Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie
ul. Gdyńska 1/3, 05-200 Wołomin
Znak sprawy: ZAM/21/2019

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
o wartości nieprzekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 PZP.

Ogłoszenie nr 634601-N-2019 z dnia 2019/12/10 r.
a) pełna nazwa zamawiającego: Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie
b) REGON: 000310315
c) kod, miejscowość, województwo, powiat: 05-200 Wołomin, mazowieckie, wołomiński
d) ulica, nr domu: Gdyńska 1/3
e) numer tel.: 0-22 76-33-100
OSOBAMI UPOWAŻNIONYMI DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI SĄ:
w przedmiocie zamówienia, dokumentacji przetargowej: Sekcja Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, tel. (22)76-33-109,
zaopatrzenie@szpitalwolomin.pl
ZAMAWIAJĄCY OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA:
DOSTAWA GAZÓW MEDYCZNYCH WRAZ Z DZIERŹAWĄ ZBIORNIKA CIEKŁEGO TLENU I BUTLI DLA SZPITALA W WOŁOMINIE

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV:

24111500-0
24113200-1
24111800-3

1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
4. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
5. Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień, o których mowa w art.67 ust.1 pkt 7. W okresie obowiązywania niniejszej umowy
Zamawiający będzie zamawiał przedmiot zamówienia o wartości nieprzekraczającej wielkości środków przeznaczonych na ich zakup
określonych w planie finansowym jednostki na dany rok kalendarzowy.
6. Zamawiający przewiduje zastosowanie prawa opcji, o której mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych .
7. Zamówienie o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8
PZP tryb zgodny z art. 39 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych zwaną dalej „ustawą PZP”
TERMIN (OKRES) REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Zamówienie będzie realizowane przez okres 24 miesięcy od dnia podpisania umowy
KRYTERIA OCENY OFERTY I ICH ZNACZENIE (W %):
Nume
r

Nazwa kryterium

WAGA

kryter
ium
I.

Cena

60%

tj. wartość wszystkich przeglądów w danym Zadaniu
wartość punktowa ceny = (C min / C b) )x 100 x waga:
gdzie W - waga, C min – cena najniższa, C b - cena badana
II.

Termin dostawy liczony w dniach

40%

termin dostawy do 2 dni roboczych, Wykonawca otrzyma
- 40 punktów,
termin dostawy do 4 dni roboczych, Wykonawca otrzyma
- 20 punktów,
termin dostawy powyżej 5 dni roboczych,Wykonawca otrzyma - 0 punktów,
RAZEM

100%

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA:
a) formularz SIWZ wraz z załącznikami do pobrania ze strony internetowej Szpitala: www.szpitalwolomin.pl - bezpłatnie
b) kserokopie – koszt 30 zł brutto,

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I WYMAGANE DOKUMENTY
1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1
ustawy PZP tj.:
1.1. nie podlegają wykluczeniu
1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu, które zostały określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w
zaproszeniu do potwierdzenia zainteresowania.
2. Poniżej warunki udziału w postępowaniu i wymagane dokumenty w celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków;
WARUNKI UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU

Warunki szczegółowe

WYMAGANE DOKUMENTY

Kompetencje i uprawnienia 1.Posiadanie udokumentowanych uprawnień do
do prowadzenia określonej prowadzenia działalności zawodowej i obrotem
działalności zawodowej
wyrobami medycznymi i leczniczymi określonymi w
ustawie o lecznictwie.

1. koncesja
W przypadku, jeżeli nie dotyczy Zamawiający wymaga pisemnego
OŚWIADCZENIA, że ustawy nie nakładają obowiązku posiadania koncesji,
zezwolenia lub licencji.
2. zezwolenie właściwego organu lub wpis do rejestru zawodowego
Kserokopia zezwolenia Głównego Inspektora Farmaceutycznego na
prowadzenie hurtowni farmaceutycznej zgonie z art. 88 ust. 5 pkt. 5 ustawy
z 06.09.2001 r. „Prawo farmaceutyczne” (Dz. U. z 2001 r. Nr 126 poz. 1381
z późn. zm.)
3. licencja
W przypadku, jeżeli nie dotyczy Zamawiający wymaga pisemnego
OŚWIADCZENIA, że ustawy nie nakładają obowiązku posiadania koncesji,
zezwolenia lub licencji.
4. certyfikaty, paszporty itp. obowiązujące dokumentacje zgodnie z
przepisami prawa w zakresie dystrybucji, przechowywania i transportu
gazów.
W przypadku, jeżeli nie dotyczy Zamawiający wymaga pisemnego
OŚWIADCZENIA, że ustawy nie nakładają obowiązku posiadania koncesji,
zezwolenia lub licencji.

Sytuacja ekonomiczna lub
finansowa

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w
zakresie spełniania tego warunku.

Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia

Kryteria selekcji

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w
zakresie spełniania tego warunku.

Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia

Spełnianie przez
oferowane dostawy, usługi
lub roboty budowlane
wymagań określonych
przez zamawiającego

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w
zakresie spełniania tego warunku.

Wykonawca
potwierdza
oświadczenia

brak podstaw wykluczenia

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów składa dokument lub
dokumenty wystawione w kraju, w którym ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające
odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono
upadłości,
b) nie zalega z uiszczeniem 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,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o
zamówienie; składa zaświadczenie właściwego
organu sądowego lub administracyjnego miejsca
zamieszkania albo zamieszkania osoby, której
dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art.24
ust.1 ustawy.

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24
ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz odnośnie skazania za wykroczenie na karę
aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24
ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu;
3) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego
wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnego zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów
potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie
spłat tych należności;
4) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się
o zamówienia publiczne;
5) oświadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu
skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w
zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5
i 6 ustawy;
6) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów
prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu
społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art.
24 ust. 5 pkt 7 ustawy;
7) oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do
tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty
bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w
którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których
mowa poniżej, zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie złożone przed
notariuszem, właściwym organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego odpowiednio
miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

spełnianie

warunku

poprzez

złożenie

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w
wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia wymaganych w SIWZ oświadczeń lub dokumentów
3. Pozostałe informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia
warunków udziału w postępowaniu.
Do oferty, każdy wykonawca, zobowiązany jest dołączyć:
a) formularz ofertowy – załącznik nr 1;
b) formularz asortymentowo cenowy – załącznik nr 2;
c) pełnomocnictwa dla osoby składającej ofertę w przypadku działania Wykonawcy przez pełnomocnika;
d) pełnomocnictwa dla pełnomocnika ustanowionego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego;
e) aktualny na dzień składania ofert OŚWIADCZENIA [wzór załącznik nr 4 do SIWZ + pozostałe wymienione w rozdz.VI] w zakresie

wskazanym w SIWZ.
4. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 3 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 PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym
wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
5. W zakresie nie uregulowanym niniejszą SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 lipca
2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być
składane (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126 ze zm.).
6. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w ust. 2 niniejszego rozdziału, oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających okoliczności, o których mowa wart. 25 ust. 1 PZP, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia
postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości,
zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że pomimo ich złożenia
oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
7. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie: Wykonawca spełnia albo nie spełnia
poszczególne warunki.
Miejsce i termin składania ofert:
a) miejsce składania: siedziba zamawiającego (nr lokalu): KANCELARIA Szpitala, ul. Gdyńska 1/3, 05-200 Wołomin
b) w terminie do 19/12/2019 Godz. 11.00
Miejsce otwarcia ofert:
a) miejsce otwarcia: w siedzibie zamawiającego (nr lokalu): budynek Administracyjny Szpitala pok. Nr 20 lub 19.
b) termin 19/12/2019. godz. 11.20
Termin związania ofertą wynosi: 30 dni.
Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Wadium:
Wadium nie będzie wymagane

ZATWIERDZIŁ
Grzegorz Krycki

(podpis osoby upoważnionej )

