
Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 91015-2015 z dnia 2015-06-19 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Nowy Tomyśl

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa gazów medycznych w Załączniku 1A do SIWZ - formularzu

asortymentowo -cenowym, w którym podano szacunkową ilość produktów usystematyzowanych w 2 pakietach.

Oferowany przez Wykonawcę towar...

Termin składania ofert: 2015-06-29

Nowy Tomyśl: DOSTAWA GAZÓW MEDYCZNYCH

Numer ogłoszenia: 101609 - 2015; data zamieszczenia: 08.07.2015

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia

w BZP: 91015 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej imienia doktora Kazimierza Hołogi, ul.

Poznańska 30, 64-300 Nowy Tomyśl, woj. wielkopolskie, tel. 061 4427314, 4427311, faks 061 4422152.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA GAZÓW MEDYCZNYCH.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa gazów

medycznych w Załączniku 1A do SIWZ - formularzu asortymentowo -cenowym, w którym podano szacunkową

ilość produktów usystematyzowanych w 2 pakietach. Oferowany przez Wykonawcę towar musi być zgodny z

wymogami Polskich Norm Jakościowych i posiadać stosowne zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych lub

dokument CE (zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dn. 20.05.2010 (Dz.U. z 2010r. Nr 107 poz. 679)

oraz posiadać aktualizację w zakresie legalizacji dostarczonych butli. 1. Realizacja dostaw gazów medycznych w

butlach odbywać się będzie każdorazowo na podstawie zamówień wysyłanych faksem, e-mailem lub

zgłaszanych telefonicznie określających rodzaj oraz ilość zamawianego towaru w ciągu 48 godzin od złożonego

zamówienia. W sytuacjach nadzwyczajnych (sporadycznie) Wykonawca zagwarantuje dostawy gazów również w

soboty, niedziele, dni ustawowo wolne od pracy i święta, a także w ciągu 24 h od złożenia zamówienia. 2.

Dostawy odbywać się będą w godzinach od 7:00 do 14:00 od poniedziałku do piątku. 3. Ilości podane w

załączniku 1A są ilościami szacunkowymi - Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub

zwiększenia ilości poszczególnych pozycji asortymentowych. Ostateczna ilość poszczególnego asortymentu

będzie wynikała z faktycznych potrzeb Zamawiającego w okresie obowiązywania umowy. Jeżeli w trakcie
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Część NR: 1   Nazwa: Pakiet nr 1. Gazy medyczne.

realizacji umowy wystąpi konieczność zakupu gazów medycznych niewymienionych w załączniku

asortymentowo- ilościowo- cenowym a niezbędnych do funkcjonowania Zamawiającego będą one zamówione u

Wykonawcy w ramach zawartej umowy. 4. Wykonawca zobowiązany jest do oznaczenia własnych butli w

sposób umożliwiający ich identyfikację. Każda butla musi być opisana tak aby jednoznacznie stwierdzić jej:

zawartość, termin dostawy, datę przydatności do użycia. 5. Wykonawca oświadcza, że wszystkie towary objęte

umową mają ważne certyfikaty dopuszczające do obrotu i stosowania w służbie zdrowia zgodnie z

przeznaczeniem. 6. Wykonawca będzie dostarczał Zamawiającemu gazy w butlach posiadających aktualne

świadectwo legalizacji. Dostarczane butle muszą spełniać obowiązujące normy, posiadać sprawne wyposażenie

i właściwe oznakowanie. 7. Wykonawca zobowiązuje się do dotrzymania jakości dostarczanych gazów oraz

dołączenia do dostawy wyników badań czystości gazu: świadectwo kontroli jakości. 8. Wykonawca ponosi

odpowiedzialność za skutki dostarczenia gazu nieodpowiedniej jakości. 9. Wykonawca zapewnia transport

gazów medycznych własnym staraniem i na własne ryzyko. Dostawa butli z gazem (transport) powinna być

realizowana przez pojazdy spełniające obowiązujące w tym zakresie przepisy dotyczące transportu substancji

niebezpiecznych (gazów medycznych), a także obsługę posiadającą odpowiednie uprawnienia do przewozu ww.

gazów. 10. Wykonawca zapewnia we własnym zakresie załadunek pustych butli na samochód i rozładunek

pełnych butli do miejsca składowania butli. Wskazane jest, aby środek transportu użyty do przewozu butli

umożliwiał mechaniczny rozładunek na poziom gruntu. Załadunek i rozładunek butli w miejscu składowania

zaznaczony został na mapce (pkt Nr 1 na mapce sytuacyjnej stanowiącej Załącznik nr 6 do SIWZ) - w miejscu

rozładunku istnieje możliwość ustawienia samochodu o łącznej długości z tylną platformą załadunku 11,3 m. 11.

Wystawiona faktura winna zawierać nr umowy, na podstawie której została wystawiona (SPZOZ NT..)

Szczegółowe wymagania Zamawiającego odnośnie realizacji Przedmiotu zamówienia przedstawione są we

wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 5. do SIWZ..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24.11.15.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.07.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe SUFRANEK Joanna Sufranek Piechocka, Osiniec, Aleja Pierwsza 4,,

62-200 Gniezno, kraj/woj. wielkopolskie.
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Część NR: 2   

Nazwa: Pakiet nr 2 Tlen medyczny w butlach ze zintegrowanym zaworem regulacyjnym przepływ tlenu.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 328500,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ

CENĄ

Cena wybranej oferty: 325711,80

Oferta z najniższą ceną: 325711,80 / Oferta z najwyższą ceną: 325711,80

Waluta: PLN.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.07.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Linde Gaz Polska Sp. z o. o., Al. Jana Pawła II 41 a, 31-864 Kraków, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 54000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ

CENĄ

Cena wybranej oferty: 46440,00

Oferta z najniższą ceną: 46440,00 / Oferta z najwyższą ceną: 58860,00

Waluta: PLN.
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