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Powiat Otwocki 
 
ul. Górna 13, 05 – 400 Otwock 
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S.AI.272.2.30.2020 
 

Ogłoszenie  o udzielenie zamówienia  w procedurze otwartej 

1.  NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO  

Powiat Otwocki 
ul. Górna 13 

05-400 Otwock  

telefon  48 22 788-15-34;35;37 w 378 

fax 48 22788-15-34;35,37 w 379 

mail : przetargi@powiat-otwocki.pl 

 

2. SPOSÓB  UZYSKANIA DOKUMENTACJI   
 

Dokumentacja umieszczona jest  na stronie www.bip.powiat-otwocki.pl 

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Starostwie Powiatowym                            
w Otwocku ul. Górna 13  w kancelarii w terminie do   21.07.2020 r. do  godziny 11:00. 

         Opatrzoną  napisem: 

 „OFERTA  - Przetarg  produkty ochrony indywidualnej - PCZ  ” część …….    - 
S.AI.272.2.30.2020.   

Ofertę składaną   za pośrednictwem posłańca (poczty kurierskiej) należy na opakowaniu  
zewnętrznym opatrzeć napisem  OFERTA  - Przetarg  produkty ochrony indywidualnej 
- PCZ  ” część …….    - S.AI.272.2.30.2020.   
  Otwarcie ofert nastąpi dnia 21.07.2020  r. o godz. 13:00  
 W celu złożenia oferty w przetargu nr SAI.272.2.30.2020 należy uwzględnić czas 

niezbędny  na dotarcie( wejście) do kancelarii ogólnej Starostwa Powiatowego  przy ul. 
Górnej 13 

   
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków ochrony indywidualnej : 

1. Czepek chirurgiczny okrągły  z gumka ( 100 szt. w op.) – 5.000 szt. 

      2. Ochraniacze na buty z gumka  ( 100 szt. w op.) – 4.500 szt. 

3. Fartuchy chirurgiczne z bazą ochronna -jednorazowy ( 10 szt. w op.) – 1.000 szt. 

4. Przyłbice ochronne z poliwęglanu – 45 szt. 

5. Okulary ochronne „gogle” – 45 szt. 

6. Kombinezony ochronne XL,L KLASY III z normą biologiczną – 20 kompletów 

L – 10 kompletów 

XL – 10 kompletów 

7. Maski wyposażone w filtr drobnocząsteczkowy FFP3 z zaworkiem (10 szt. w op.) – 

1.000 szt. 

8. Maski chirurgiczne trójwarstwowe na gumkę ( 50 szt. w op.) – 2.500 szt. 

9. Rękawiczki nitrylowe bezpudrowe S,M,L,XL, ( 100 szt. w op.)  - 115.000 szt. 

S- 20.000 szt. 
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      M-40.000 szt. 

L 35.000 szt. 

XL- 20.000 szt. 

10. Płyn do dezynfekcji 5 l (powierzchnia , ręce) -75 litrów 

Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Funduszu Sprawiedliwości, 

którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości 

 

4. Dokładny opis przedmiotu zamówienia  stanowią załączniki 1, w którym opisano 

produkty dla każdej części. 

5. Określone ilości produktów  mogą ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu stosownie 
od otrzymanych środków z  Ministerstwa  Sprawiedliwości  
 

35113400-3 Odzież ochronna i  zabezpieczająca 

33199000-1 Odzież medyczna 

18424300- rękawice jednorazowe 

35223420-6 Odzież ochrony biologicznej i chemicznej 

 

 
2.Zamawiający dokonał podziału Zamówienia na 6 części. 

 
Każdy Wykonawca może składać ofertę na dowolna ilość części ( np. 1 ,2,3,4,5,6). 
Każda część będzie oddzielnie oceniana . 
 
Na każdą część będzie zawarta oddzielna umowa. 
 
  Część I:  - Rękawiczki nitrylowe bezpudrowe S,M,L,XL, ( 100 szt. w op.)  - 115.000 szt. 

S - 20.000 szt. 

M - 40.000 szt. 

L  - 35.000 szt. 

XL - 20.000 szt. 

 
  Część II:   - maseczki z filtrem FFP3- 1000 szt. 

                    - maseczki chirurgiczne trójwarstwowe na gumkę – szt.  2.500 szt.  

 Część III - Płyn do dezynfekcji 5 l (powierzchnia, ręce) -75 litrów 

 

 Część IV  - czepek chirurgiczny okrągły  z gumka ( 100 szt. w op.) – 5.000 szt. 

                 - ochraniacze na buty z gumką  (100 szt. w op.) – 4.500 szt. 

  Część V  - przyłbice ochronne z poliwęglanu – 45 szt. 

                 - okulary ochronne „gogle” – 45 szt. 

Część VI - fartuchy chirurgiczne z bazą ochronną -jednorazowy ( 10 szt. w op.) – 1.000 szt. 

.     -  kombinezony ochronne XL ,L KLASY III z normą biologiczną – 20 kompletów 

L- 10 kompletów 

XL – 10 kompletów 

 

3.Wymagania  odnośnie przedmiotu zamówienia  

1) Wykonawca  dostarczy produkty spełniający wymogi i wytworzony zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności : 

produkty muszą być zgodne  z wytycznymi  Ministerstwa Zdrowia  zamieszczonymi pod 
adresem: https://www.gov.pl/web/zdrowie/informacje-dotyczace-produktow-
wykorzystywanych-podczas-zwalczania-covid-19  
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2) Wykonawca zobowiązany  jest do bezwzględnego zagwarantowania spełnienia warunków 

jakościowych  określonych w zezwoleniu na produkcję lub innych ustalonych przez 

Ministerstwo Zdrowia  w  oparciu, o które zostały dopuszczone do obrotu. 

3) Wykonawca oferuje wyłącznie  przedmiot zamówienia posiadający oznakowanie 

CE/deklarację zgodności wystawioną przez wytwórcę lub jego autoryzowanego  

przedstawiciela  lub inny dokument – certyfikat  podmiotu uprawnionego do kontroli jakości  

potwierdzające, że  przedmiot zamówienia odpowiada określonym normom , jest 

dopuszczony do obrotu  i stosowania zgodnie  z obowiązującymi przepisami, spełnia  

wymagania zasadnicze z wymaganiami prawa wspólnotowego i polskiego oraz wymagania 

jakościowe. 

4) Do oferty  musi być dołączone  oświadczenie Wykonawcy , że zaoferowany produkt  

spełnia  wymagania  określone w opisie przedmiotu zamówienia, posiada oznakowanie 

CE/deklarację zgodności wystawioną przez wytwórcę lub jego autoryzowanego  

przedstawiciela  lub inny dokument – certyfikat  podmiotu uprawnionego do kontroli jakości  

potwierdzające, że  przedmiot zamówienia odpowiada określonym normom , jest 

dopuszczony do obrotu  i stosowania zgodnie  z obowiązującymi przepisami, spełnia  

wymagania zasadnicze z wymaganiami prawa wspólnotowego i polskiego oraz wymagania 

jakościowe.  

Przed podpisaniem umowy, Wykonawca którego oferta zostanie wybrana, musi  
przekazać Zamawiającemu  dokumenty  - deklaracje zgodności lub certyfikaty, że 
produkt spełnia  wymagania  określone w opisie przedmiotu zamówienia. 

Dokumenty (certyfikaty lub deklaracje zgodności) sporządzone  w języku obcym są 
składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

Jeżeli Wykonawca nie dostarczy przed podpisaniem umowy ww. dokumentów, 
Zamawiający nie zawrze umowy z tym Wykonawcą. 

 
6. TERMIN WYKONANIA  ZAMÓWIENIA 

30 dni od dnia podpisania Umowy 

Termin gwarancji –  okres przydatności do użycia- min 6 miesięcy  

 
7. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIA  

Cena 100% 

8. MIEJSCE I TERMIN  SKŁADANIA OFERT 
1)  Oferty należy składać w  Starostwie Powiatowym w Otwocku ul. Górna 13              
tel. (022) 778 1 339   w kancelarii. 
2)  Termin składania ofert upływa dnia  21. 07.2020 r.  o godz. 11:00 
3) Otwarcie ofert nastąpi dnia 21.07.2020 r. godz. 13:00 w siedzibie Zamawiającego  w 
Starostwie Powiatowym w Otwocku ul. Górna 13. 

 
9. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ  

Termin związania ofertą wynosi 20 dni.  
             

            

            

       ZATWIERDZAM 

       Podpisał 

       Z up. Zarządu Powiatu 

(-) Cezary Łukaszewski 

Przewodniczący Zarządu 
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