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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:201810-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Kraków: Usługi w zakresie higieny
2022/S 075-201810

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowonej MSWiA w Krakowie
Adres pocztowy: ul. Kronikarza Galla 25, 30-053 Kraków
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Kod pocztowy: 30-053
Państwo: Polska
E-mail: zamowienia@zozmswkrakow.pl 
Tel.:  +48 126623121
Faks:  +48 126623105
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zozmswkrakow.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/zozmswkrakow
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za 
pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/pn/zozmswkrakow

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:
Przetarg nieograniczony na usługi sterylizacyjne dla SP ZOZ MSWiA w Krakowie
Numer referencyjny: ZP-10/22

II.1.2) Główny kod CPV
85142300 Usługi w zakresie higieny

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
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Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie sterylizacji wysokotemperaturowej (para wodną 
w nadciśnieniu) oraz sterylizacji niskotemperaturowej (tlenek etylenu lub/i plazma) narzędzi chirurgicznych, 
okulistycznych oraz materiałów opatrunkowych zwanych dalej materiałami sterylizowanymi wraz z transportem 
specjalistycznym na rzecz Zamawiającego sukcesywnie w ciągu 24 miesięcy w okresie obowiązywania umowy 
dla SP ZOZ MSWiA w Krakowie, zgodnie z ilościami podanymi w Załączniku nr 2 do SWZ.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miejsce odbioru materiałów do sterylizacji (skażonych) oraz dostarczenia materiałów po sterylizacji (sterylnych):
SP ZOZ MSWiA w Krakowie, ul. Kronikarza Galla 25, 30-053 Kraków

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie sterylizacji wysokotemperaturowej (para wodną 
w nadciśnieniu) oraz sterylizacji niskotemperaturowej (tlenek etylenu lub/i plazma) narzędzi chirurgicznych, 
okulistycznych oraz materiałów opatrunkowych zwanych dalej materiałami sterylizowanymi wraz z transportem 
specjalistycznym na rzecz Zamawiającego sukcesywnie w ciągu 24 miesięcy w okresie obowiązywania umowy 
dla SP ZOZ MSWiA w Krakowie, zgodnie z ilościami podanymi w Załączniku nr 2 do SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

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:
Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia ilości i wartości przedmiotu umowy maksymalnie o 40% w 
zależności od rzeczywistych potrzeb w okresie trwania umowy.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe

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:

15/04/2022 S75
https://ted.europa.eu/TED

2 / 3



Dz.U./S S75
15/04/2022
201810-2022-PL

3 / 3

Zamawiający w tym zakresie wymaga posiadania przez Wykonawcę uprawnień do wykonywania określonej 
działalności lub czynności w zakresie objętym zamówieniem, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich 
posiadania, tj. jest uprawniony do świadczenia usług sterylizacyjnych, a więc:
- posiada aktualną decyzję PIS zezwalającą na świadczenie usług sterylizacji;

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

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: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 17/05/2022
Czas lokalny: 08:30

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: 14/08/2022

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 17/05/2022
Czas lokalny: 08:45
Miejsce:
Sekcja Zamówień Publicznych w SP ZOZ MSWiA w Krakowie, ul. Kronikarza Galla 25

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:
kwiecień 2024

VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: KIO
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: Postępu 17a
Państwo: Polska

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12/04/2022
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