
Formularz

Ogłoszenie nr 500032944-N-2017 z dnia 22-09-2017 r.

Szpital Czerniakowski Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie: Zakup i dostawa gazów medycznych
wraz z dzierżawą i instalacją dwóch połączonych zbiorników kriogenicznych tlenu medycznego z

parownicą oraz dostawą i dzierżawą butli do gazów medycznych na rzecz Szpitala
Czerniakowskiego Sp. z o.o.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 566960-N– 2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 500014422-N-2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Szpital Czerniakowski Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Krajowy numer identyfikacyjny 1102681500000, ul. ul. Stępińska  19/25, 00-739  
Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 318 60 00, e-mail zp@szpitalczerniakowski.waw.pl, faks 22 318 63 41.
Adres strony internetowej (url): www.szpitalczerniakowski.waw.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zakup i dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą i instalacją dwóch połączonych zbiorników kriogenicznych tlenu medycznego z
parownicą oraz dostawą i dzierżawą butli do gazów medycznych na rzecz Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o.

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
61/2017

II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy

II.3) 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. Opis przedmiotu zamówienia: 1)Przedmiotem zamówienia jest dostawa gazów medycznych zwanych dalej „gazami” wraz z dzierżawą i
instalacją dwóch połączonych zbiorników kriogenicznych tlenu medycznego o pojemności 2 000 litrów każdy, wraz z dedykowaną parownicą
oraz dostawą z dzierżawą butli do gazów medycznych. 2)Gazy medyczne (poza ciekłym tlenem medycznym) dostarczane będą w butlach
dzierżawionych przez Zamawiającego od Wykonawcy. 3)Dostawa i instalacja urządzeń, napełnienie zbiorników ciekłym tlenem i uruchomienie
instalacji zostanie potwierdzone stosownym Protokołem zdawczo-odbiorczym, będącym jednocześnie dokumentem uprawniającym
Zamawiającego do eksploatacji dostarczonych urządzeń. 4)Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w niniejszej SIWZ oraz w
załączniku nr 3 do SIWZ (Formularz asortymentowo-cenowy), Wykonawca ma obowiązek wypełnić go i załączyć do Oferty, pod rygorem
odrzucenia oferty bez dalszej oceny. 5)Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia możliwości zgłaszania przez Zamawiającego awarii przez
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. 6)Wykonawca zapewnia bezpłatny pełny serwis techniczny w okresie trwania Umowy
dzierżawy,w taki sposób aby zachować ciągłość bezawaryjnej pracy dzierżawionych urządzeń. 7)Wykonawca zobowiązany będzie do
rozpoczęcia usuwania awarii zbiorników kriogenicznych i/lub parownicy w terminie nie dłuższym niż do 12 godzin od momentu jej zgłoszenia
przez Zamawiającego. 8)Wykonawca zobowiązany będzie do usunięcia awarii zbiorników kriogenicznych i/lub parownicy i ponownego ich
uruchomienia w terminie nie dłuższym niż do 48 godzin od momentu zgłoszenia awarii przez Zamawiającego. 9)W przypadku awarii
zbiorników kriogenicznych i/lub parownicy, a tym samym konieczności korzystania z ramp butlowych rezerwowych, Wykonawca na bieżąco
będzie dostarczał butle do ramp rezerwowych, rozliczając tlen zagazowany wg cen gazu ciekłego, do czasu usunięcia awarii. 10)W przypadku
braku możliwości naprawy zbiorników tlenu ciekłego i/lub parownicy w terminie 48 godzin od momentu zgłoszenia awarii przez
Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznej wymiany zbiornika i/lub parownicy na sprawne wraz z napełnieniem tlenem.
11)Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzania na własny koszt wszelkich czynności związanych z badaniami zbiornika ciekłego tlenu i
parownicy przez Urząd Dozoru Technicznego i inne uprawnione służby. 12)Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w dniu oddania urządzeń
do eksploatacji wykaz czynności niezbędnych do wykonania przez uprawnionych pracowników Zamawiającego w zakresie eksploatacji,
bieżącej obsługi i nadzoru nad dostarczonymi urządzeniami wraz z interwałem ich wykonywania. 13)Wykonawca zobowiązany jest bezpłatnie
przeszkolić skierowanych przez Zamawiającego pracowników w zakresie eksploatacji, bieżącej obsługi i nadzoru dostarczonego przedmiotu
zamówienia, najpóźniej w dniu przekazania jego do eksploatacji. Szkolenie powinno być udokumentowane wystawieniem stosownego
zaświadczenia i być przeprowadzone w języku polskim lub z udziałem tłumacza. 14)Dostawy ciekłego tlenu mają być wykonywane cysterną o
niełamanym podwoziu w związku z utrudnionym dojazdem do zbiorników. 15)Wymagania dotyczące zbiornika kriogenicznego wraz z
parownicą: a)pojemność zbiorników po 2000 l, ze względu na ograniczenia w miejscu posadowienia wysokość zbiornika nie może być większa
niż 3 m (wymiar od podłoża do najwyższego punktu zbiornika), b)średnica maks. 150 cm, c)napełniany bezpośrednio z autocysterny,
d)zbiorniki połączone ze sobą z możliwością przełączania, zasilania z jednego na drugi, e)zabezpieczony przed uszkodzeniami, f)praca w cyklu
automatycznym, g)wyposażenie we wszystkie potrzebne podzespoły (np. parownica, reduktory), ponadto zbiorniki powinny posiadać
dodatkową parownicę, h)zabezpieczenie ostrzegające przed spadkiem ciśnienia w sieci (wizualne i akustyczne), i)winien spełniać warunki
techniczne dozoru technicznego zgodnie z ustawą z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321), j)Po
zainstalowania i uznaniu gotowości zbiornika do eksploatacji zostanie on protokółem przekazany przez wykonawcę Zamawiającemu w
dzierżawę, k)Zainstalowanie zbiorników, podłączenie zbiorników do szpitalnej instalacji tlenowej, zabezpieczenie należytego stanu
technicznego i prawidłowości działania zbiorników wraz z osprzętem spoczywa na Wykonawcy (wykonanie we własnym zakresie i na własny
koszt), 16)Wszystkie butle, w których dostarczane będą gazy będą stanowiły własność Wykonawcy. 17)Na Wykonawcy spoczywają wszystkie
obowiązki z tytułu obsługi serwisowej butli (legalizacja, czyszczenie butli, wymiana zaworów, malowanie butli itp.). Szczegółowe informacje
dotyczące obowiązków Wykonawcy zostały określone w „Projekcie umowy” stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie
II.5) Główny Kod CPV: 24111500-0

Dodatkowe kody CPV: 33100000-1

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony



III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12/09/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 389956.25
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Air Products Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: 17 Stycznia 48
Kod pocztowy: 02-146
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I
NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 326562,36
Oferta z najniższą ceną/kosztem 326562,36
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 326562,36
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI
ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 


