
"Poddębickie Centrum Zdrowia"spółka z o.o.: Dostawy gazów medycznych i technicznych,

napełnianie i dzierżawa butli oraz zbiornika ciekłego tlenu, dzierżawa osprzętu dla "Poddębickiego

Centrum Zdrowia" Sp. z o.o. w Poddębicach

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których

działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały

zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie

marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej

kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez

zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli

przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie

postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Ogłoszenie nr 520782-N-2019 z dnia 2019-03-04 r.
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Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać

adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do

kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane 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: "Poddębickie Centrum Zdrowia"spółka z o.o., krajowy numer

identyfikacyjny 10107597100000, ul. Mickiewicza 16 , 99-200 Poddębice, woj. łódzkie, państwo

Polska, tel. 43 828 82 50, , e-mail zamowienia@nzozpcz.pl, sekretariat@nzozpcz.pl, faks 43 828 82

55.

Adres strony internetowej (URL): www.nzozpcz.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów

plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania

postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z

innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za

przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania

odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z

zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych

zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod

adresem (URL)

Tak
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www.nzozpcz.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków

zamówienia

Tak

www.nzozpcz.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod

adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w

inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w

inny sposób:

Tak

Inny sposób:

Oferty w formie pisemnej należy złożyć za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za

pośrednictwem posłańca.

Adres:

Poddębickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 16, 99-200 Poddębice, budynek

Administracji, I piętro - Sekretariat Zarządu

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików,

które nie są ogólnie dostępne

Nie
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Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod

adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawy gazów medycznych i

technicznych, napełnianie i dzierżawa butli oraz zbiornika ciekłego tlenu, dzierżawa osprzętu dla

"Poddębickiego Centrum Zdrowia" Sp. z o.o. w Poddębicach

Numer referencyjny: PCZ/ZP/3330/4/2019

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu

do:

tylko jednej części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu

wykonawcy:

II.4) 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: 1. Przedmiotem zamówienia są dostawy gazów medycznych i technicznych, napełnianie i

dzierżawa butli oraz zbiornika ciekłego tlenu, dzierżawa osprzętu oraz przygotowanie terenu pod

zbiornik tlenu dla „Poddębickiego Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. w Poddębicach. 2. Szczegółowy opis

przedmiotu zamówienia został określony w Pakiecie nr 1 w Formularzu asortymentowo - cenowym -

załącznik nr 2 do SIWZ, w niniejszej SIWZ oraz Wymaganiach dotyczących zbiornika na tlen
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medyczny ciekły – Załącznik nr 7 do SIWZ. 3. Przedmiot zamówienia określony jest we Wspólnym

Słowniku Zamówień pod kodem CPV: 24.10.00.00-5, 24.11.15.00-0, 24.11.00.00-8, 44.61.50.00-4. 4.

Wykonawca zobowiązany jest posiadać pozwolenie Głównego Inspektora Farmaceutycznego na

prowadzenie hurtowni farmaceutycznej w zakresie obrotu gazami medycznymi oraz pozwolenie

Głównego Inspektora Farmaceutycznego na wytwarzanie produktu leczniczego (gazów medycznych),

w przypadku gdy Wykonawca jest wytwórcą produktu, ważne przez cały okres trwania umowy. 5.

Dostarczany tlen medyczny sprężony i ciekły winien być o czystości nie mniejszej niż 99,5% oraz

posiadać pozwolenie na dopuszczenie do obrotu na terenie RP zgodnie z ustawą z dnia 6 września

2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2017 r., poz. 2211 z późn. zm.). 6. Dzierżawa butli na tlen

sprężony obejmuje: a) stalowe butle o pojemności 6,4 m3 i 1,6 m3, b) aluminiowe butle z zaworem

zintegrowanym, o pojemności 2 litry o ciśnieniu 200 bar z wmontowanym na stałe (zintegrowanym z

butlą) modułem wyposażonym w reduktor ciśnienia, przepływomierz o zakresie pracy wyrażonym w

l/min, wyjściem do podłączenia maski tlenowej lub kaniuli donosowej oraz system szybkiego łączenia

w systemie do podłączenia urządzeń przenośnych wymagających dostarczenia tlenu medycznego np.

do respiratora transportowego. Wszystkie butle dzierżawione powinny posiadać aktualne legalizacje w

ciągu całego okresu trwania umowy. 7. Wykonawca w terminie 7 dni roboczych od podpisania umowy

zobowiązany jest w szczególności: a) wykonać prace przygotowawcze niezbędne do posadowienia,

montażu, zainstalowania i uruchomienia zbiornika oraz urządzeń towarzyszących; b) dostarczyć

zbiornik wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną konieczną do jego montażu i podłączenia do

istniejącej u Zamawiającego instalacji tlenu medycznego; c) wykonać montaż i uruchomienie

dostarczonego zbiornika; d) dostarczyć system telemetrii do zdalnego i lokalnego nadzoru zbiornika

kriogenicznego. Urządzenie, do zamontowania na płaszczu zewnętrznym zbiornika z ciekłym tlenem

medycznym, ma kontrolować poziom cieczy oraz pomiar ciśnienia w zbiorniku, wyposażony w

wyświetlacz ciekłokrystaliczny umożliwiający czytelny odczyt parametrów zbiornika w każdych

warunkach; e) uruchomić system telemonitoringu zapewniający bezobsługową ze strony

Zamawiającego eksploatację sieci tlenu ze zbiornika; f) wykonać wszelkie niezbędne badania i

dopuścić do eksploatacji zbiornik; g) wykonać wszelkie prace instalacyjne zgodnie z obowiązującymi

przepisami i normami. 8. Wykonawca zobowiązany jest wykonać demontaż przedmiotu niniejszego

zamówienia w zakresie w/w zbiornika, po zakończeniu trwania umowy, o ile kolejne postępowanie

wyłoni innego dostawcę tlenu medycznego. 9. Dzierżawiony zbiornik na tlen medyczny ciekły winien

spełniać niżej wymienione parametry: a) zbiornik przewoźny kriogeniczny do tlenu ciekłego o

pojemności od 2500 do 3000 litra brutto; b) wydajność parownicy 88 m3/h (+10%); c) ciężar pełnego

zbiornika z tlenem medycznym ok. 4800 kg; d) zbiornik musi spełniać wymagania Urzędu Dozoru

Technicznego i być dopuszczony do eksploatacji przez w/w Urząd po zamontowaniu; e) zbiornik
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wyposażony w system telemetrii; f) zbiornik tlenu ciekłego tankowany na terenie szpitala z cysterny

przy użyciu pompy. 10. Dostarczany podtlenek azotu winien posiadać pozwolenie na dopuszczenie do

obrotu na terenie RP zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2017

r., poz. 2211 z późn. zm.). 11. Dzierżawa butli na podtlenek azotu obejmuje butle o pojemności 7 kg.

Wszystkie butle dzierżawione powinny posiadać aktualne legalizacje w ciągu całego okresu trwania

umowy. 12. Dostarczany gaz do porodów winien być mieszaniną gazów w proporcji 50% tlenu i 50%

podtlenku azotu i jako produkt leczniczy winien posiadać pozwolenie na dopuszczenie do obrotu na

terenie RP zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2017 r., poz.

2211 z późn. zm.). 13. Dzierżawa butli na gaz do porodów obejmuje aluminiowe butle o pojemności 11

litrów, wyposażone w osłonę z kółkami ułatwiającymi transportowanie, posiadające zawór

zintegrowany, z szybkozłączem kompatybilnym z zaworem dozującym określonym w pkt. 14 SIWZ.

Wszystkie butle dzierżawione powinny posiadać aktualne legalizacje w ciągu całego okresu trwania

umowy. 14. Dzierżawa mobilnego wózka oraz zaworu dozującego obejmuje mobilny wózek na butlę

aluminiową opisaną w pkt. 13 SIWZ oraz zawór dozujący, który z jednorazowymi wyrobami

medycznymi ustnik z filtrem / maska z filtrem określonymi w pkt. 15 SIWZ tworzą bezpieczny układ

nie pozwalający na powrót wydychanego powietrza do zaworu i stwarzający z wnętrza zaworu strefę

bezdotykową niewymagająca dezynfekcji. 15. Dostarczane jednorazowe ustniki z filtrem i

jednorazowe maski z filtrem winny być o skuteczności filtracji bakteryjnej i wirusowej nie mniejszej

niż 99,999%, kompatybilne z zaworem dozującym określonym w ust. 14 SIWZ oraz muszą być

dopuszczone do obrotu i do używania na rynek polski, zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o

wyrobach medycznych. 16. Dostarczany dwutlenek węgla medyczny do laparoskopii i do zabiegów

krioterapii miejscowej zewnętrznej musi być dopuszczony do obrotu na rynek polski zgodnie z ustawą

z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych. 17. Dzierżawa butli na dwutlenek węgla obejmuje

butle o pojemności 7,5 kg. Wszystkie butle dzierżawione powinny posiadać aktualne legalizacje w

ciągu całego okresu trwania umowy. 18. Wykonawca musi do każdej dostawy dołączyć atesty,

świadectwa badania jakości lub inne dokumenty potwierdzające, że parametry dostarczanego

przedmiotu zamówienia spełniają parametry opisane powyżej przez zamawiającego. 19. Realizacja

dostaw dotyczących gazów medycznych i technicznych w butlach oraz masek i ustników będzie się

odbywać sukcesywnie na podstawie cząstkowych zamówień asortymentowo-ilościowych składanych

przez upoważnionego pracownika Działu Technicznego za pośrednictwem faxu, za potwierdzeniem

odbioru. 20. Wykonawca zamówiony gaz medyczny i techniczny w butlach oraz maski i ustniki

dostarczy Zamawiającemu w czasie nie dłuższym niż 2 dni robocze od chwili złożenia zamówienia

przez Zamawiającego za pośrednictwem faxu za potwierdzeniem odbioru. Wykonawca zobowiązany

jest do złożenia zamówionego towaru w miejscu wskazanym przez pracownika Działu Technicznego.
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21. Dostawy tlenu medycznego ciekłego będą polegały na dostarczaniu przez Wykonawcę tlenu

medycznego ciekłego samochodem - cysterną i przelanie przy użyciu pompy do zbiornika. 22.

Realizacja dostaw tlenu medycznego ciekłego będzie odbywać się sukcesywnie w zależności od

potrzeb zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy wg wskazań systemu telemonitoringu

nadzorowanego przez Wykonawcę, bez uprzedniego wezwania przez Zamawiającego. Dostawa tlenu

medycznego ciekłego musi odbywać się w sposób zapewniający ciągłość pracy szpitala poprzez

ciągłość dostaw w trakcie trwania umowy. Planowaną dostawę Wykonawca musi zgłaszać do Działu

Technicznego z jednodniowym wyprzedzeniem. 23. Dostawa przedmiotu umowy odbywać się będzie

staraniem Wykonawcy do siedziby Zamawiającego przy ulicy Mickiewicza 16 w Poddębicach w dni

robocze (poniedziałek – piątek) w godzinach 8.00 – 15.35. 24. Wykonawca zobowiązany jest do

bezwzględnego zagwarantowania przez okres trwania umowy spełnienia warunków dopuszczenia do

stosowania i przestrzegania terminów ważności na dostarczony towar. 25. Wykonawca gwarantuje, że

wydzierżawione butle i zbiornik są sprawne technicznie, spełniają wymogi bezpieczeństwa określone

przez Urząd Dozoru Technicznego, oraz posiada wymagane przepisami atesty i dopuszczenia do

eksploatacji. 26. Faktyczna ilość zamawianego przedmiotu zamówienia zależna będzie od

rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. Określone przez Zamawiającego w Załączniku nr 2 do SIWZ

ilości asortymentu są ilościami maksymalnymi i nie stanowią zobowiązania Zamawiającego do ich

zakupienia u Wykonawcy i nie mogą być podstawą żadnych roszczeń ze strony Wykonawcy. 27.

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze

umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ. 28. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę

części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez

wykonawcę firm podwykonawców w pkt. 11 załącznika nr 1 do SIWZ – Formularz ofertowy.

II.5) Główny kod CPV: 24100000-5

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

24111500-0

24110000-8

44615000-4

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=b5941...

7 z 20 04-03-2019, 14:52



(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita

maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu

zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art.

134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia,

o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta

umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:  24  lub dniach:

lub

data rozpoczęcia:  lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,

EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o

ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca przedłoży ważne zezwolenie

Głównego Inspektora Farmaceutycznego na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej w zakresie

obrotu gazami medycznymi oraz pozwolenie Głównego Inspektora Farmaceutycznego na

wytwarzanie produktu leczniczego (gazów medycznych), w przypadku gdy Wykonawca jest

wytwórcą produktu (Prawo Farmaceutyczne Dz. U. 2017 r., poz. 2211 z późn. zm.)

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których

spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Warunek zostanie

spełniony jeżeli Wykonawca przedłoży podpisane oświadczenie dotyczące spełniania warunków

udziału w postępowaniu, które stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.

Informacje dodatkowe
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III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których

spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Warunek zostanie

spełniony jeżeli Wykonawca przedłoży podpisane oświadczenie dotyczące spełniania warunków

udziału w postępowaniu, które stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia

wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy

Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa

wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU

WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ

SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA

SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w

postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3

USTAWY PZP:
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Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,

jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku

podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1

USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

a) ważne zezwolenie Głównego Inspektora Farmaceutycznego na prowadzenie hurtowni

farmaceutycznej w zakresie obrotu gazami medycznymi oraz pozwolenie Głównego Inspektora

Farmaceutycznego na wytwarzanie produktu leczniczego (gazów medycznych), w przypadku gdy

Wykonawca jest wytwórcą produktu (Prawo Farmaceutyczne Dz. U. 2017 r., poz. 2211 z późn.

zm.).

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2

USTAWY PZP

a) Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu na terenie RP wydane zgodnie z ustawą z dnia 6 września

2001 r. Prawo farmaceutyczne - dotyczy tlenu medycznego, podtlenku azotu i gazu do porodów; b)

Deklaracja zgodności na wyrób medyczny zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach

medycznych – dotyczy dwutlenku węgla medycznego. c) Aktualne karty charakterystyki - dotyczy

wszystkich gazów. d) Deklaracja zgodności na wyrób medyczny zgodnie z ustawą o wyrobach

medycznych – dotyczy zaworu dozującego, ustnika z filtrem i maski z filtrem. e) Folder lub inne

materiały producenta lub autoryzowanego przedstawiciela – dotyczy butli z zaworem

zintegrowanym. f) Folder lub inne materiały producenta lub autoryzowanego przedstawiciela

potwierdzające skuteczność filtracji wirusowej i bakteryjnej dla filtrów – dotyczy ustnika z filtrem i

maski z filtrem. g) Opis systemu telemetrii.

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1) wypełniony Formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik

nr 1 do SIWZ, zawierający w szczególności: wskazanie oferowanego przedmiotu zamówienia,

łączną cenę ofertową brutto, zobowiązanie dotyczące terminu płatności, oświadczenie o okresie

związania ofertą oraz o akceptacji wszystkich postanowień SIWZ i wzoru umowy bez zastrzeżeń, a

także informację którą część zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy. 2)
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wypełniony Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz asortymentowo - cenowy. 3) wypełniony

Załącznik nr 7 do SIWZ – Wymagania dotyczące zbiornika na tlen medyczny ciekły. 4)

pełnomocnictwo do podpisania oferty, oświadczeń i dokumentów składających się na ofertę, o ile

upoważnienie to nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty – należy przedstawić w

formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 5) W

przypadku, kiedy ofertę składają wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia

(konsorcjum/ spółka cywilna), do oferty powinno zostać załączone pełnomocnictwo dla osoby

uprawnionej do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 6). W celu potwierdzenia braku podstaw

wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu Wykonawca w terminie 3 dni od dnia

zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp,

przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej

grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem

oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie

prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W/w oświadczenie

stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. 7) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w rozdziale VI pkt. 4a

SIWZ składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub

miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości –

wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 8) Jeżeli w kraju,

w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba,

której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w rozdziale VI pkt. 9

SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze

wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której

dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym,

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze

względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

Dokumenty winny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania

ofert.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
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Nie

Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert

katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert

katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców  

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
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Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące

dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie

katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do

sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg

ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu

zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej

oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na

jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji

technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
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Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego

etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie

Cena 95,00

Termin płatności za dostawę i transportu przedmiotu zamówienia oraz dzierżawę butli i

osprzętu
5,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg

nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez

przeprowadzenia negocjacji Nie

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego
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przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje

nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą

odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez

zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji

elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym

wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości

postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:
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Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie

zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku: a) zakupu przedmiotu umowy po

cenach jednostkowych niższych niż przedstawionych w ofercie z zachowaniem wymogów określonych

w opisie przedmiotu zamówienia, np. w przypadku okresowych obniżek cenowych stosowanych przez

producentów, dystrybutorów. Strony uzgadniają, że w tym okresie dostawy i usługi wyszczególnione w

załączniku nr 1 do umowy będą realizowane przez Wykonawcę po cenach niższych, uwzględniających

obniżkę cenową, po wcześniejszym poinformowaniu Zamawiającego w formie pisemnej; b) zmiany

stawki podatku VAT które to obowiązują z chwilą wprowadzenia ich stosowanymi przepisami. W tym

przypadku cena jednostkowa netto nie ulega zmianie; c) zaprzestania produkcji gazu medycznego i

technicznego oraz masek i ustników będącego przedmiotem umowy. W takim przypadku Wykonawca

zobowiązuje się do niezwłocznego tj. w terminie do 7 dni licząc od dnia zaprzestania produkcji,

potwierdzenia stosownym dokumentem zaprzestania wytwarzania produktu oraz do przedstawienia

Zamawiającemu propozycji zamiennika takiego produktu o parametrach nie gorszych niż zaoferowane

w przetargu w cenie zaoferowanej za przedmiot umowy w przetargu lub cenie korzystniejszej dla

Zamawiającego niż w przetargu wraz z dokumentami wymaganymi w SIWZ dla danego asortymentu.

Zmiana umowy w tym zakresie nastąpi po pisemnym zaakceptowaniu przez Zamawiającego

propozycji zamiennika. W przypadku dwukrotnego braku pisemnej akceptacji Zamawiającego na

zaproponowany produkt zamienny, Zamawiający ma prawo dokonać zakupu produktu we własnym

zakresie u innego dostawcy i obciążyć Wykonawcę różnicą pomiędzy ceną za określony produkt

wynikającą z niniejszej umowy, a ceną zapłaconą na rzecz podmiotu trzeciego u którego dokonano

zakupu. Powyższe nie zmienia uprawnień Zamawiającego do naliczenia kar umownych określonych w
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§9 ust. 1 ppkt. 1.1, 1.2 lub 1.3 umowy.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2019-03-12, godzina: 10:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu

> polski

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) 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

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące

sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający

zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i

w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L

119 z 04. maja 2016, str. 1), dalej „RODO”, Zarząd Spółki PCZ informuje: • Administratorem Danych

Osobowych pozyskanych od uczestnika postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest

Poddębickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. z siedzibą w Poddębicach (99-200) ul. Mickiewicza 16. (dalej
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Administrator); kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – email: sekretariat@nzozpcz.pl lub na adres

pocztowy Administratora; dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C) RODO w

celu prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawy gazów

medycznych i technicznych, napełnianie i dzierżawa butli oraz zbiornika ciekłego tlenu, dzierżawa

osprzętu dla „Poddębickiego Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. w Poddębicach”, numer postępowania:

PCZ/ZP/3330/4/2019; odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do

uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa; w tym na podstawie ustawy z dnia 29

stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (dalej ustawa Pzp); dane osobowe będą

przechowywane zgodnie z przepisami ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania

o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, na okres przechowywania

liczy się od dnia zakończenia czasu trwania umowy; obowiązek podania przez uczestnika

postępowania danych osobowych bezpośrednio go dotyczących jest wymogiem ustawowym

określonym przepisami ustawy Pzp; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają wprost z

ustawy Pzp; uczestnikowi postepowania przysługuje prawo żądania od Administratora: uzyskania

kopii swoich danych osobowych; dostępu do nich; ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia

przetwarzania z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; wniesienia

sprzeciwu wobec przetwarzani; przenoszenia danych; cofnięcia w dowolnym momencie zgody na ich

przetwarzanie; wniesienia skargi do organu nadzorczego, dane osobowe nie będą przetwarzane w

sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania i nie będą przekazywane do państw

trzecich.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: Pakiet nr 1

1) 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:1) Tlen

medyczny sprężony. Butla 6,4 m3, m3 350. 2) Tlen medyczny sprężony. Butla 1,6 m3, m3 50. 3) Tlen

medyczny sprężony. Butla aluminiowa 2 litry z zaworem zintegrowanym m3 24. 4) Tlen medyczny ciekły

kg 85 000. 5) Podtlenek azotu. Butla 7 kg, kg 500. 6) Gaz do prodów w butlach o pojemności 11 litrów z

mieszaniną gazów w proporcji 50% tlenu i 50% podtlenku azotu (produkt medyczny), wyposażone w

osłonkę z kółkami ułatwiajacymi transportowanie z zaworem zintegrowanym z szybkozłączem
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kompatybilnym z zaworem dozującym określonym w poz. 11 butla 11 l 48. 7) Argon medyczny czystość

5.0 w butlach 5 litrowych (własność PCZ) m3 4. 8) Dwutlenek węgla medyczny do laparoskopii. Butla

7,5 kg, butla 7,5 kg 60. 9) Dwutlenek węgla medyczny do zabiegów krioterapii miejscowej zewnętrznej.

Butla 7,5 kg, Butla 7,5 kg 3 000. 10) Dzierżawa zbiornika tlenu ciekłego miesiące 24. 11) Dzierżawa

zaworu dozującego określonego w poz. 6 wózkodnie 730. 12) Dzierżawa moblinego wózka na butle

określonego w poz. 6 zaworodnie 730. 13) Dzierżawa butli na tlen medyczny określony w poz. 1

butlodnie 30 000. 14) Dzierżawa butli na tlen medyczny określony w poz. 2 butlodnie 730. 15) Dzierżawa

butli na tlen medyczny określony w poz. 3 butlodnie 4 000. 16) Dzierżawa butli na podtlenek azotu

medyczny określony w poz. 5 butlodnie 1 464. 17) Dzierżawa butli na gaz medyczny do porodów

określony w poz. 6 butlodnie 1 464. 18) Dzierżawa butli na dwutlenek węgla medyczny do laparoskopii i

krioterapii określony w poz. 7 i 8 butlodnie 10 466. 19) Ustniki z filtrem o określonej skuteczności

filtracji bakteryjnej i wirusowej, jednorazowe wyroby medyczne kompatybilne z zaworem dozującym

określonym w poz. 6 szt. 50. 20) Maski z filtrami o określonej skuteczności filtracji bakteryjnej i

wirusowej, jednorazowe wyroby medyczne, kompatybilne z zaworem dozującym określonym z poz. 6 szt.

50. 21) Transport kurs 120.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 24100000-5, 24111500-0, 24110000-8, 44615000-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 24

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

Cena 95,00

Termin płatności za dostawę i transport przedmiotu zamówienia oraz dzierżawę butli i osprzętu 5,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
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