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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:174837-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Wałbrzych: Gazy medyczne
2021/S 069-174837

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Oficjalna nazwa: Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego
Adres pocztowy: ul. Sokołowskiego 4
Miejscowość: Wałbrzych
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 58-309
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
E-mail: andrzej.nowinski@zdrowie.walbrzych.pl 
Tel.:  +48 746489700
Faks:  +48 746489700
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zdrowie.walbrzych.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/zdrowie_walbrzych

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/zdrowie_walbrzych
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za 
pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/pn/zdrowie_walbrzych
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5) Główny przedmiot działalności
Zdrowie

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

II.1.1) Nazwa:
Dostawy gazów medycznych na potrzeby Specjalistycznego Szpitala im. dra Alfreda Sokołowskiego w 
Wałbrzychu.
Numer referencyjny: Zp/10/PN-10/21

II.1.2) Główny kod CPV
24111500 Gazy medyczne
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II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
— pakiet nr 1 – dostawa tlenu ciekłego medycznego wraz z dzierżawą zbiorników,
— pakiet nr 2 – dostawa sprężonego tlenu medycznego wraz z dzierżawą butli,
— pakiet nr 3 – dostawa sprężonych gazów medycznych wraz z dzierżawą butli (część 1 i 4).

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:
Dostawa tlenu ciekłego medycznego wraz z dzierżawą zbiorników
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
24111500 Gazy medyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Siedziba zamawiającego, ul. Sokołowskiego 4, 58-309 Wałbrzych, POLSKA.

II.2.4) Opis zamówienia:
Lp.; Asortyment; JM Ilość zamawiana:
1. tlen medyczny ciekły loco zbiornik odbiorcy; kg 2 190 000;
2. dzierżawa zbiorników miesiąc 24.
Dzierżawa stanowiących własność wykonawcy zbiornika na ciekły tlen wraz z towarzyszącą instalacją, tj. :
— przy ul. Sokołowskiego 4:
• zbiornik – typ ..... o pojemności w litrach .....,
• parownica – typ .....,
• rok produkcji .....,
— przy ul. Batorego 4:
• zbiornik – typ ..... o pojemności w litrach .....,
• parownica – typ .....,
• rok produkcji .....
• Dostawa ciekłego tlenu loco zbiorniki zamawiającego posadowione w dwóch kompleksach szpitalnych w 
Wałbrzychu przy ul. Sokołowskiego 4 i przy ul. Batorego 4.
• Zalecane jest przeprowadzenie wizji lokalnej.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamówień bieżących liczony od 
momentu przyjęcia zamówienia / Waga: 40
Cena - Waga: 60,00

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
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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.2.13) 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:
Dostawa sprężonego tlenu medycznego wraz z dzierżawą butli
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
24111500 Gazy medyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Siedziba zamawiającego, ul. Sokołowskiego 4, 58-309 Wałbrzych, POLSKA.

II.2.4) Opis zamówienia:
Tlen medyczny:
Lp.; Przeznaczenie butli; Pojemność butli (litry/kg); Ilość butli (24 mies.) (szt.); Razem (szt.):
ul. Sokołowskiego 4 (szt.) ul. Batorego 4 (szt.)
1. tlen medyczny 40/8,6 560 560
tlen medyczny 40/8,6 16 060 16060
dostawa 40/8,6 28 28
dostawa 40/8,6 730 730
2. tlen medyczny 10/2,2 50 60 110
dzierżawa butli
Lp.; Nazwa towaru; Ilość 24 mies.; Razem (szt.):
ul. Sokołowskiego 4 (szt.) ul. Batorego 4 (szt.)
1. tlen medyczny butle 40 l / 8,6 kg 30 67 97
2. tlen medyczny butle 10 l / 2,2 kg 2 5 7
Miejsce dostawy: rampa tlenowni przy zbiorniku na ciekły tlen przy ul. Sokołowskiego 4 i Batorego 4 w 
Wałbrzychu.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamówień bieżących liczony od 
momentu przyjęcia zamówienia / Waga: 40
Cena - Waga: 60,00

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
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.2.13) 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:
Dostawa sprężonych gazów medycznych wraz z dzierżawą butli (część 1 i 4)
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
24111500 Gazy medyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Siedziba zamawiającego, ul. Sokołowskiego 4, 58-309 Wałbrzych, POLSKA.

II.2.4) Opis zamówienia:

09/04/2021 S69
https://ted.europa.eu/TED

4 / 9



Dz.U./S S69
09/04/2021
174837-2021-PL

5 / 9

Część 1. Dostawa tlenku azotu wraz z dzierżawą butli – INOmax
Gazy medyczne:
Lp.; Przeznaczenie butli; Pojemność butli (litry); Ilość 24 mies. (szt.):
1. tlenek azotu INOmax 2 2;
2. tlenek azotu INOmax 10 2
Dzierżawa butli:
Lp.; Przeznaczenie butli; Pojemność butli (litry); Ilość 24 mies. (szt.):
1. tlenek azotu INOmax 400 PPM 2 2;
2. tlenek azotu INOmax 400 PPM 10 2
Miejsce dostawy: bezpośrednio na Oddział Neonatologii przy ul. Batorego 4 w Wałbrzychu.
Część 2. Napełnianie, legalizacja butli 0,5 litra z helem do kontrapulsacji
Lp.; Przeznaczenie butli; Pojemność butli (litry); Ilość 24 mies.:
ul. Sokołowskiego 4 (szt.)
1. napełnienie butli 0,5 25
2. legalizacja 25
Miejsce dostawy: bezpośrednio Pracownia Hemodynamiki, ul. Sokołowskiego w Wałbrzychu.
Część 3. Dostawa ciekłego azotu dla Zakładu Rehabilitacji A i B
Lp.; Nazwa towaru; Ilość 24 mies.; Razem (kg):
ul. Sokołowskiego 4 (kg) ul. Batorego 4 (kg)
1. ciekły azot 2 400,00 5 600,00 8 000
Miejsce dostawy: bezpośrednio Zakład Rehabilitacji „A”, ul. Sokołowskiego 4 w Wałbrzychu.
Bezpośrednio Zakład Rehabilitacji „B”, ul. Batorego 4 w Wałbrzychu.
Część 4. Butla z mieszaniną gazów kalibracyjnych CO – 0,3 %, hel – 14,0 %, O2 – 21,0 % do badań DLCO 
wraz z dzierżawą butli
Lp.; Przeznaczenie butli; Pojemność butli (litry); Ilość 24 mies.:
ul. Sokołowskiego 4 (szt.)
1. butla z mieszaniną gazów 10 2;
2. dzierżawa m-c 24
Miejsce dostawy: bezpośrednio na Oddział Pulmunologiczny, ul. Sokołowskiego 4 w Wałbrzychu.
Część 5. Dostawa dwutlenku węgla
Lp.; Przeznaczenie butli; Pojemność butli (litry); Ilość 24 mies.:
ul. Sokołowskiego 4 (szt.)
1. dwutlenek węgla 10 90
Miejsce dostawy: odbiór własny.
Część 6. Dostawa argonu
Lp.; Przeznaczenie butli; Pojemność butli (litry); Ilość na 24 mies.:
ul. Sokołowskiego 4 (szt.)
1. argon 10 56
Miejsce dostawy: rampa tlenowni przy zbiorniku na ciekły tlen przy ul. Sokołowskiego 4 w Wałbrzychu.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamówień bieżących liczony od 
momentu przyjęcia zamówienia / Waga: 40
Cena - Waga: 60,00

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
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Okres w miesiącach: 24
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.2.13) 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:
1. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu zgodnie z art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 1, 4, 5, 7 i 8 
ustawy Pzp, składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (JEDZ);
2. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z 
opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące 
przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem 
zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca 
dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące 
porozumienie w sprawie spłat tych należności;
3. zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia 
społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 
wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, 
że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo 
przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia 
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społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych 
należności;
4. odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich 
złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
5. informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:
a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej 
„ustawą”,
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem 
środka karnego
– sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;
6. oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 
1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa 
w:
a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy;
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem 
środka zapobiegawczego;
c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu 
zakłócenie konkurencji;
d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy
oraz oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej 
grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. 
z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej 
wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku 
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy 
kapitałowej
– załącznik nr 5 do SWZ;
7. oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 
1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa 
w:
a) art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat 
lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 
r. poz. 1170);
b) art. 109 ust. 1 pkt 5, 7, 8 ustawy.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Na podstawie wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych 
również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 
okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy 
zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały 
wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne 
dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń 
powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest 
w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się 
lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie 
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powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy; tj. wykonanie co najmniej dwóch dostaw w zakresie 
odpowiadającym swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia tj. gazy medyczne na kwotę:
— dla pakietu nr: 1 – 300 000,00 PLN,
— dla pakietu nr: 2 – 200 000,00 PLN,
— dla pakietu nr: 3 – 5 000,00 PLN,
każda z dostaw.

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

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 07/05/2021
Czas lokalny: 08:30

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.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 07/05/2021
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:
Siedziba zamawiającego, ul. Sokołowskiego 4, 58-309 Wałbrzych, POLSKA.

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
Akceptowane będą faktury elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
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Odwołanie przysługuje na:
1. niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 
w tym na projektowane postanowienie umowy;
2. zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na 
podstawie ustawy;
3. zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy, mimo że 
zamawiający był do tego obowiązany.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby.
— Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w 
taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
— Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego 
wniesienia, jeżeli przekazanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu 
środków komunikacji elektronicznej.
5. Odwołanie wnosi się w terminie:
a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, 
jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;
b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, 
jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a.
6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści 
dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE 
lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 4 i 5 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym 
powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach 
stanowiących podstawę jego wniesienia.
8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby stronom oraz uczestnikom postępowania 
odwoławczego przysługuje skarga do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
06/04/2021
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