Ogłoszenie nr 500197766-N-2018 z dnia 20-08-2018 r.
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im prof. Adama Grucy CMKP: Dostawa ciekłego
azotu wraz z dzierżawą zbiornika dla potrzeb budynku rehabilitacji SPSK w Otwocku .
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: 568881-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień
Publicznych:
nie
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im prof. Adama Grucy CMKP, Krajowy numer
identyfikacyjny 29015600000, ul. ul. Konarskiego 13, 05400 Otwock, woj. mazowieckie,
państwo Polska, tel. 22 7794031 w. 477, e-mail dzp@spskgruca.pl, faks 22 7794031 w. 477.
Adres strony internetowej (url): www.spskgruca.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Samodzielny Publicznu Zakład Opieki Zdrowotnej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa ciekłego azotu wraz z dzierżawą zbiornika dla potrzeb budynku rehabilitacji SPSK
w Otwocku .
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
DZP.26.56/2018
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. Przedmiotem zamówienia była dostawa ciekłego azotu wraz z dzierżawą zbiornika na
ciekły azot dla potrzeb budynku rehabilitacji SPSK w Otwocku 2. Zamówienie
obejmujmowało sukcesywną dostawę do siedziby zamawiającego ciekłego azotu w ilości
511,8 ton w okresie 36 miesięcy wraz z dostawą, instalacją i dzierżawą zbiornika na ciekły
azot o pojemności 8000-10100 dcm³ z możliwością przedłużenia umowy na kolejne 12
miesięcy 2.1. Sukcesywna dostawa azotu ciekłego 2.1.1 Opis zamówienia; a) oferent
zapewnia transport azotu do zbiornika zlokalizowanego na terenie zamawiającego, b) dostawy
sukcesywne w terminach określonych w pkt IV SIWZ oraz wzorze umowy, c) wykonawca
kontroluje i odpowiada za prawidłowy przebieg procesu napełniania zbiornika ciekłym
azotem, d) rozliczenie dostaw odbywać się będą na podstawie walidowanego przez Główny

Urząd Miar i Jakości przepływomierza zamontowanego na cysternie samochodu e) dostawy
będą się odbywać cysternami o wielkości do 10 ton f) wykonawca zobowiązany jest do
uzupełnienia przy każdym tankowania „Książki tankowań zbiornika”, 2.2. Dzierżawa
zbiornika kriogenicznego do ciekłego azotu 2.2.1. Opis zamówienia a) pojemność zbiornika
od 8 000 do 10 100 litrów co odpowiada możliwości zatankowania od 6,4 do 8,17 ton
ciekłego azotu, b) zbiornik przystosowany do podłączenia komory kriogenicznej zużywającej
100 kg azotu wciągu godziny c) instalacja zbiornika z możliwością zamontowania króćca do
tankowania dewarów d) zbiornik wyposażony w telemetrię w celu zdalnej kontroli ilości
cieczy w zbiorniku e) montaż zbiornika odbędzie się na terenie SPSK f) zbiornik zostanie
zainstalowany w miejscu wyznaczonym i przeznaczonym na montaż zbiornika
kriogenicznego (miejsce posiada płytę fundamentową przygotowaną do posadowienia
zbiornika do posadowienia, doprowadzoną energię elektryczną przeznaczoną do podłączenia
pompy,) g) dostawa i zamontowanie skrzynki energetycznej do podłączenia pompy do
przeładunku azotu z cysterny do zbiornika h) zbiornik może zostać przekazany do
użytkowania po dokonaniu odbioru przez UDT, którego zapewnienie leży po stronie
dostawcy, i) wykonawca zapewni całodobowy bezpłatny serwis zbiornika, j) czas
oczekiwania na reakcję serwisu nie dłuższy niż 12 godzin, k) wykonawca pokrywa koszt
uszkodzonych elementów oraz ewentualnych materiałów zużywalnych, l) wykonawca
przeprowadza bezpłatnie okresową konserwację urządzenia zgodnie z wymaganiami
producenta i UDT, m) wykonawca zobowiązany jest do dokonywania stosownych wpisów w
„Książce eksploatacji zbiornika”, n) wykonawca dokona instalacji i deinstalacji (po
zakończeniu umowy) zbiornika na własny koszt, o) wykonawca zapewni wymagany odbiór
techniczny przez służby UDT, p) wykonawca pokrywa wszelkie koszty związane z obsługa
techniczna zbiornika przez służby UDT, q) Wykonawca dostarczy stosowną dokumentacje
zbiornika, r) na czas napraw zbiornika przekraczających 48 godzin dostawca zapewni inne
źródła ciekłego azotu do zasilania awaryjnego na własny koszt, s) wykonawca wykona
stosowne oznakowanie urządzenia zgodnie z wymaganiami BHP, PPOŻ, t) Wykonawca
przeprowadzi stosowne szkolenie personelu odnośnie obsługi urządzenia, u) wykonawca
kontroluje i odpowiada za prawidłowy przebieg procesu napełniania zbiornika ciekłym
azotem,
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 24111500-0
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: 24/07/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 351249.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 3
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: Messer Polska Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Maciejkowicka 30
Kod pocztowy: 41-503
Miejscowość: Chorzów
Kraj/woj.: Polska
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
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 283992.48
Oferta z najniższą ceną/kosztem 283992.48
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 510334.38
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.

