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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:34455-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Poznań: Gazy
2018/S 017-034455

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Ginekologiczno - Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w
Poznaniu
ul. Polna 33
Poznań
60-535
Polska
Tel.:  +48 618419073
E-mail: btylska@gpsk.ump.edu.pl 
Faks:  +48 618419620
Kod NUTS: PL415
Adresy internetowe:
Główny adres: http://dzp.gpsk.ump.edu.pl

I.2) Wspólne zamówienie

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://dzp.gpsk.ump.edu.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Ginekologiczno - Położniczy Szpital Kliniczny UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
ul. Polna 33
Poznań
60-535
Polska
Tel.:  +48 618419073
E-mail: btylska@gpsk.ump.edu.pl 
Faks:  +48 618419620
Kod NUTS: PL415
Adresy internetowe:
Główny adres: http://dzp.gpsk.ump.edu.pl

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5) Główny przedmiot działalności
Zdrowie

mailto:btylska@gpsk.ump.edu.pl
http://dzp.gpsk.ump.edu.pl
http://dzp.gpsk.ump.edu.pl
mailto:btylska@gpsk.ump.edu.pl
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Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Dostawa gazów medycznych.
Numer referencyjny: PN-56/17

II.1.2) Główny kod CPV
24100000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Dostawa gazów medycznych w podziale na części:
• Część nr 1: Gazy medyczne i techniczne: tlen medyczny, powietrze sprężone, azot.
• Część nr 2: Gazy medyczne, techniczne, kalibracyjne, czyste: podtlenek azotu, dwutlenek węgla medyczny,
dwutlenek węgla spożywczy, acetylen techniczny, mieszanka gazowa, argon, dwutlenek węgla.
• Część nr 3: Gaz medyczny: tlenek azotu, dzierżawa aparatów.
• Część nr 4: Gaz medyczny sprężony.
• Część nr 5: Gaz medyczny: azot ciekły.
• Część nr 6: Gazy medyczne: tlen medyczny ciekły.
Ofertę można składać w odniesieniu do jednej, kilku lub wszystkich części.

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 wszystkich części

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Gazy medyczne i techniczne: tlen medyczny, powietrze sprężone, azot.
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
24100000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL415

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa gazów medycznych i technicznych: tlen medyczny, powietrze sprężone, azot. Opis przedmiotu
zamówienia został zawarty w Załączniku Nr 1 oraz Załączniku Nr 3 do specyfikacji istotnych warunków
zamówienia stanowiącymi integralną jej część.

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
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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

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Gazy medyczne, techniczne, kalibracyjne, czyste: podtlenek azotu, dwutlenek węgla medyczny, dwutlenek
węgla spożywczy, acetylen techniczny, mieszanka gazowa, argon, dwutlenek węgla.
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
24100000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL415

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa gazów medycznych, technicznych, kalibracyjnych, czystych: podtlenek azotu, dwutlenek węgla
medyczny, dwutlenek węgla spożywczy, acetylen techniczny, mieszanka gazowa, argon, dwutlenek węgla.
Opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Załączniku Nr 1 oraz Załączniku Nr 3 do specyfikacji istotnych
warunków zamówienia stanowiącymi integralną jej część.

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

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Gaz medyczny: tlenek azotu, dzierżawa aparatów.
Część nr: 3
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II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
24100000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL415

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa gazów medycznych: tlenek azotu, dzierżawa aparatów. Opis przedmiotu zamówienia został zawarty w
Załączniku Nr 1 oraz Załączniku Nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia stanowiącymi integralną
jej część.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

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

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Gaz medyczny sprężony.
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
24100000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL415

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa gazu medycznego sprężonego. Opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Załączniku Nr 1 oraz
Załączniku Nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamóienia stanowiącymi integralną jej część.

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
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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

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Gaz medyczny: azot ciekły.
Część nr: 5

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
24100000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL415

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa gazu medycznego: azot ciekły. Opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Załączniku Nr 1 oraz
Załączniku Nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamóienia stanowiącymi integralną jej część.

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

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Gazy medyczne: tlen medyczny ciekły.
Część nr: 6

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
24100000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL415



Dz.U./S S17
25/01/2018
34455-2018-PL

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 6 / 9

25/01/2018 S17
http://ted.europa.eu/TED

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

6 / 9

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa gazu medycznego: tlen medyczny ciekły. Opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Załączniku Nr
1 oraz Załączniku Nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamóienia stanowiącymi integralną jej część.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

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

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:
Wykonawca spełni warunek, kiedy wykaże się posiadaniem:
— aktualnego zezwolenia Głównego Inspektora Farmaceutycznego na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej
w zakresie obrotu produktami leczniczymi - gazami medycznymi – jeżeli Wykonawca jest dystrybutorem,
— aktualnego zezwolenia Głównego Inspektora Farmaceutycznego na wytwarzanie produktów leczniczych –
gazów medycznych - jeżeli Wykonawca jest wytwórcą,
— aktualnego zezwolenia na prowadzenie składu konsygnacyjnego, składu celnego zawierające uprawnienie
w zakresie obrotu produktami leczniczymi - gazami medycznymi - jeżeli Wykonawca prowadzi skład
konsygnacyjny, skład celny.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie, tym samym nie dokonuje jego opisu.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postepowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub
zawodowej, Zamawiający wymaga złożenia wykazu minimum jednej dostawy wykonanej, a w przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanej, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem
jej wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawa została wykonana, oraz
załączeniem dowodów określających czy ta dostawa została wykonana lub jest wykonywana należycie,
przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot,
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na rzecz którego dostawa była wykonywana, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych jest
wykonywana, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie
uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal
wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał, a w przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje minimum jedną dostawę gazów medycznych i wartości
nie mniejszej niż:
450 000.00 PLN brutto dla Części nr 1
140 000.00 PLN brutto dla Części nr 2
1 000 000.00 PLN brutto dla Części nr 3
240 000.00 PLN brutto dla Części nr 4
10 000.00 PLN brutto dla Części nr 5
275 000.00 PLN brutto dla Części nr 6
W przypadku, gdy Wykonawca składa ofertę do kilku części zamówienia, Zamawiający uzna warunek za
spełniony w przypadku, gdy Wykonawca wykaże dostawę o wartości najwyższej spośród części, na które
składa ofertę.
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych
sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
1. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu,
że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności
przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby
realizacji zamówienia.
2. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe
lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków
udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których
mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13-22 i ust. 5 ustawy.
3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia,
Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub
usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
4. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie
z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego
powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
5. Jeśli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu, o którym mowa
w ust. 3, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec
tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez
Zamawiającego:
— zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub,
— zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności
techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w ust.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
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III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Warunki realizacji umowy zostały zawarte w załączniku nr 4 i 4a do specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.

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: 07/03/2018
Czas lokalny: 09:00

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: 07/03/2018
Czas lokalny: 09:30
Miejsce:
Ginekologiczno-Położniczy Szpital kliniczny UM w Poznaniu ul. Polna 33, 60-535 Poznań, budynek D, IV piętro,
Sala Konferencyjna.

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 wymaga wniesienia wadium w kwocie: 38 980,00 PLN dla całości zamówienia. Wadium dla
poszczególnych części zam. zostało określone w rozdz.VIIIpkt.1ppkt.1.2 SIWZ.Zam. wykluczy Wykonawców
na podstawie art. 24ust.1 pkt.12-23ustawy Pzp. Zam. przewiduje wykluczenie Wyk. na podstawie art
24ust.5.pkt.1.ustawy Pzp. W celu potwierdzenia braku podst. wykluczenia Wyk. z udziału w postępowaniu
Zam. wezwie wykonawcę, którego oferta w danej części zamówienia zostanie oceniona najwyżej do złożenia
w terminie nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących dok.: informacji z Krajowego
Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24ust.1pkt13,14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za
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wykroczenie na karę aresztu, wystawionej nie wcześniej niż 6 mies. przed upływem terminu składania ofert albo
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego
prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o 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; oświadczenia wyk. o
braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;
odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na
podstawie art.24ust.5pkt1 ustawy. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom
określonym przez Zam.,Zam. wezwie wyk., którego oferta w danej części zamówienia zostanie oceniona
najwyżej do złożenia w terminie nie krótszym niż 10 dni oświadczeń wymienionych w rozdziale IIIpkt.3ppkt.3.1–
3.10specyfikacji.Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zam. informacji z otwarcia ofert
zobowiązany jest złożyć Zam. oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej w celu potwierdzenia, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp; 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. Wraz z ofertą Wyk. składa: Oświadczenie (JEDZ) Wyk., Formularz oferty,Opis
przedmiotu zamówienia, Formularz asortymentowo-cenowy, Pełnomocnictwo do reprezentowania Wyk..
Szczegółowy opis oświadczeń i dokumentów składanych z ofertą. Szczegółowy opis oświadczeń i dokumentów
składanych wraz z ofertą -Rozdz. VI pkt. 1ppkt. 1.1 - 1.5.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Kio Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska

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
Departament Odwołań UZP
ul. Postepu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587840
Faks:  +48 224587800

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23/01/2018


