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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:279227-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Bochnia: Odczynniki laboratoryjne
2021/S 107-279227

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 – część II
Numer referencyjny: DZ-271-1-13/2021

II.1.2) Główny kod CPV
33696500 Odczynniki laboratoryjne

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy
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II.1.4) Krótki opis:
1) 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 – część II
2) 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 analizatora do moczy 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, Apteka 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. 2. 3.
1. Testy paskowe do moczu, 10 parametrowe 25 800

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 
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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 oznaczenia parametrów krytycznych wraz z dzierżawą analizatora - BEKAP
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, Apteka 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 Szacunkowa ilość oznaczeń
"Roztwory do analizatora równowagi kwasowo zasadowej
Zakres badań: pH, pCO2, pO2, Hb, SO2,Hct," 2 100

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 3 - Odczynniki do oznaczenia parametrów krytycznych 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, Apteka 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. Automatyczny analizator parametrów krytycznych pracujący w systemie ciągłym, umożliwiający jednoczesne 
oznaczenie: pH, pCO2, pO2, ctHb, MetHb, O2Hb, HHb, COHb, HbF, sO2, cNa+, cK+, cCa2+ (zakres 
pomiarowy cCa2+ od 0,1 mmol/L), cCl-, glukoza, mleczany bilirubina całkowita (wymagany zkres pomiarowy dla 
blilubiny) 2400
2. Automatyczny analizator parametrów krytycznych pracujący w systemie ciągłym, umożliwiający jednoczesne 
oznaczenie: pH, Gazometria pCO2, pO2, Elektrolity cK+, cNa+, cCa2+, cCl-, Metabolity cGlu, cLac, ctBil, 
możliwość rozszerzenia o cCrea, cUrea, Oksymetria sO2, ctHb, FO2, Hb, FCOHb, FMetHb, FHHb, FHbF 4800

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
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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 4 - Odczynniki do aparatu Sysmex KX-21
Część nr: 4

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, Apteka 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 Wielkość opakowania Jednostka miary "Ilość jednostek miary zamawiana
"
1. 2. 3. 4. 5.
1. Odczynnik płuczący, rozcieńczający (Cellpack) 20 l op. 15
2. Odczynnik lizujący krwinki czerwone (Stromatolyser WH) 1,5 l (3 x 0,5l) op. 9
3. Odczynnik odbiałczający (Cellclean) 50 ml op. 4

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 5 - Płytki gotowe chromogenne
Część nr: 5

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, Apteka 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. Agar MRSA z Cefoksytyną szt. 900
2. Agar do identyfikacji Streptococcus agalactiae gr B szt. 1100
3. Agar do izolacji drobnoustrojów z moczu szt. 3600
4. Agar do wstępnej identyfikacji grzybów z rodzaju Candida /4 gatunki/ szt. 300
5. Agar do wykrywania pałeczek G ujemnych z mechanizmem ESBL szt. 1250
6. Agar do identyfikacji Salmonella szt. 260
7. Agar do identyfikacji Clostridium difficile szt. 20
8. Agar do wykrywania Enterococcus VRE szt. 370

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/

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 6 - Test lekowrażliwości dla grzybów metoda manualną
Część nr: 6
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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, Apteka 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 do oznaczania wyłącznie lekowrażliwosci dla grzybów metoda manualną musi zawierać zestaw 
Następujących antybiotyków p/ grzybiczych: 5 Fluorocytozyna, Amfoteryczna B, Mikonazol, ketokonazol, 
Itrakonazol, Flukonazol.(każdy w dwóch stężeniach) Test musi zawierać kontrolę pozytywną i negatywną oraz 
zestaw dodatkowych odczynników potrzebnych do wykonania testu. Każde opakowanie powinno zawierać nie 
więcej jak 10 testów. TEST 80

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/

04/06/2021 S107
https://ted.europa.eu/TED

8 / 23

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


Dz.U./S S107
04/06/2021
279227-2021-PL

9 / 23

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 7 - Testy immunochromatograficzne
Część nr: 7

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, Apteka 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 immunochromatograficzny kasetkowy kombinowany do wykrywania antygenu Rota i Adenowirusa i 
Norovirusa w kale (pakowany pojedynczo). Specyficzność i czułość testu powinna wynosić minimum 95 % 
Dodatkowo kontrola zewnetrzna do testu szt. 360
2. Test immunochromatograficzny kombinowany do wykrywania antygenu wisusa RSV i Adenowirusa oraz 
wirusa grypy Ai B w wymazch z nosa/nosogardzieli pakowany pojedynczo wraz z zewnetrzną kontrolą dodatnią 
(w przypadku osobnej wyceny zewnętrznej kontoli należy rozbudować tabelkę o dodatkową pozycję). Czułosć i 
specyficznosc testu minim. 95 % szt. 360
Kontrola zewnętrzna op. 3
3. Test immunochromatograficzny kasetkowy do wykrywania antygenu Campylobacter w próbkach kału 
pakowany pojedynczo wraz z zewnętrzną kontrola dodatnią i potrzebnymi akcesoriami (w przypadku osobnej 
wyceny zewnętrznej kontoli należy rozbudować tabelkę o dodatkową pozycję). Czułosć i specyficzność testu 
minim. 95 % szt. 180
Kontrola zewnętrzna op. 3
4. Test kasetkowy immunochromatograficzny do wykrywania antygenu Legionella pneumophila w moczu. Wraz 
z kontrolą dodatnia. Czułośc i specyficznosc testu minim.95 % szt. 20
5. Test kasetkowy immunochromatograficzny do wykrywania antygenu Streptococcus pneumoniae w moczu. 
Wraz z kontrolą dodatnia. Czułosć i specyficznosc testu minim. 95 % szt. 20
6. Test immunochromatograficzny kasetkowy do wykrywania antygenu wirusa Influenza A i B w wymazach z 
nosa/nosogardzieli pakowany pojedynczo wraz z zewnętrzną kontrola dodatnią i potrzebnymi akcesoriami (w 
przypadku osobnej wyceny zewnętrznej kontoli należy rozbudować tabelkę o dodatkową pozycję). Czułośc i 
specyficznosc testu minim. 95 % szt. 300
Kontrola zewnętrzna op. 3

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 - Szczepy wzorcowe z kolekcji amerykańskiej ATCC
Część nr: 8

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, Apteka 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. Escherichia coli ATCC 25922 szt. 1
2. Streptococcus pneumoniae ATCC 49619 szt. 1
3. Enterococus faecalis ATCC 29212 szt. 1
4. Haemophilus influenzae ATCC 49766 szt. 1
5. Klebsiella pneumoniea ATCC 700603 szt. 1
6. Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 szt. 1
7. Staphylococcus aureus ATCC 29213 szt. 1
8. Staphylococcus aureus NCTC 12493 szt. 1
9. Escherichia coli ATCC 35 218 szt. 1
10. Hemophilus influenzae NCTC 12699/ ATCC 49247, 10 szt szt. 1
11. Hemophilus influenzae ATCC 49247 szt. 1

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/

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
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Pakiet nr 9 - Podłoża gotowe do badań epidemiologicznych kału na Salmonella, Sigella
Część nr: 9

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, Apteka 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. Woda peptonowa z tryptofanem 3 ml szt. 100
2. Agar półpłynny PP 3 ml szt. 100
3. Odczynnik Kovaca do wykrywania indolu 100 ml op. 2
4. Agar zwykły skosy szt. 100

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
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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 - System paskowy do ilościowego określania MIC na paskach plastikowych lub bibułowych
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, Apteka 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. Antybiotyki z gradientem stężeń na pasku plastikowym lub bibułowym do określania MIC danego 
antybiotyku (Penicylina benzylowa PG 256, Amoksycylina/kw.klaw 256, Amikacyna 256, Gentamicyna 1024, 
Netylmicyna 256, Klindamycyna 256, Tetracyklina 256, Erytromycyna 256, Vankomycyna 256, Teikoplanina 
256, Cefotaksym 256, Ceftazydyna 256, Ceftriakson 256, Imipenem 32, Meropenem 32, Ciprofloksacyna 32, 
Ampicylina/sulbaktam 256, Chloramfenikol 256, Piperacylina/tazobaktam 256, Cefuroksym 256, Ampicylina 
256, Cefotaksym CT 32, Cefepim 256, Ertapenem 32, Gentamicyna 256, Mertonidazol 256, Tigecyklina 
256, Trimethoprim/Sulfamethoksazol 32, Piperacylina 256, Ticarcylina/kw.klawulanowy 256, Cefoksytyna 
256, Ceftolozan/tazobactam, Ceftazydym/awibaktam, Imipenem/relabaktam, Meropenem /waborbaktam, 
fosfomycyna szt. 600
2. Zestaw do oznaczenia MIC Kolistyny metodą mikrorozcieńczeń w bulionie, w skład zestawu wchodzi bulion 
Mueller Hintona, zestaw zawierający 16 oznaczeń, zestawy 6

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). 
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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 11 - Lateksy do badań kału na obecność Salmonella, Shigella
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, Apteka 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. Lateks Salmonella, odczynnik wieloważny B-E i G 8 ml szt. 22
2. Lateks Salmonella, odczynnik jednoważny B 8 ml szt. 3
3. Lateks Salmonella, odczynnik jednoważny C1 8 ml szt. 3
4. Lateks Salmonella, odczynnik jednoważny C 2 8 ml szt. 3
5. Lateks Salmonella, odczynnik jednoważny D 8 ml szt. 4
6. Lateks Salmonella, odczynnik jednoważny E 8 ml szt. 3
7. Lateks Salmonella, odczynnik jednoważny G 8 ml szt. 2
8. Lateks Salmonella, antygen kontrolny 4 ml szt. 2
9. Lateks Salmonella, lateks kontrolny 8 ml szt. 2
10. Lateks Shigella, odczynnik diagnostyczny Sh szt. 12
11. Lateks Shigella, lateks kontrolny ShLk szt. 3
12. Lateks Shigella, antygen kontrolny ShAn szt. 3

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 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 12 - Surowice do badań kału na obecność Salmonella, Shigella
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, Apteka 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. Surowica Salmonella dla antygenu Hf do aglutynacji szkiełkowej 5 ml szt. 3
2. Surowica Shigella flexneri 5 ml szt. 1
3. Surowica Shigella sonnei I i II faza 5ml szt. 2
4. Surowica Salmonella dla antygenu Vi do aglutynacji szkiełkowej 5 ml szt. 2
5. Surowica Salmonella dla antygenu rzęskowego Hfg do aglutynacji szkiełkowej 5 ml szt. 2
6. Surowica Salmonella dla antygenu rzęskowego Hs do aglutynacji szkiełkowej 5 ml szt. 2
7. Surowica Salmonella dla antygenu somatycznego O 46 do aglutynacji szkiełkowej 5 ml szt. 2
8. Surowica Salmonella dla antygenu somatycznego O9 szt. 2
9. Surowica Hq dla antygenu do aglutynacji szkiełkowej 5 ml szt. 2
10. Surowica Hgm dla antygenu do aglutynacji szkiełkowej 5 ml szt. 3
11. Surowica Salmonella dla antygenu Hm do aglutynacji szkiełkowej 5 ml szt. 3
12. Surowica CO dla antygenu CO do aglutynacji szkiełkowej 5 ml szt. 2
13. Surowica DO dla antygenu DO do aglutynacji szkiełkowej 5 ml szt. 3
14. Surowica EO dla antygenu EO do aglutynacji szkiełkowej 5 ml szt. 3
15. Surowica BO dla antygenu BO do aglutynacji szkiełkowej 5 ml szt. 3
16. Surowica Salmonella AO dla antygenu AO do aglutynacji szkiełkowej 5 ml szt. 3
17. Surowica HM dla antygenu HM do aglutynacji szkiełkowej 5 ml szt. 3

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
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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 13 - Paski i płyn kontrolny do glukometrów
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, Apteka 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. Przedmiot zamówienia Dawka / opakowanie Jednostka miary "Ilość jednostek miary zamawiana
(wg. wielkości dawki/opakowania określonego przez Zamawiającego)"
1. 2. 3. 4. 5.
1. Paski testowe do glukometrów paski x 50 szt op. 2 600
2. Materiał kontrolny do glukometrów płyn 1, płyn 2 op. 45
3. Paski testowe kompatybilne do glumetru zamawającego Accu-chek Performa paski x 50 szt op. 107
4. Materiał kontrolny do glukometrów Accu-chek Performa płyn 1, płyn 2 op. 25

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 
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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 14 - Test do wykrywania Helicobacter pyroli
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, Apteka 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. Przedmiot zamówienia Rozmiar Jednostka miary Ilość jednostek miary (wg. wielkości opakowania 
oczekiwanego przez Zamawiającego)
1. 2. 3. 4. 5.
1. Test do wykrywania Helicobacter pyroli X szt. 1000

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 
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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
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:
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 
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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: 21/06/2021
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: 28/08/2021

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 21/06/2021
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:
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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 
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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 
Faks:  +48 224587801
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 
Faks:  +48 224587801
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
31/05/2021
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