
Powiat Otwocki
ul. Górna 13, 05 – 400 Otwock
tel. (22) 788-15,34;35;37 w 378
www.powiat-otwocki.pl

Otwock, dnia 03.08.2020 r.

S.AI.272.2. 55.2020
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  i składania ofert

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 11.08.2020 r. do godziny 11:00.

Ofertę można złożyć  przy użyciu poczty elektronicznej  w formie zaszyfrowanego pliku
na adres: przetari@powiat-otwocki. pl , opatrznej podpisem  elektronicznym , lub
profilem zaufanym .
W tym celu Wykonawca  może posłużyć się narzędziami oferowanymi przez
oprogramowanie, w którym przygotowuje dokument oferty lub skorzystać z
dostępnych na rynku  narzędzi   na licencji open-source ( np. 7 Zip)
Jeżeli oferta  zostanie przesłana w formie zaszyfrowanego pliku należy:
- przesłać plik zabezpieczony hasłem w w/w/formacie  w terminie  do składania ofert tj
do 11.08.2020 do godz. 11:00
- Hasło do odczytu pliku oferty  należy przesłać   oddzielnym mailem  najpóźniej  do
dnia i godziny  ich otwarcia  tj  dnia  13.08.2020r.  między godz. 11:00 a godz. 12:30 .
Brak przesłania hasła do odszyfrowania oferty  w wyznaczonym terminie, uznane
zostanie, że  oferta nie została złożona.

8 Opatrzoną  napisem:
„Przetarg  produkty ochrony indywidualne –- PCPR ” - S.AI.272.2.55.2020”
w terminie do 11.08.2020 r.
Ofertę składaną   za pośrednictwem posłańca (poczty kurierskiej) należy na
opakowaniu  zewnętrznym opatrzeć napisem  OFERTA - Przetarg  produkty ochrony
indywidualnej – PCPR ” - S.AI.272.2.55.2020.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 11.08.2020 r. o godz. 13:00

www.powiat-otwocki.pl
mailto:przetargi@powiat-otwocki.pl
www.bip.powiat-otwocki.pl


W celu złożenia oferty w przetargu nr SAI.272.2.55.2020 należy uwzględnić czas
niezbędny  na dotarcie ( wejście) do kancelarii ogólnej Starostwa Powiatowego  przy
ul. Górnej 13

3.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków ochrony indywidualnej:

1. Maski chirurgiczne trójwarstwowe na gumkę – 2.440 szt.
2. Rękawiczki nitrylowe bezpudrowe S,M,L, ( preferowane 100 szt. w op.) - 12.200

szt.
S - 7.000 szt.
M - 4.000 szt.
L – 1.200 szt.

3. Płyn do dezynfekcji (powierzchnia, ręce) - 244 litrów

w ramach  Projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie
epidemii COVID-19” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Działanie
2.8 „Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym , Pl 9iv. Ułatwianie
dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki
zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym.
2 . Zamawiający dokonał podziału Zamówienia na 3 części.
Każdy Wykonawca może składać ofertę na dowolną ilość części ( np. 1 ,2,3,
Każda część będzie oddzielnie oceniana.
Na każdą część będzie zawarta oddzielna umowa.

Część I -Maski chirurgiczne trójwarstwowe na gumkę – 2.440 szt
Część II -2. Rękawiczki nitrylowe bezpudrowe S,M,L, ( preferowane 100 szt. w op.) - 12.200
szt.
S - 7.000
M – 4.000 szt.
L – 1.200 szt.

Część III
3. Płyn do dezynfekcji (powierzchnia, ręce) - 244 litrów

Dostawa środków ochrony indywidualnej: PCPR ul. Komunardów 10, 05-402 Otwock

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 dla każdej części
oddzielny.

Zamawiający zastrzega możliwość niewykorzystania pełnej ilości zamówionych środków
ochrony indywidualnej, lub rezygnacji z wyboru oferty w danej  części w przypadku,
gdy cena  najkorzystniejszych ofert we wszystkich częściach przewyższa kwotę lub w danej
części, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie  zamówienia.
35113400-3 Odzież ochronna i  zabezpieczająca
18424300-0 Rękawice jednorazowe
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
2) Wykonawca zobowiązany  jest do bezwzględnego zagwarantowania spełnienia warunków

jakościowych  określonych w zezwoleniu na produkcje 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.TERMIN WYKONANIA  ZAMÓWIENIA
7 dni od daty zawarcia umowy

5.TERMIN GWARANCJI

Wykonawca gwarantuje, że dostarczony produkt będzie miał okres przydatności do użycia
minimum 6 m-cy, jak również że dostawy będą realizowane w sposób zapewniający
trwałość cech właściwych dla danego produktu (odpowiednie opakowanie), pod rygorem
wymiany asortymentu na koszt i ryzyko Wykonawcy na produkt pełnowartościowy w
rozumieniu niniejszego ustępu.

6.KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIA
Przy wyborze oferty ZAMAWIAJĄCY będzie kierował się następującymi kryteriami:

CENA - 100 %
7. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. Zamawiający  nie określa  żadnych warunków  udziału w postępowaniu

8.MIEJSCE I TERMIN  SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Starostwie Powiatowym      w
Otwocku ul. Górna 13  w kancelarii w terminie do 11.08.2020 r. do godziny 11:00.

Ofertę można złożyć  przy użyciu poczty elektronicznej  w formie zaszyfrowanego pliku
na adres: przetari@powiat-otwocki. pl , opatrznej podpisem  elektronicznym , lub
profilem zaufanym .
W tym celu Wykonawca  może posłużyć się narzędziami oferowanymi przez
oprogramowanie, w którym przygotowuje dokument oferty lub skorzystać z
dostępnych na rynku  narzędzi   na licencji open-source ( np. 7 Zip)

www.gov.pl/web/zdrowie/informacje-dotyczace-produktow-


Jeżeli oferta  zostanie przesłana w formie zaszyfrowanego pliku należy:
- przesłać plik zabezpieczony hasłem w w/w/formacie  w terminie  do składania ofert tj
do 11.08.2020 do godz. 11:00
- Hasło do odczytu pliku oferty  należy przesłać   oddzielnym mailem  najpóźniej  do
dnia i godziny  ich otwarcia  tj  dnia  13.08.2020r.  między godz. 11:00 a godz. 12:30 .
Brak przesłania hasła do odszyfrowania oferty  w wyznaczonym terminie, uznane
zostanie, że  oferta nie została złożona.

8 Opatrzoną  napisem:
„Przetarg  produkty ochrony indywidualne –- PCPR ” - S.AI.272.2.55.2020”
w terminie do 11.08.2020 r.
Ofertę składaną   za pośrednictwem posłańca (poczty kurierskiej) należy na
opakowaniu  zewnętrznym opatrzeć napisem  OFERTA - Przetarg  produkty ochrony
indywidualnej – PCPR ” - S.AI.272.2.55.2020.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 11.08.2020  r. o godz. 13:00
W celu złożenia oferty w przetargu nr SAI.272.2.55.2020 należy uwzględnić czas
niezbędny  na dotarcie ( wejście) do kancelarii ogólnej Starostwa Powiatowego  przy
ul. Górnej 13

9.TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Termin związania ofertą wynosi 20 dni.

Podpisał

Z up. Zarządu Powiatu
(-) Cezary Łukaszewski
Przewodniczący Zarządu


