
Dz.U./S S95
19/05/2018
215335-2018-PL

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1 / 7

19/05/2018 S95
http://ted.europa.eu/TED

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

1 / 7

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:215335-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Kraków: Gazy
2018/S 095-215335

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie
0000039390
ul. Wielicka 265
Kraków
30-663
Polska
Osoba do kontaktów: Sekcja ds. Zamówień Publicznych
Tel.:  +48 126583979
E-mail: zp@usdk.pl 
Faks:  +48 126581081
Kod NUTS: PL213
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.szpitalzdrowia.pl/o-szpitalu/zamowienia-publiczne-i-bip/

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://www.szpitalzdrowia.pl/o-szpitalu/zamowienia-publiczne-i-bip/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie, Sekcja ds. Zamówień Publicznych
0000039390
ul. Wielicka 265
Kraków
30-663
Polska
Osoba do kontaktów: mgr Robert Kochański
Tel.:  +48 126583979
E-mail: rkochanski@usdk.pl 
Faks:  +48 126581081
Kod NUTS: PL213
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.szpitalzdrowia.pl

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej

mailto:zp@usdk.pl
http://www.szpitalzdrowia.pl/o-szpitalu/zamowienia-publiczne-i-bip/
http://www.szpitalzdrowia.pl/o-szpitalu/zamowienia-publiczne-i-bip/
mailto:rkochanski@usdk.pl
http://www.szpitalzdrowia.pl
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Podmiot prawa publicznego

I.5) Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Dostawa gazów technicznych, gazów medycznych wraz z dzierżawą urządzeń do podaży tlenku azotu oraz
zbiorników na tlen ciekły
Numer referencyjny: EZP-271-2-34/2018

II.1.2) Główny kod CPV
24100000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiot zamówienia stanowią sukcesywne dostawy z uwzględnieniem bieżących potrzeb zamawiającego,
gazów technicznych, gazów medycznych, medycznego tlenku azotu wraz z dzierżawą urządzeń do podaży oraz
zbiorników na tlen ciekły. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki nr 3/1-3/2 do SIWZ.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do maksymalnej liczby części: 3
Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 3

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Grupa I - Dostawa tlenku azotu wraz z dzierżawą urządzeń do podaży.
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
24112200 - LA52

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie, ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiot zamówienia stanowią sukcesywne dostawy medycznego tlenku azotu z uwzględnieniem bieżących
potrzeb zamawiającego, w ilości i asortymencie określonych w dokumentach zamówienia wraz z dzierżawą
urządzeń do podaży tlenku azotu.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Parametry techniczne / Waga: 10
Cena - Waga: 90

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
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Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 56 500 PLN.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Grupa II - Dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą zbiorników na tlen ciekły.
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
24111500

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie, ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiot zamówienia stanowią sukcesywne dostawy gazów medycznych z uwzględnieniem bieżących potrzeb
zamawiającego, w ilości i asortymencie określonych w dokumentach zamówienia wraz z dzierżawą zbiorników
na tlen ciekły.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 11 750,00 PLN.

II.2) Opis
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II.2.1) Nazwa:
Grupa III - Dostawa gazów technicznych.
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
24110000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie, ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiot zamówienia stanowią sukcesywne dostawy gazów technicznych z uwzględnieniem bieżących
potrzeb zamawiającego, w ilości i asortymencie określonych w dokumentach zamówienia.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 2 5000,00 PLN.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający ustanawia następujące wymagania minimalne: Wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż posiada
aktualne zezwolenie Głównego Inspektora Farmaceutycznego na prowadzenie działalności w zakresie obrotu
produktami leczniczymi lub wytwarzania i obrotu produktami leczniczymi wydane na podstawie przepisów
ustawy z dnia 6.9.2001 r. – Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz.U. 2016, poz. 2142) – dotyczy Grupy I.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający ustanawia wymagania minimalne w zakresie posiadanego doświadczenia - dotyczy Grupy I i
Grupy II.
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Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w
przedmiotowym postępowaniu, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał lub
rozpoczął realizację dwóch dostaw odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, w tym jednej
na rzecz klinicznych szpitali pediatrycznych, o łącznej wartości wynoszącej odpowiednio:
Dla Grupy I – 2 000 000,00 PLN brutto;
Dla Grupy II – 500 000,00 PLN brutto;

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian w treści umowy w zakresie i na zasadach określonych
w załączniku nr 1 do SIWZ.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 28/06/2018
Czas lokalny: 10:45

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 28/06/2018
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:
Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie, Sekcja ds. Zamówień Publicznych, ul. Wielicka 265 pok. 2H-06b,
30-663 Kraków
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert jest jawne, zamawiający bezpośrednio przed otwarciem ofert poda do wiadomości wysokość
kwot, jakie zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w poszczególnych grupach. W toku czynności
otwarcia ofert zamawiający poda:
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Nazwy (firmy) lub imiona i nazwiska wykonawców, ich siedziby/adresy zamieszkania, wartość ofert brutto.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:
Zamawiający informuje, że od dnia 18.4.2018 r. oświadczenie własne wykonawcy w formie Jednolitego
Europejskiego Dokumentu Zamówienia według standardowego formularza wprowadzonego Rozporządzeniem
Wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5.1.2016 r., należy przesłać przed upływem wyznaczonego terminu
składania ofert pocztą elektroniczną za potwierdzeniem odbioru na adres zp@usdk.pl  Plik można pobrać ze
strony http://www.szpitalzdrowia.pl/o-szpitalu/zamowienia-publiczne-i-bip/ w dokumentach dla postępowania pn.
„Dostawa gazów technicznych, gazów medycznych wraz z dzierżawą butli i urządzeń do podaży tlenku azotu
oraz zbiorników na tlen ciekły”; znak postępowania EZP-271-2-34/2018. Formularz wstępnie przygotowany
zawiera tylko pola wskazane przez zamawiającego (zalecane). W przypadku, gdy wykonawca chce skorzystać
z możliwości samodzielnego utworzenia nowego formularza JEDZ/ESPD, aktywne są wszystkie pola
formularza. Należy je wypełnić w zakresie stosownym do wymagań określonych przez zamawiającego w
konkretnym postępowaniu. Przy wszystkich podstawach wykluczenia domyślnie zaznaczona jest odpowiedź
przecząca. Po zaznaczeniu odpowiedzi twierdzącej wykonawca ma możliwość podania szczegółów, a także
opisania ewentualnych środków zaradczych podjętych w ramach tzw. procedury samooczyszczenia. Po
wypełnieniu formularza Wykonawca ma możliwość jego wydrukowania lub wyeksportowania w formacie
xml. Wygenerowany w serwisie plik xml powinien zostać zapisany przez wykonawcę na dysku lokalnym lub
innym nośniku danych, ponieważ pliki nie są przechowywane w serwisie eESPD (Zamawiający dopuszcza
wygenerowanie JEDZ w formatach: pdf, doc, docx, rtf, xps, odt), Tak przygotowany formularz oświadczenia
spełniający wymagania dokumentu elektronicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17.2.2005 r. o
informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz.U. 2017 r., poz. 570, ze zm.)
należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym spełniającym wymagania określone w ustawie z dnia
5.9.2016 r. – o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1579) i zaszyfrować
za pomocą narzędzi oprogramowania do tworzenia JEDZ lub innego oprogramowania typu open-source
lub komercyjnego.Podpisany i zaszyfrowany JEDZ, Wykonawca przesyła na adres poczty elektronicznej
zp@usdk.pl  za potwierdzeniem odbioru. W treści wiadomości należy podać oznaczenie i nazwę postępowania,
którego JEDZ dotyczy oraz nazwę Wykonawcy w celu identyfikacji. W treści oferty Wykonawca podaje
hasło do rozszyfrowania JEDZ oraz inne informacje niezbędne do prawidłowego dostępu do przesłanego
elektronicznego JEDZ.
Złożenie JEDZ wraz z ofertę na nośniku danych (CD, pendrive) nie spełnia wymagań przepisów ustawy
z dnia 18.7.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. 2017 r., poz. 1219 ze zm.), co jest
równoznaczne z jego niezłożeniem.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801

mailto:zp@usdk.pl
http://www.szpitalzdrowia.pl/o-szpitalu/zamowienia-publiczne-i-bip/
mailto:zp@usdk.pl
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E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio/kontakt

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/05/2018

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
https://www.uzp.gov.pl/kio
mailto:odwolania@uzp.gov.pl
https://www.uzp.gov.pl/kio/kontakt

