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Dostawa odzieży ochronnej dla personelu medycznego, odzieży 

wysokobarierowej CBO, obuwia dla personelu medycznego, odzieży 

ochronnej i roboczej dla personelu technicznego

Numer ogłoszenia: 127137 - 2012; data zamieszczenia: 11.06.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny 
Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie , os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków, woj. 
małopolskie, tel. (012) 6441956, faks (012) 6444756.

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.zeromski-szpital.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa odzieży ochronnej dla 
personelu medycznego, odzieży wysokobarierowej CBO, obuwia dla personelu medycznego, 
odzieży ochronnej i roboczej dla personelu technicznego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa odzieży 
ochronnej dla personelu medycznego, odzieży wysokobarierowej CBO, obuwia dla personelu 
medycznego, odzieży ochronnej i roboczej dla personelu technicznego Grupa 1 - odzież 
ochronna dla personelu medycznego 1. Fartuchy białe zapinane na zatrzaski lekarskie 
Klasyczny fartuch zapinany na napy, trzy kieszenie, dekolt wykończony wykładanym 
kołnierzem lub stójką, długi rękaw. Pranie w temp. 600 C. Skład 65 procent poliester, 35 
procent bawełna. Waga min. 205g/m 20szt. 2. Garsonki bluza + spódnica Bluza damska o 
kroju żakiet dopasowana z ozdobnymi cięciami. Dekolt wykończony wykładanym kołnierzem
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lub stójką. Z przodu trzy kieszenie górna mała, dwie dolne. Rękaw może być długi, krótki lub 
3/4. Rękawy i kieszenie wykończone cienkimi lamówkami. Spódnica zapinana z tyłu na 
zamek, rozcięcie z tyłu zakładane, w tali pasek, regulacja obwodu pasa za pomocą gumek 
wszytych po bokach. Pranie w temp. 600 C. Skład 65 procent poliester, 35 procent bawełna. 
Waga min. 205g/m 200szt. 3 Garsonki bluza + spodnie Bluza damska o kroju żakiet 
dopasowana z ozdobnymi cięciami. Dekolt wykończony wykładanym kołnierzem lub stójką. 
Z przodu trzy kieszenie górna mała, dwie dolne. Rękaw może być długi, krótki lub 3/4. 
Rękawy i kieszenie wykończone cienkimi lamówkami. Spodnie zapinane na zamek, nogawki 
proste, w tali pasek, regulacja obwodu pasa za pomocą gumek wszytych po bokach. Pranie w 
temp. 600 C. Skład 65 procent poliester, 35 procent bawełna. Waga min. 205g/m 200 szt. 4. 
Bluza serek + spodnie niebieskie Bluza serek wkładana przez głowę, luźna, trzy kieszenie, 
dekolt do szpica. Spodnie zapinane na zamek, nogawki proste, w tali pasek, regulacja obwodu 
pasa za pomocą gumek wszytych po bokach. Pranie w temp. 600 C. Skład 65 procent 
poliester, 35 procent bawełna. Waga min. 205g/m 300szt. 5. Męskie komplety bluza + 
spodnie białe Bluza męska zapinana na napy, krój luźny, trzy kieszenie, dekolt wykończony 
stójką lub kołnierzem wykładanym. Klasyczne spodnie męskie na zamek, nogawki proste, 
kieszenie boczne, w tali pasek z szlufkami, regulacja obwodu pasa za pomocą gumek 
wszytych po bokach. Pranie w temp. 600 C. Skład 65 procent poliester, 35 procent bawełna. 
Waga min. 205g/m 100szt. 6. Bluza serek + spodnie ciemna zieleń M,L,XL,XXL Bluza serek 
wkładana przez głowę, luźna, trzy kieszenie, dekolt do szpica. Spodnie zapinane na zamek, 
nogawki proste, w tali pasek, regulacja obwodu pasa za pomocą gumek wszytych po bokach. 
Pranie w temp. 600 C. Skład 65 procent poliester, 35 procent bawełna. Waga min. 205g/m 95 
szt. 7. Sukienki serek ciemna zieleń M,L,XL Sukienka serek wkładana przez głowę, luźna, 
trzy kieszenie, dekolt do szpica. Pranie w temp. 600 C. Skład 65 procent poliester, 35 procent 
bawełna. Waga min. 205g/m 60 szt. Grupa 2 - odzież wysokobarierowa CBO 1. Ubranie 
chirurgiczne wielokrotnego użytku wykonane z chłonącej płyny, niepylącej tkaniny 
bawełniano-poliestrowej z dodatkiem antystatycznego włókna węglowego. Tkanina ma 
zapewnić komfort dotykowy właściwy bawełnie. Tkanina zarówno w wątku, jak i osnowie 
wykonana z przędzy bawełniano-poliestrowej o konstrukcji rdzeniowo-osłonowej, gdzie 
rdzeniem są włókna poliestrowe, a osłoną włókna bawełny. Tkanina bawełniano-poliestrowa 
ma zapewnić wysoki termofizjologiczny komfort użytkowania, poziom przepuszczalności 
powietrza minimum 15cm3/cm2s, gramatura maksimum 150g/m2. Zawartość bawełny 
minimum 65procent. Ubranie ma zachować właściwości niepylące przez minimum 100 cykli 
użyć. Kolor niebieski, zielony, czerwony. Rozmiary S, M, L, XL, XXL, 3XL 200szt. 2. 
Ubranie chirurgiczne wielokrotnego użytku wykonane z chłonącej płyny, niepylącej tkaniny 
bawełniano-poliestrowej. Tkanina ma zapewnić komfort dotykowy właściwy bawełnie. 
Gramatura maksimum 120g/m2. Zawartość bawełny minimum 55 procent. Ubranie ma być 
zgodne z normą PN-EN 13795 w zakresie pylenia oraz czystości pod względem cząstek 
stałych. Kolor niebieski, zielony, szaro-niebieski. Rozmiary S, M, L, XL, XXL, 3XL 200szt. 
3. Obuwie operacyjne wykonane z SEBS styreno - etyleno - butadieno - styrenu o 
podwyższonej odporności na degradację i starzenie, elastyczne, wentylowane z góry i po
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bokach, z wyjmowaną perforowaną wkładką masującą podlegającą sterylizacji. Podeszwy 
antypoślizgowe, posiadające antystatyczny korek. Rozmiary 35/36, 37/38, 39/40, 41/42, 
43/44, 45/46 60 par 4. Serweta nieprzemakalna roz. 150x200 cm., wykonana z tkaniny 
bawełniano-poliestrowej o minimalnej zawartości bawełny 65% oraz maksymalnej 
gramaturze 155g/m2 , kolor zielony, niebieski. 400szt. 5. Serweta nieprzemakalna 75x90cm., 
wykonana z tkaniny bawełniano-poliestrowej o minimalnej zawartości bawełny 65 procent 
oraz maksymalnej gramaturze 155g/m2 , kolor zielony, niebieski. 400 szt. 6. Serweta chłonna 
150x240cm wykonana z z tkaniny bawełnianej 100 procent oraz minimalnej gramaturze 
160g/m2, kolor zielony 520 szt. 7 Serweta chłonna 150x90cm wykonana z z tkaniny 
bawełnianej 100 procent oraz minimalnej gramaturze 160g/m2, kolor zielony 100 szt. Grupa 
3 - obuwie dla personelu medycznego 1. Obuwie białe r. 36-42, wykonane w całości ze skóry 
naturalnej, perforowane, wkładka profilowana, podeszwa antypoślizgowa, wykonana na 
spodzie poliuretanowym, obuwie klejone, obuwie z paskiem dwufunkcyjnym. 400 par 2. 
Obuwie białe r. 40-46, wykonane w całości ze skóry naturalnej, perforowane, wkładka 
profilowana, podeszwa antypoślizgowa, wykonana na spodzie poliuretanowym, obuwie 
klejone, obuwie z paskiem dwufunkcyjnym. 350 par Grupa 4 - ręczniki frotte 1. Ręczniki 
frotte 50 cm x 100 cm kolorowe, nie białe, frotte dwustronne 300 szt. Grupa 5 - odzież 
ochronna i robocz dla personelu technicznego 1. Obuwie gumowe męskie typu cholewy, 
guma w kolorze ciemnym 30 par 2. Obuwie gumowo-filcowe męskie typu cholewy 20 par 3. 
Bluzy drelichowe ocieplane pokrycie bawełna, kolory ciemne 80 szt. 4. Obuwie robocze 
ocieplane męskie, trzewiki skórzane, sznurowane, podeszwa gumowa, kolor ciemny 50 par 5. 
Obuwie robocze męskie, trzewiki skórzane, sznurowane, podeszwa gumowa, kolor ciemny 
140 par 6 Czapki robocze letnie, drelichowe, typu bejsbolówka, kolor ciemny 30 szt. 7 Czapki 
robocze zimowe, drelich ocieplany z możliwością zasłonięcia uszu 50 szt. 8 Kurtki robocze 
przeciwdeszczowe, materiał podgumowany, nieprzemakalny, z kapuzą na głowę 60 szt. 9 
Kamizelki ocieplane bezrękawniki pokryte drelichem, rozpinane 20 szt. 10 Kamizelki 
ocieplane bezrękawniki pokryte ortalionem, rozpinane lub rozsuwane 30 szt. 11 Koszule 
flanelowe 200 szt. 12 Rękawice robocze drelichowe wzmocnione podwójny drelich 2000 par 
13 Rękawice drelichowe wzmocnione skórą 50 par 14 Ubrania robocze drelichowe, spodnie 
na szelkach typu ogrodniczki, bluza rozpinana 180 szt. 15 Ubranie robocze drelichowe, 
spodnie do pasa, bluza rozpinana 60 szt. 16 Ubrania drelichowe ocieplane, spodnie do pasa, 
bluza rozpinana 30 szt. 17 Rękawice ocieplane 40 par 18 Kurtki ocieplane zimowe 80 szt..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 18.00.00.00-9, 18.10.00.00-0, 18.11.00.00-3, 
33.19.90.00-1, 33.14.00.00-3, 18.80.00.00-7, 39.51.41.00-9, 18.23.00.00-0, 18.83.00.00-6, 
35.11.34.00-3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
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II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w 
miesiącach: 24.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI
 Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 Zamawiający wymaga, aby każdy z Wykonawców złożył Oświadczenie o 
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 
ustawy Prawo zamówień publicznych - załącznik nr 4 do specyfikacji. Ocena 
spełnienia tego warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia-nie 
spełnia

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 Zamawiający wymaga, aby każdy z Wykonawców złożył Oświadczenie o 
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 
ustawy Prawo zamówień publicznych - załącznik nr 4 do specyfikacji. Ocena 
spełnienia tego warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia-nie 
spełnia

 III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 Zamawiający wymaga, aby każdy z Wykonawców złożył Oświadczenie o 
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 
ustawy Prawo zamówień publicznych - załącznik nr 4 do specyfikacji. Ocena 
spełnienia tego warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia-nie 
spełnia

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
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Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 Zamawiający wymaga, aby każdy z Wykonawców złożył Oświadczenie o 

spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 
ustawy Prawo zamówień publicznych - załącznik nr 4 do specyfikacji. Ocena 
spełnienia tego warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia-nie 
spełnia

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał na rachunku środki 
finansowe lub posiadał zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 50 
% ceny oferty brutto (w przypadku złożenia ofert częściowych - 50 % sumy 
cen ofert częściowych - brutto). Ocena spełnienia tego warunku dokonana 
zostanie zgodnie z formułą spełnia-nie spełnia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ 
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA 
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA 
WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których 
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków 
udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 informację  banku lub  spółdzielczej  kasy oszczędnościowo-kredytowej,  w 
których  wykonawca  posiada  rachunek,  potwierdzającą  wysokość 
posiadanych  środków  finansowych  lub  zdolność  kredytową  wykonawcy, 
wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 
wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu  o  udzielenie 
zamówienia albo składania ofert 

 Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w 
postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację 
banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z 
którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, 
potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub 
jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo składania ofert.

 III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 
24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
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 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 

 aktualny odpis  z  właściwego rejestru,  jeżeli  odrębne przepisy  wymagają 
wpisu  do  rejestru,  w  celu  wykazania  braku  podstaw do  wykluczenia  w 
oparciu  o  art.  24  ust.  1  pkt  2  ustawy,  wystawiony  nie  wcześniej  niż  6 
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w 
stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 
ustawy 

 aktualne  zaświadczenie  właściwego  naczelnika  urzędu  skarbowego 
potwierdzające,  że  wykonawca  nie  zalega  z  opłacaniem  podatków  lub 
zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 
decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem  terminu  składania  wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 

 aktualne  zaświadczenie  właściwego  oddziału  Zakładu  Ubezpieczeń 
Społecznych  lub  Kasy  Rolniczego  Ubezpieczenia  Społecznego 
potwierdzające,  że  wykonawca  nie  zalega  z  opłacaniem  składek  na 
ubezpieczenie  zdrowotne  i  społeczne,  lub  potwierdzenie,  że  uzyskał 
przewidziane  prawem  zwolnienie,  odroczenie  lub  rozłożenie  na  raty 
zaległych  płatności  lub  wstrzymanie  w  całości  wykonania  decyzji 
właściwego  organu  -  wystawione  nie  wcześniej  niż  3  miesiące  przed 
upływem  terminu  składania  wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 

 wykonawca  powołujący  się  przy  wykazywaniu  spełniania  warunków 
udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały 
udział  w  realizacji  części  zamówienia,  przedkłada  także  dokumenty 
dotyczące  tego  podmiotu  w  zakresie  wymaganym  dla  wykonawcy, 
określonym w pkt III.4.2. 

 III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania potwierdzający, że:
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 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie 
wcześniej  niż  6 miesięcy przed upływem terminu składania  wniosków o 
dopuszczenie  do  udziału  w postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  albo 
składania ofert 

 nie  zalega  z  uiszczaniem  podatków,  opłat,  składek  na  ubezpieczenie 
społeczne i  zdrowotne albo że uzyskał  przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 
całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej 
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie 
do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE 
DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM 
WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają 
określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 próbki, opisy lub fotografie 

 inne dokumenty
dla grupy 1,3 1. katalogi producenta zawierające pełną informację o parametrach 
oferowanego  wyrobu  w  języku  polskim  2.  Oświadczenie  Wykonawcy 
potwierdzające zgodność oferowanych wyrobów z Polską Normą PN. dla grupy 2 
1. katalogi producenta zawierające pełną informację o parametrach oferowanego 
wyrobu  w  języku  polskim  2.  Oświadczenie,  iż  oferowane  wyroby  medyczne 
posiadają świadectwa dopuszczenia do stosowania wymagane prawem, zgodnie z 
ustawą z dnia 20.05.2010r. o Wyrobach Medycznych: a) deklarację zgodności CE 
producenta (dotyczy wszystkich klas wyrobu medycznego) b) certyfikat jednostki 
notyfikującej  (dotyczy  klasy  wyrobu  medycznego:  I  sterylna,  I  z  funkcją 
pomiarową, IIa, IIb, III) c) zgłoszenie/powiadomienie/wniosek do Prezesa Urzędu 
Rejestracji  Produktów  Leczniczych,  Wyrobów  Medycznych  i  Produktów 
Biobójczych, d) w przypadku produktów, które nie podlegają przepisom ustawy z 
dnia  20  maja  2010 r.  o  Wyrobach  Medycznych,  Wykonawca  zobowiązany jest 
dołączyć  do  oferty  oświadczenie,  że  posiada  inne  niż  wyżej  wymienione, 
odpowiednie dokumenty dopuszczające te produkty do obrotu i stosowania; oraz 
oświadczenie,  iż  na  każde  żądanie  Zamawiającego  w  nieprzekraczalnym  5 
dniowym  terminie  zostaną  przedłożone  w/w  dokumenty.  Dla  grupy  4-5  1. 
Dokładny opis oferowanego asortymentu wraz z jego zdjęciami. 2. Oświadczenie 
Wykonawcy potwierdzające zgodność oferowanych wyrobów z Polską Normą PN.
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III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

a) szczegółową ofertę cenową (według wzoru tabeli zamieszczonej w załączniku nr 1 do 
specyfikacji), b) wypełniony formularz ofertowy zgodnie z wymaganiami określonymi w 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 
do specyfikacji, c) w przypadku Wykonawców działających przez pełnomocnika - 
pełnomocnictwo, o którym mowa w rozdziale X pkt. 8b specyfikacji, d) w przypadku 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - dokument stwierdzający 
ustanowienie przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie pełnomocnika do 
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w 
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla 
wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: 
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 
oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia terminu realizacji zamówienia oraz zmiany 
umowy w tym zakresie w przypadku, gdy w okresie 24 miesięcy od dnia podpisania umowy 
zamówienie nie zostanie zrealizowane w pełnym zakresie ilościowym ustalonym w 
załączniku nr 1 do specyfikacji

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia: www.zeromski-szpital.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Szpital 
Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie, 31-913 Kraków, os. Na 
Skarpie 66, pawilon A, pokój nr 12 - Dział Organizacyjno-Prawny..
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IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 
ofert: 19.06.2012 godzina 10:00, miejsce: Kancelaria Szpitala Specjalistycznego im. Stefana 
Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie, 31-913 Kraków, os. Na Skarpie 66, pawilon A, pokój nr 
21..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 
ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze 
środków Unii Europejskiej: Wymagane warunki dodatkowe dotyczące przedmiotu 
zamówienia: a) dla grupy nr 2 poz. 1 i 2 - wybrany Wykonawca zobowiązany będzie do 
oznakowania przedmiotu zamówienia nazwą Zamawiającego (Szpitala); b) dla grupy nr 5 - 
kolory oraz rozmiary Zamawiający będzie podawał w składanych sukcesywnie 
zamówieniach; c) okres gwarancji przedmiotu zamówienia: nie krótszy niż 24 miesiące od 
daty dostawy /nie dotyczy grupy 2/..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie 
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone 
na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Grupa 1 - odzież ochronna dla personelu medycznego.

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Fartuchy białe 
zapinane na zatrzaski lekarskie Klasyczny fartuch zapinany na napy, trzy kieszenie, 
dekolt wykończony wykładanym kołnierzem lub stójką, długi rękaw. Pranie w temp. 
600 C. Skład 65 procent poliester, 35 procent bawełna. Waga min. 205g/m 20szt. 2. 
Garsonki bluza + spódnica Bluza damska o kroju żakiet dopasowana z ozdobnymi 
cięciami. Dekolt wykończony wykładanym kołnierzem lub stójką. Z przodu trzy 
kieszenie górna mała, dwie dolne. Rękaw może być długi, krótki lub 3/4. Rękawy i 
kieszenie wykończone cienkimi lamówkami. Spódnica zapinana z tyłu na zamek, 
rozcięcie z tyłu zakładane, w tali pasek, regulacja obwodu pasa za pomocą gumek 
wszytych po bokach. Pranie w temp. 600 C. Skład 65 procent poliester, 35 procent 
bawełna. Waga min. 205g/m 200szt. 3 Garsonki bluza + spodnie Bluza damska o 
kroju żakiet dopasowana z ozdobnymi cięciami. Dekolt wykończony wykładanym 
kołnierzem lub stójką. Z przodu trzy kieszenie górna mała, dwie dolne. Rękaw może 
być długi, krótki lub 3/4. Rękawy i kieszenie wykończone cienkimi lamówkami. 
Spodnie zapinane na zamek, nogawki proste, w tali pasek, regulacja obwodu pasa za 
pomocą gumek wszytych po bokach. Pranie w temp. 600 C. Skład 65 procent 
poliester, 35 procent bawełna. Waga min. 205g/m 200 szt. 4. Bluza serek + spodnie 
niebieskie Bluza serek wkładana przez głowę, luźna, trzy kieszenie, dekolt do szpica.
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Spodnie zapinane na zamek, nogawki proste, w tali pasek, regulacja obwodu pasa za pomocą 
gumek wszytych po bokach. Pranie w temp. 600 C. Skład 65 procent poliester, 35 procent 
bawełna. Waga min. 205g/m 300szt. 5. Męskie komplety bluza + spodnie białe Bluza męska 
zapinana na napy, krój luźny, trzy kieszenie, dekolt wykończony stójką lub kołnierzem 
wykładanym. Klasyczne spodnie męskie na zamek, nogawki proste, kieszenie boczne, w tali 
pasek z szlufkami, regulacja obwodu pasa za pomocą gumek wszytych po bokach. Pranie w 
temp. 600 C. Skład 65 procent poliester, 35 procent bawełna. Waga min. 205g/m 100szt. 6. 
Bluza serek + spodnie ciemna zieleń M,L,XL,XXL Bluza serek wkładana przez głowę, luźna, 
trzy kieszenie, dekolt do szpica. Spodnie zapinane na zamek, nogawki proste, w tali pasek, 
regulacja obwodu pasa za pomocą gumek wszytych po bokach. Pranie w temp. 600 C. Skład 
65 procent poliester, 35 procent bawełna. Waga min. 205g/m 95 szt. 7. Sukienki serek ciemna 
zieleń M,L,XL Sukienka serek wkładana przez głowę, luźna, trzy kieszenie, dekolt do szpica. 
Pranie w temp. 600 C. Skład 65 procent poliester, 35 procent bawełna. Waga min. 205g/m 60 
szt..

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 18.00.00.00-9, 18.10.00.00-0, 18.11.00.00-
3.

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.

 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Grupa 2 - odzież wysokobarierowa CBO.

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Ubranie 
chirurgiczne wielokrotnego użytku wykonane z chłonącej płyny, niepylącej tkaniny 
bawełniano-poliestrowej z dodatkiem antystatycznego włókna węglowego. Tkanina 
ma zapewnić komfort dotykowy właściwy bawełnie. Tkanina zarówno w wątku, jak i 
osnowie wykonana z przędzy bawełniano-poliestrowej o konstrukcji rdzeniowo-
osłonowej, gdzie rdzeniem są włókna poliestrowe, a osłoną włókna bawełny. Tkanina 
bawełniano-poliestrowa ma zapewnić wysoki termofizjologiczny komfort 
użytkowania, poziom przepuszczalności powietrza minimum 15cm3/cm2s, gramatura 
maksimum 150g/m2. Zawartość bawełny minimum 65procent. Ubranie ma zachować 
właściwości niepylące przez minimum 100 cykli użyć. Kolor niebieski, zielony, 
czerwony. Rozmiary S, M, L, XL, XXL, 3XL 200szt. 2. Ubranie chirurgiczne 
wielokrotnego użytku wykonane z chłonącej płyny, niepylącej tkaniny bawełniano-
poliestrowej. Tkanina ma zapewnić komfort dotykowy właściwy bawełnie. Gramatura 
maksimum 120g/m2. Zawartość bawełny minimum 55 procent. Ubranie ma być 
zgodne z normą PN-EN 13795 w zakresie pylenia oraz czystości pod względem 
cząstek stałych. Kolor niebieski, zielony, szaro-niebieski. Rozmiary S, M, L, XL, 
XXL, 3XL 200szt. 3. Obuwie operacyjne wykonane z SEBS styreno - etyleno -
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butadieno - styrenu o podwyższonej odporności na degradację i starzenie, elastyczne, 
wentylowane z góry i po bokach, z wyjmowaną perforowaną wkładką masującą podlegającą 
sterylizacji. Podeszwy antypoślizgowe, posiadające antystatyczny korek. Rozmiary 35/36, 
37/38, 39/40, 41/42, 43/44, 45/46 60 par 4. Serweta nieprzemakalna roz. 150x200 cm., 
wykonana z tkaniny bawełniano-poliestrowej o minimalnej zawartości bawełny 65% oraz 
maksymalnej gramaturze 155g/m2 , kolor zielony, niebieski. 400szt. 5. Serweta 
nieprzemakalna 75x90cm., wykonana z tkaniny bawełniano-poliestrowej o minimalnej 
zawartości bawełny 65 procent oraz maksymalnej gramaturze 155g/m2 , kolor zielony, 
niebieski. 400 szt. 6. Serweta chłonna 150x240cm wykonana z z tkaniny bawełnianej 100 
procent oraz minimalnej gramaturze 160g/m2, kolor zielony 520 szt. 7 Serweta chłonna 
150x90cm wykonana z z tkaniny bawełnianej 100 procent oraz minimalnej gramaturze 
160g/m2, kolor zielony 100 szt..

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.19.90.00-1, 33.14.00.00-3.

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.

 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Grupa 3 - obuwie dla personelu medycznego.

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Obuwie białe 
r. 36-42, wykonane w całości ze skóry naturalnej, perforowane, wkładka profilowana, 
podeszwa antypoślizgowa, wykonana na spodzie poliuretanowym, obuwie klejone, 
obuwie z paskiem dwufunkcyjnym. 400 par 2. Obuwie białe r. 40-46, wykonane w 
całości ze skóry naturalnej, perforowane, wkładka profilowana, podeszwa 
antypoślizgowa, wykonana na spodzie poliuretanowym, obuwie klejone, obuwie z 
paskiem dwufunkcyjnym. 350 par.

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 18.80.00.00-7.

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.

 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Grupa 4 - ręczniki frotte.

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Ręczniki frotte 
50 cm x 100 cm kolorowe, nie białe, frotte dwustronne 300 szt..

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.51.41.00-9.

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.

Centrala Telefoniczna
0-12 644-01-44

FAX:
0-12 644-47-56

Dyrektor Szpitala
0-12 644-08-65

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
0-12 622-92-39

Z-ca Dyrektora ds. Ekon.-Adm.
0-12 622-92-81

Główny Księgowy
0-12 622-93-83

NIP 678-26-80-028

REGON 000630161

www.zeromski-szpital.pl

e-mail: zeromski@bci.pl

e-mail: kancelaria@zeromski-szpital.pl



Szpital Specjalistyczny
im. Stefana Żeromskiego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Krakowie

os. Na Skarpie 66
Skrytka pocztowa 9                                                kod pocztowy 31-913

CERTYFIKAT
ISO 9001 : 2008

 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Grupa 5 - odzież ochronna i robocza dla personelu technicznego.

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Obuwie 
gumowe męskie typu cholewy, guma w kolorze ciemnym 30 par 2. Obuwie gumowo-
filcowe męskie typu cholewy 20 par 3. Bluzy drelichowe ocieplane pokrycie bawełna, 
kolory ciemne 80 szt. 4. Obuwie robocze ocieplane męskie, trzewiki skórzane, 
sznurowane, podeszwa gumowa, kolor ciemny 50 par 5. Obuwie robocze męskie, 
trzewiki skórzane, sznurowane, podeszwa gumowa, kolor ciemny 140 par 6 Czapki 
robocze letnie, drelichowe, typu bejsbolówka, kolor ciemny 30 szt. 7 Czapki robocze 
zimowe, drelich ocieplany z możliwością zasłonięcia uszu 50 szt. 8 Kurtki robocze 
przeciwdeszczowe, materiał podgumowany, nieprzemakalny, z kapuzą na głowę 60 
szt. 9 Kamizelki ocieplane bezrękawniki pokryte drelichem, rozpinane 20 szt. 10 
Kamizelki ocieplane bezrękawniki pokryte ortalionem, rozpinane lub rozsuwane 30 
szt. 11 Koszule flanelowe 200 szt. 12 Rękawice robocze drelichowe wzmocnione 
podwójny drelich 2000 par 13 Rękawice drelichowe wzmocnione skórą 50 par 14 
Ubrania robocze drelichowe, spodnie na szelkach typu ogrodniczki, bluza rozpinana 
180 szt. 15 Ubranie robocze drelichowe, spodnie do pasa, bluza rozpinana 60 szt. 16 
Ubrania drelichowe ocieplane, spodnie do pasa, bluza rozpinana 30 szt. 17 Rękawice 
ocieplane 40 par 18 Kurtki ocieplane zimowe 80 szt..

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 18.23.00.00-0, 18.83.00.00-6, 35.11.34.00-
3.

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.

 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 
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