Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
w Tomaszowie Lubelskim
ul. Aleje Grunwaldzkie 1, 22-600 Tomaszów Lubelski
tel: (0 84) 664-44-11, fax: (0 84) 664-25-21,
email: szpital@szpital-tomaszow.pl, www: http://szpital-tomaszow.pl

SZZ.251.22.2018.PN
Tomaszów Lubelski 2018.08.07

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ
30.000 EURO
1. Zamawiający:
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej,
22-600 Tomaszów Lubelski Aleje Grunwaldzkie 1
województwo lubelskie, powiat Tomaszów Lubelski
telefon:
(0-84) 664-44-11 do 19
faks:
(0-84) 664-25-21
poczta elektroniczna (e-mail): zampub@szpital-tomaszow.pl
adres internetowy:
http://www.szpital-tomaszow.pl
2. Tryb udzielenia zamówienia:
Postępowanie o wartości nieprzekraczającej 30.000 euro oznaczone przez
Zamawiającego znakiem SZZ.251.22.2018.PN. Wykonawcy we wszelkich kontaktach z
Zamawiającym winni powoływać się na ten znak.
3. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są: Dostawy
środków do czyszczenia i pielęgnacji.

profesjonalnych

i

specjalistycznych

Ofertę można składać na całość przedmiotu zamówienia lub na dane zadanie oddzielnie
(oferta częściowa). Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 zadania:
Zadanie I - Specjalistyczne środki myjące
Zadanie II – Profesjonalne środki do czyszczenia i pielęgnacji.
Szczegółowy wykaz asortymentowo–ilościowy zawiera FORMULARZ OFERTOWO-CENOWY
(załącznik nr 1 do SIWZ)
Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty:
Do zadania I dla pozycji 1,2,3 - karty charakterystyki, ponadto należy dostarczyć
certyfikat zarządzania środowiskowego ISO 14001 do pozycji 1-2 (dotyczy
producenta przedmiotu zamówienia).
Zamawiający zastrzega sobie prawo do dwukrotnego zbadania w laboratorium
składu chemicznego oferowanych produktów na koszt wykonawcy.
Do zadania II Oferent użyczy bezpłatnie na czas trwania umowy stacjonarne
systemy dozowania w ilościach 20 sztuk-dotyczy poz. 1, 2, 3, 6.
DOZOWNIKI Penguin 4U/ OPIS/ stacjonarne urządzenia przepływowe, montowane na
ścianie, podłączane do instalacji wodnej o ciśnieniu roboczym w zakresie 1,76-5,86 bara,
przystosowane do bardzo precyzyjnego dozowania czterech różnych produktów chemicznych
w stężeniach od 0,1% do 1% / możliwe przygotowanie roztworów o wyższym stężeniu/.
Urządzenia posiadające moduł szybkiego napełniania wiader roztworem środka myjącego oraz
moduł obniżonego ciśnienia do bezpiecznego napełniania roztworem środka myjącego butelki
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ze spryskiwaczem oraz małe wiaderka. Urządzenia posiadające wygodny przełącznik do
łatwego i prostego wyboru jednego z czterech produktów chemicznych. Dodatkowo dozownik
wyposażony w 3 zamykane na klucz pojemnik do przetrzymywania 1L butelek z
koncentratami: jeden na środek do mycia powierzchni ponad podłogowych, drugi na środek
do mycia podłóg, trzeci na produkt urządzeń sanitarnych – zabezpieczając w ten sposób
dostęp osób niepowołanych do kontaktu z koncentratem. Dozowniki posiadające zawory
zwrotne zabezpieczające instalację wodną przed dostaniem się do niej środka chemicznego
bądź jego roztworu. Obudowa dozowników wykonana z tworzywa ABS odpornego na
mechaniczne uszkodzenia oraz na działanie środków chemicznych. Miejsce na obudowie
dozownika do wyraźnego i czytelnego oznaczenia /naklejki/ roztworem jakiego produktu
napełniane są wiadra, butelki.
Wymagane próbki do pozycji;
- poz.: 1,2,3,6 – op. po 1 litr koncentratu w op. handlowym,
- poz.: 5, – op. handlowe,
- poz.: 7,8,9,10,11, – sztuka.
Zamawiający informuje, że warunkiem koniecznym jest kompletność oferowanego przedmiotu
zamówienia w danym zadaniu pod względem asortymentu jak i ilości. Oferta musi obejmować
całość przedmiotu zamówienia w danym zadaniu. W przeciwnym wypadku oferta zostanie
odrzucona jako nie odpowiadająca treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Wykonawca jest zobowiązany do wskazania części zamówienia, której wykonanie zamierza
powierzyć podwykonawcy.
Zamówienie dotyczy sukcesywnych dostaw w oparciu o bieżące potrzeby Zamawiającego.
Dostawę przedmiotu zamówienia do Magazynu SPZOZ w Tomaszowie Lubelskim przy Alejach
Grunwaldzkich 1 zapewnia Wykonawca, ponosząc koszty i ryzyko transportu. W razie
reklamacji jakościowych i ilościowych Wykonawca będzie je uwzględniał na swój koszt w ciągu
7 dni licząc od daty zgłoszenia reklamacji.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania zamówienia w zakresie ilościowym i
wartościowym.
4. Termin wykonania zamówienia:
12 miesięcy od podpisania umowy.
5. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:
w sprawach merytorycznych: Jan Śrótwa tel. 084 664 44 11 w 469,
w sprawach formalnych: Janusz Parol tel. 084 6644411 do 19 w 432
(od poniedziałku do piątku w godz. 800 - 1400). W postępowaniu Zamawiający dopuszcza
wyłącznie formę pisemną.
6. Miejsce składania ofert:
Sekretariat Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim
przy Alejach Grunwaldzkich 1.
7. Termin składania ofert:
Do dnia 17.08.2018r. do godz. 900.
8. Termin związania ofertą
30 dni.
9. Kryterium wyboru oferty:
cena (koszt) - 100 %
10. Dokumenty i oświadczenia jakie należy złożyć wraz z ofertą:
Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2
do SIWZ).
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Aktualny odpis z właściwego rejestru działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej
niż 6 (sześć) miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
FORMULARZ OFERTOWO - CENOWY (załącznik nr 1 do SIWZ)
Klauzula Informacyjna – (załącznik nr 4 do SIWZ)

Warunki zamówienia (w tym wzory druków: FORMULARZA OFERTOWEGO, Oświadczenia
i Umowy), z którymi musi zapoznać się Wykonawca znajdują się na stronie internetowej
Zamawiającego: www.szpital-tomaszow.pl w zakładce „ZAMÓWIENIA PUB”, lub można je
otrzymać w Sekcji Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych Samodzielnego Publicznego
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim przy Al. Grunwaldzkich 1.
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