
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.wscp.wodzislaw.pl

Wodzisław Śląski: Dostawy tlenu medycznego wraz z dzierżawą butli
Numer ogłoszenia: 24889 - 2014; data zamieszczenia: 07.02.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Szpital Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca , ul. Bracka 13, 44-300

Wodzisław Śląski, woj. śląskie, tel. 032 4537110, 4537171, faks 032 4555325.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.wscp.wodzislaw.pl

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 tlenu medycznego wraz z dzierżawą butli.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: tlen medyczny w szacunkowej ilości

11.712 m3 w okresie 2 lat dzierżawa butli 50-litrowych w ilości 30 sztuk i 10-litrowych w ilości 12 sztuk z tlenem

medycznym w łącznej szacunkowej ilości 31.248 butlodni w okresie 2 lat transport butli z tlenem medycznym w

szacunkowej ilości 84 kursy w okresie 2 lat.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 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: Zakończenie: 29.02.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
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
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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

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w

postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy Pzp. Zamawiający nie wyznacza szczegółowych

wymagań w odniesieniu do postawionego warunku. Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku

na podstawie oświadczenia Wykonawcy wg formuły spełnia-nie spełnia.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w

postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy Pzp. Zamawiający nie wyznacza szczegółowych

wymagań w odniesieniu do postawionego warunku. Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku

na podstawie oświadczenia Wykonawcy wg formuły spełnia-nie spełnia.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w

postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy Pzp. Zamawiający nie wyznacza szczegółowych

wymagań w odniesieniu do postawionego warunku. Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku

na podstawie oświadczenia Wykonawcy wg formuły spełnia-nie spełnia.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w

postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy Pzp. Zamawiający nie wyznacza szczegółowych

wymagań w odniesieniu do postawionego warunku. Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku

na podstawie oświadczenia Wykonawcy wg formuły spełnia-nie spełnia.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w

postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy Pzp. Zamawiający nie wyznacza szczegółowych

wymagań w odniesieniu do postawionego warunku. Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku

na podstawie oświadczenia Wykonawcy wg formuły spełnia-nie spełnia.

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:
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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;

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;

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.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB

ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym

wymaganiom należy przedłożyć:

inne dokumenty

Zezwolenie na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia obrotu hurtowego produktami

leczniczymi,  wydane  przez Głównego  Inspektora  Farmaceutycznego.  Karty  charakterystyki.  Produkty

lecznicze, które są przedmiotem zamówienia są wpisane do Urzędowego Wykazu Produktów Leczniczych

dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub uzyskały pozwolenie na dopuszczenie

do  obrotu na  terytorium Rzeczpospolitej  Polskiej  wydane  przez Radę  Unii  Europejskiej  lub  Komisję

Europejską.  Oferowane produkty muszą posiadać świadectwa rejestracji Ministerstwa Zdrowia,  okres

ważności nie krótszy niż 12 miesięcy od daty dostarczenia produktu do Zamawiającego. Pełnomocnictwa
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do  reprezentowania  Wykonawcy  podmiotów  występujących  wspólnie  w  postępowaniu  o  udzielenie

zamówienia albo reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia

publicznego. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej,  zamiast  dokumentów,  o  których mowa  wyżej  składa  dokument  lub  dokumenty,  wystawione

zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. W przypadku składania oferty

wspólnej Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w  postępowaniu o udzielenie

zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania

zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z

nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował

zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne

zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich

przy wykonywaniu zamówienia. Jeżeli wykonawca polega na zasobach innych podmiotów na zasadach

określonych powyżej, a podmioty te będą brały udział w realizacji zamówienia (podwykonawcy), wykonawca w

odniesieniu do tych podmiotów zobowiązany jest złożyć dokumenty wymienione w Rozdziale V 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

Strony zgodnie ustalają, iż zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy oraz wprowadzania nowych

postanowień, niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty,

chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w

chwili zawarcia umowy. Przez okres obowiązywania umowy obowiązywać będzie niezmienność cen za wyjątkiem

ustawowej zmiany stawki podatku VAT (zmiana wartości umowy następuje z dniem wejścia w życie zmienionej

stawki VAT, przy czym zmianie ulegnie kwota podatku VAT i cena brutto, cena netto pozostanie niezmienna).

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

www.wscp.wodzislaw.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: www.wscp.wodzislaw.pl lub w
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Budynku Administracji Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc w Wodzisławiu Śląskim ul. Bracka 13, 44-300

Wodzisław Śląski Dział Zamówień Publicznych.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.02.2014

godzina 13:30, miejsce: Sekretariat Dyrekcji Zamawiającego - w Budynku Administracji Wojewódzkiego Szpitala

Chorób Płuc w Wodzisławiu Śląskim ul. Bracka 13, 44-300 Wodzisław Śląski.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii

Europejskiej: nie dotyczy.

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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