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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

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): zaop@poczta.onet.pl
adres internetowy http://www.szpital-tomaszow.pl/
2. Tryb postępowania:
Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 137 000 EURO ( na
podstawie ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 19 poz.177 z późn.
zm.)
3. Adres strony internetowej na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://www.szpital-tomaszow.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można również uzyskać po złożeniu wniosku,
w Sekcji Zaopatrzenia lub za pośrednictwem poczty.
4. Przedmiotem zamówienia jest:
Zadanie I - Sprzedaż paliw płynnych przeznaczonych dla potrzeb samochodów sanitarnych
SPZOZ Tomaszów Lubelski – (kod CPV 24.61.11.00-1 Paliwa płynne) w asortymencie i ilościach
rocznych:
Olej napędowy ON - 40.000 litrów,
Etylina 95 - 970 litrów,
Gaz propan-butan LPG - 14.000 litrów.
Zadanie II - Dostawy transportem Wykonawcy oleju napędowego ON w beczkach 200 litrowych
Zamawiającego przeznaczonego do agregatów prądotwórczych SPZOZ Tomaszów Lubelski
(Kod CPV24.61.11.00-1 Paliwa płynne) w ilościach: w I kwartale 2008r. - 600 l , w II kwartale
2008r. - 600 l.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w obrębie poszczególnych zadań.
5. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej.
6. Termin wykonania zamówienia:
Sukcesywne dostawy przez okres 12 miesięcy licząc od dnia wejścia w życie umowy.
7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełnienia tych warunków:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawca spełniający warunki wynikające
z niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz warunki wynikające z art. 22
ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 19 poz.177 z późn. zm.) w
szczególności Wykonawca, który:
- posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
- posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
- znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
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nie podlega wykluczeniu w myśl postanowień art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z 29 stycznia 2004
r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 19 poz.177 z późn. zm.).
w przypadku przystąpienia do zadanie nr I, Wykonawca musi być właścicielem lub
dzierżawcą (ajentem) stacji paliw położonej w Tomaszowie Lubelskim lub okolicy
w odległości nie większej niż 4 km od siedziby Stacji Pogotowia Ratunkowego oraz
zapewni sprzedaż paliwa w godzinach pracy Zamawiającego tj. 24 godziny na dobę.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:
Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie
żądanych w SIWZ przedmiotowego postępowania oświadczeń i dokumentów, wg. formuły
„spełnia / „nie spełnia”. Z treści załączonych oświadczeń i dokumentów musi wynikać
jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił.

8. Informacje o oświadczeniach i i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia
spełnienia warunków udziału w postępowaniu
Do oferty Wykonawcy powinni złożyć następujące dokumenty w celu potwierdzenia spełniania
warunków udziału w postępowaniu:
1.1 Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki zawarte w SIWZ oraz nie podlega
wykluczeniu zgodnie z art. 22 i 24 ustawy Prawo zamówień publicznych - Załączniki nr 2
i3
1.2 Aktualny (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert) odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej, podpisany przez osobę uprawnioną z adnotacją, że dane zawarte w danym
rejestrze (ewidencji) nie uległy zmianie.
1.3 Aktualne (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
ofert) zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że
Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lub aktualne zaświadczenie
potwierdzające uzyskanie prawem przewidzianej zgody na zwolnienie, odroczenie,
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu.
1.4 Aktualne (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
ofert) 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 aktualne zaświadczenie
potwierdzające uzyskanie prawem przewidzianej zgody na zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu.
1.5 Oświadczenie - wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonaniu
zamówienia wraz z danymi na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia
i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych
przez nich czynności – Załącznik nr 4
1.6 Informacja o lokalizacji stacji paliw w Tomaszowie Lubelskim wraz z oświadczeniem
o sprzedaży paliwa 24 godziny na dobę.
9. Informacje na temat wadium:
W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia Zamawiający nie wymaga wniesienia
wadium
10. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Cena (koszt)
Udzielony rabat

– 10%
– 90%

11. Termin i miejsce składania ofert:
W terminie do dnia 3 stycznia 2008 r. do godz. 900
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Sekretariat Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej, 22-600 Tomaszów Lubelski,
Aleje Grunwaldzkie 1.
12. Miejsce i termin otwarcia ofert:
3 stycznia 2008 r. o godz. 1000
Świetlica Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej, 22-600 Tomaszów Lubelski,
Aleje Grunwaldzkie 1.
13. Termin związania z ofertą:
30 dni
14. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej:
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
15. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej,
na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
16. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz
z dresem strony internetowej , na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna:
Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej przy wyborze oferty
najkorzystniejszej.
17. Osoby upoważnione do kontaktów:
w sprawach merytorycznych: Maria Krawczyk tel. 084 6644411 w 329,
w sprawach formalnych: Janusz Parol tel. 084 6642050.
Ogłoszenie o zamówieniu umieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 2007-12-21

Tomaszów Lubelski dnia 2007-12-21

