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Ogłoszenie nr 76134 - 2017 z dnia 2017-04-28 r.

Tomaszów Lubelski: Dostawy gazów medycznych: tlenu, podtlenku azotu,
dwutlenku węgla wraz z dzierżawą zbiornika kriogenicznego i butli
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Nazwa projektu lub programu
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 43007 -2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający
powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej, krajowy numer identyfikacyjny , ul.
Aleje Grunwaldzkie 1, 22600 Tomaszów Lubelski, państwo Polska, woj. lubelskie, tel. 84 6644411 do 19, faks
846 642 521, e-mail zampub@szpital-tomaszow.pl
Adres strony internetowej (URL): www.szpital-tomaszow.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w
przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii
Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja
w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i
na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawy gazów medycznych: tlenu, podtlenku azotu, dwutlenku węgla wraz z dzierżawą zbiornika
kriogenicznego i butli
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
SZZ.251.08.2017.PW
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane:
Pakiet 1 – Dostawa tlenu medycznego ciekłego wraz z dzierżawą zbiornika kriogenicznego. Wykonawca
zobowiązany jest do wytworzenia i dostarczania do siedziby Zamawiającego we własnym zakresie i
własnym transportem tlenu medycznego ciekłego w ilości - 125 400 kg (przez okres 36 miesięcy licząc od
dnia podpisania umowy). Wykonawca we własnym zakresie dostarczy, zamontuje, podłączy do istniejącej
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instalacji rozprowadzającej i uruchomi zbiornik kriogeniczny 3t wyposażony w system telemetrii przekazując
go Wykonawcy do użytkowania w terminie 2 tygodni licząc od dnia podpisania umowy. Wykonawca
wydzierżawi Zamawiającemu ww. zbiornik (przez okres 36 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy).
(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).
Pakiet 2 – Dostawa tlenu medycznego sprężonego w butlach wraz z dzierżawą butli. Wykonawca
zobowiązany jest do wytworzenia i dostarczania do siedziby Zamawiającego we własnym zakresie i
własnym transportem (przez okres 36 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy) tlenu medycznego w
butlach: Tlen medyczny sprężony butla 10,7 m3 - 36 szt. Tlen medyczny sprężony butla 6,4 m3 - 2 730 szt.
Tlen medyczny sprężony butla 1,6 m3 - 27 szt. Wykonawca wydzierżawi Zamawiającemu butle (przez okres
36 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy) w ilości: Dzierżawa butli z tlenem medycznym 10,7 m3 - 26
280 b/d Dzierżawa butli z tlenem medycznym 6,4 m3 - 93 075 b/d Dzierżawa butli z tlenem medycznym
1,6 m3 - 7 665 b/d Pakiet 3 – Dostawa dwutlenku węgla medycznego do laparoskopii, podtlenku azotu
medycznego wraz z dzierżawą butli. Wykonawca zobowiązany jest do wytworzenia i dostarczania do
siedziby Zamawiającego we własnym zakresie i własnym transportem (przez okres 36 miesięcy licząc od
dnia podpisania umowy) dwutlenku węgla medycznego do laparoskopii, podtlenku azotu medycznego w
butlach: Dwutlenek węgla medyczny do laparoskopii w butlach 7,5 kg - 195 szt. Podtlenek azotu medyczny
7 kg - 60 szt. Wykonawca wydzierżawi Zamawiającemu butle (przez okres 36 miesięcy licząc od dnia
podpisania umowy) w ilości: Dzierżawa butli z dwutlenkiem węgla medycznym do laparoskopii - 13 140 b/d
Dzierżawa butli z podtlenkiem azotu medycznym - 7 665 b/d Zadeklarowane przez Wykonawcę w ofercie
gazy medyczne, zbiornik kriogeniczny i butle powinny posiadać aktualne dopuszczenia do obrotu na
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z polskim prawem oraz prawem Unii Europejskiej. Wykonawca
winien złożyć w swojej ofercie stosowną pisemną deklarację dotyczącą oferowanego przez niego
przedmiotu zamówienia, tożsamą w treści z powyższym wymogiem. Wykonawca do każdej dostawy musi
dołączyć Certyfikat analityczny tlenu medycznego potwierdzający czystość sprężonego tlenu medycznego i
Świadectwo kontroli jakości dwutlenku węgla medycznego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do
niewykorzystania zamówienia w zakresie ilościowym i wartościowym. 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. Zamawiający na wniosek
Wykonawcy umożliwi przeprowadzenia wizji lokalnej
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
II.5) Główny Kod CPV: 24111900-4
Dodatkowe kody CPV: 24111500-0

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1

NAZWA: Pakiet 1 – Dostawa tlenu medycznego ciekłego
wraz z dzierżawą zbiornika kriogenicznego.

Postępowanie/część zostało unieważnione
nie
Należy podać podstawę i przyczynę
unieważnienia postępowania:
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04/04/2017
IV.2 Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT
Waluta
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert2
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 0
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii
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Europejskiej: 0
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii
Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
MESSER POLSKA, krzysztof.gliniak@messergroup.com, ul. Maciejkowicka 30, 41-503, Chorzów,
kraj/woj. śląskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O
OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 79692.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 79692.00
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 83268.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy
lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
CZĘŚĆ NR: 2

NAZWA: Pakiet 2 – Dostawa tlenu medycznego
sprężonego w butlach wraz z dzierżawą butli

Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę
unieważnienia postępowania:
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04/04/2017
IV.2 Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT
Waluta
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert3
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 0
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii
Europejskiej: 0
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii
Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
MESSER POLSKA, krzysztof.gliniak@messergroup.com, ul. Maciejkowicka 30, 41-503, Chorzów,
kraj/woj. śląskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O
OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 79185.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 79185.00
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 141419.95
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Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy
lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
CZĘŚĆ NR: 3

NAZWA: Pakiet 3 – Dostawa dwutlenku węgla medycznego do
laparoskopii, podtlenku azotu medycznego wraz z dzierżawą
butli.

Postępowanie/część zostało
unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę
unieważnienia postępowania:
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04/04/2017
IV.2 Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT
Waluta
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert3
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 0
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii
Europejskiej: 0
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii
Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
MESSER POLSKA, krzysztof.gliniak@messergroup.com, ul. Maciejkowicka 30, 41-503, Chorzów,
kraj/woj.
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O
OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 19370.25
Oferta z najniższą ceną/kosztem 19370.25
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 31976.25
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy
lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA,
ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie
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zamówienia jest zgodne z przepisami.
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