić 100 % szt 20
3. Test probówkowy do wykrywania kerbapenemaz u wieloopornych pałeczek Gram ujemnych szt 40
4. Genbag anaer + saszetki szt 22
5. Zestaw krążków do wyktywania karbapenemaz MBL,KPC,AmpC i OXA-48 u Enterobakteriacae oz. 100
6. Anaer indykator szt 10
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/

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 miesiącach: 24
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.
Możliwość skorzystania z prawa opcji przez Zamawiającego opisana została w załączniku nr 3 do SWZ - 
projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

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
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III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru 
zawodowego lub handlowego
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
Procedura przyspieszona
Uzasadnienie:
Procedura przyspieszona: Skrócenie terminu składania ofert wynika z powodu zaistnienia stanu pilnej 
konieczności zapewnienia ciągłości dostaw Towaru, bez którego nie da się zapewnić pacjentom Szpitala 
należytego wykonywania świadczeń z użyciem Towaru i których skutki mogłyby mieć negatywne konsekwencje 
związane z zagrożeniem zdrowia i życia. Dostawy Towaru nie mogą zostać przerwane, ponieważ realizacja 
przedmiotu Zamówienia ma szczególne znaczenie dla dobra ogółu społeczeństwa, obejmując zarówno względy 
etyczne jak i społeczne i organizacyjne Zamawiającego. Utrzymanie terminu składania ofert o którym mowa w 
art. 138 ust. 1 ustawy Pzp, uniemożliwiłoby zachowanie ciągłości dostaw Towaru, przez co mógłby ucierpieć 
szeroko pojęty interes społeczny oraz interes Zamawiającego. Mając na uwadze powyższe Zamawiający skrócił 
termin składania ofert określony w art. 138 ust. 1 ustawy Pzp na podstawie art. 138 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp.

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: 22/03/2021
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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: 20/05/2021

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 22/03/2021
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
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 
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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 
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 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587801
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
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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
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587801
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
05/03/2021
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