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Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.szpital-tomaszow.pl

Tomaszów Lubelski: Dostawy gazów medycznych: tlenu, podtlenku azotu,
dwutlenku węgla wraz z dzierżawą zbiornika kriogenicznego i butli
Numer ogłoszenia: 154883 - 2013; data zamieszczenia: 04.08.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej , Aleje Grunwaldzkie 1, 22-600
Tomaszów Lubelski, woj. lubelskie, tel. 84 6644411 do 19, faks 084 6642521.
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: Dostawy gazów medycznych: tlenu, podtlenku
azotu, dwutlenku węgla wraz z dzierżawą zbiornika kriogenicznego i butli.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawy gazów medycznych: tlenu,
podtlenku azotu, dwutlenku węgla wraz z dzierżawą zbiornika kriogenicznego i butli. Wykonawca zobowiązany
jest do wytworzenia i dostarczania do siedziby Zamawiającego we własnym zakresie i własnym transportem
gazów medycznych wraz z wydzierżawieniem zbiornika kriogenicznego i butli gazów medycznych w ilościach: 1.
Tlen medyczny ciekły - 83 250 kg 2. Tlen medyczny sprężony butla 6,4 m3 - 4 500 szt. 3. Tlen medyczny
sprężony butla 1,6 m3 - 30 szt. 4. Tlen medyczny sprężony butla poniżej 1,6 m3 - 45 szt. 5. Laparox C /
Dwutlenek węgla medyczny w butlach 7,5 kg - 27 szt. 6. Podtlenek azotu medyczny 7 kg - 66 szt. 7. Dzierżawa
butli z tlenem medycznym 6,4 m3 i 1,6m3 - 136 875 b/d 8. Dzierżawa butli aluminiowych z tlenem medycznym
poniżej 1,6 m3 wyposażonych w zawór zintegrowany - 2 190 b/d 9. Dzierżawa butli gazy medyczne Laparox C/
dwutlenek węgla - 8 760 b/d 10. Dzierżawa butli z podtlenkiem azotu - 5 475 b/d 11. Dzierżawa zbiornika
kriogenicznego 3t wyposażonego w system telemetrii - 36 mies. Przez system telemetrii należy rozumieć system
zdalnej transmisji danych o stanie napełnienia zbiornika z punktu zbiornikowego do centralnego komputera
dostawcy ciekłego tlenu medycznego, umożliwiający Zamawiającemu bieżący dostęp do danych w oparciu o
ogólnodostępną wersję przeglądarki internetowej. Wykonawca we własnym zakresie dostarczy, zamontuje,
podłączy do istniejącej instalacji rozprowadzającej i uruchomi zbiornik kriogeniczny przekazując go Wykonawcy
do użytkowania (w tym również odbiór przez UDT) - w ciągu 2 dni roboczych licząc od dnia podpisania umowy.
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Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania zamówienia w zakresie ilościowymi wartościowym.
Przez leki stanowiące przedmiot zamówienia należy rozumieć produkty lecznicze w rozumieniu ustawy prawo
farmaceutyczne z dnia 6 września 2001 roku (Dz. U. Nr 126 z późn. zm.). oraz spełniać wymagania aktualnie
obowiązującej monografii Farmakopei Europejskiej lub aktualnie obowiązującej monografii Farmakopei Polskiej.
Leki muszą być dopuszczone do obrotu na zasadach określonych w art. 3 i 4a ustawy Prawo farmaceutyczne z
dnia 6 września 2001 roku (Dz. U. Nr 126 poz. 1381 z późn. zm.). Wyroby medyczne muszą być dopuszczone
do stosowania na zasadach określonych w ustawie o wyrobach medycznych z 24 kwietnia 2004 roku (Dz. U. 93
poz. 896 z 2004 r. z późn. zm.). Zadeklarowane przez Wykonawcę w ofercie jako przedmiot zamówienia
Dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą zbiornika kriogenicznego i butli powinny posiadać aktualne
dopuszczenia do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z polskim prawem oraz prawem Unii
Europejskiej, a także spełniać inne wymagania (normy, parametry), określone przez Zamawiającego w SIWZ
oraz załącznikach do SIWZ. Wykonawca winien złożyć w swojej ofercie stosowną pisemną deklarację dotyczącą
oferowanego przez niego przedmiotu zamówienia, tożsamą w treści z powyższym wymogiem oraz przedstawić
na jej potwierdzenie stosowne dokumenty. Wykonawca do każdej dostawy musi dołączyć atest potwierdzający
czystość sprężonego tlenu medycznego i dwutlenku węgla medycznego w napełnionych butlach. Szczegółowy
wykaz asortymentowo - ilościowy zawiera Formularz ofertowy (załącznik nr 1 do SIWZ) W okresie 3 lat od
udzielenia zamówienia podstawowego będącego przedmiotem niniejszej umowy, Zamawiający przewiduje
możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 20 % wartości zamówienia
podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień. Wykonawca jest zobowiązany do
przeprowadzenia wizji lokalnej. Wizja lokalna winna być przeprowadzona w godzinach pracy Zamawiającego tj.
08.00 - 15.00 po uprzednim ustaleniu terminu z Zamawiającym. Osobą upoważnioną do odbycia wizji lokalnej ze
strony Zamawiającego jest Pan Robert Kielar tel. 84 664 44 11 do 19 w 401 Wykonawca jest zobowiązany do
wskazania części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy. Zamówienie dotyczy
sukcesywnych dostaw w oparciu o bieżące potrzeby Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do
niewykorzystania zamówienia w zakresie ilościowym i wartościowym. Zamawiający nie dopuszcza możliwości
złożenia oferty częściowej.
II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
W okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego będącego przedmiotem niniejszej umowy,
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 20 %
wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24.11.19.00-4, 24.11.15.00-0.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 36.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
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FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
III.2) ZALICZKI
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 odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie.
Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na
podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 6.1.
SIWZ
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie.
Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na
podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 6.1.
SIWZ
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie.
Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na
podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 6.1.
SIWZ
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie.
Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na
podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 6.1.
SIWZ
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie.
Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na
podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 6.1.
SIWZ
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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 spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy
przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, 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;
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
ubezpieczenia 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;
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:
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;
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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;
nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3.2)
zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo
zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo
zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy
- wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1. Formularz ofertowy (załącznik nr 1 do SIWZ) 2. W celu potwierdzenia spełnienia wymagań technicznych
oferowanych wyrobów: 2.1. W przypadku produktów leczniczych: - tlen medyczny ciekły; - tlen medyczny
sprężony; - podtlenek azotu medyczny; Wykonawca przedstawi następujące dokumenty zgodnie z ustawą
Prawo Farmaceutyczne z dnia 6 września 2001r : pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego dla każdego z wymienionych produktów - wydane przez Ministra Zdrowia zezwolenie na prowadzenie hurtowni
farmaceutycznej wydane przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego zezwolenie na wytwarzanie produktu
leczniczego wydane przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego - dotyczy tylko produktów leczniczych
wytwarzanych bezpośrednio przez Dostawcę. 2.2. W przypadku wyrobów medycznych: - dwutlenek węgla
medyczny do laparoskopii Wykonawca przedstawi następujące dokumenty wymagane przez Ustawę o
Wyrobach Medycznych z dnia 20 kwietnia 2004: - deklaracja zgodności wymogami zasadniczymi Dyrektywy
Rady 93/42/EEC Medical Devices oraz z normą zharmonizowaną PN-EN ISO 13485:2004 - certyfikat
wystawiony przez jednostkę notyfikowaną potwierdzający spełnienie dyrektywy 93/42/EEC w zakresie
wytwarzania oferowanych wyrobów - potwierdzenie złożenia dokumentacji rejestracyjnej wyrobu lub wpis do
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Rejestru Wyrobów Medycznych i Podmiotów Odpowiedzialnych za ich wprowadzanie do obrotu, prowadzonego
przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych 2.3. W
przypadku gazów technicznych - zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzające, że
oferowane gazy (techniczne) będące przedmiotem zamówienia odpowiadają określonym normom lub
specyfikacjom technicznym. 2.4. karty charakterystyk substancji chemicznej oferowanych gazów medycznych z
podaniem producenta i kraju pochodzenia. 3. Folder, zdjęcie butli wyposażonych w zawór zintegrowany o
pojemności poniżej 1,6 m3 4. Potwierdzenie odbycia wizji lokalnej (załącznik nr 4 do SIWZ) 5. Oświadczenie o
braku przynależności do grupy kapitałowej, lub lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o
której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5. (załącznik nr 5 do SIWZ)

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.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie
której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający przewiduje wprowadzenie zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy: 1. Zmiany przewidziane w Umowie mogą być inicjowane przez
Zamawiającego lub przez Wykonawcę. 2. Zmiany Umowy muszą być dokonywane z zachowaniem przepisu art.
140 ust. 3 Ustawy Pzp, stanowiącego, że Umowa jest nieważna w części wykraczającej poza określenie
przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ. 3. Zmiany o których mowa w ust. 1 mogą dotyczyć a. zmiany ilości
dostaw poszczególnych gazów medycznych a tym samym ilości dzierżawionych butli i/lub zbiornika będących
następstwem rozbudowy, przebudowy lub modernizacji istniejących sieci i instalacji gazów medycznych
Zamawiającego, b. zmiany obowiązującej stawki VAT 4. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 4
jest złożenie wniosku przez Stronę inicjującą zmianę zawierającego: a) Opis propozycji zmiany b) Uzasadnienie
zmiany c) Obliczenie kosztów zmiany, 5. Podstawę obliczenia kosztów zmiany, o której mowa w ust. 4 lit. a jest
kalkulacja ofertowa opracowana na podstawie cen jednostkowych wskazanych w ofercie do niniejszej umowy
oraz ilości gazów medycznych przewidywanych do wykorzystania w projekcie rozbudowy (przebudowy). W
przypadku konieczności zmiany zbiornika kriogenicznego, cena jednostkowa dzierżawy zostanie ustalona
proporcjonalnie do zmiany pojemności zbiornika ujętego w niniejszej umowie. 6. Podstawą obliczenia kosztów
zmiany, o której mowa w ust. 4 lit. b są dokumenty urzędowe wprowadzające zmiany stawki podatku VAT. 7. Nie
stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 Ustawy: a) Zmiana danych związanych z obsługą administracyjno
organizacyjną Umowy (np. zmiana rachunku bankowego), b) Zmiany danych teleadresowych, zmiany osób
wskazanych do kontaktów pomiędzy stronami c) Udzielenie zamówień uzupełniających określonych w
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http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=1...

przepisach o zamówieniach publicznych
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.szpital-tomaszow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Sekcja Zaopatrzenia i
Zamówień Publicznych Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej, 22-600 Tomaszów Lubelski
Aleje Grunwaldzkie 1.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.08.2013
godzina 09:00, miejsce: Sekretariat Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej, 22-600 Tomaszów
Lubelski Aleje Grunwaldzkie 1.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
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
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