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Siemiatycze dnia 09.12.2021r 
 
SP ZOZ BP/07/20 
 

OGŁOSZENIE ROZPOZNANIU CENOWYM 
o wartości szacunkowej poniżej 130 000 tyś zł 

 
„Sukcesywna dostawa gazów medycznych wraz z napełnianiem i dzierżawą butli” 

 
WSZYSTKIE ZAŁĄCZNIKI DOSTĘPNE SĄ NA STRONIE INTERNETOWEJ 

ZAMAWIAJĄCEGO 
WWW.SPZOZSIEMIATYCZE.PL 

 
I. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE ZWIĄZANE Z PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA: 
Przedmiot zamówienia będzie obejmował: 

1. Przedmiotem zamówienia jest: dostawa Sukcesywna dostawa gazów medycznych 

wraz z napełnianiem i dzierżawą butli” w ilościach i asortymencie określonych w 

formularzu asortymentowo ilościowo – cenowych stosowanie do sukcesywnie 

zgłoszonych potrzeb (zamówień) Zamawiającego, szczegółowo opisanych w załączniku 

nr 2  

2. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach 

opisanych we wzorze umowy dostawy stanowiącym załącznik nr 3 do ogłoszenia.  

3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  

4. Wykonawca zapewni na własny koszt dostawę do siedziby Zamawiającego, Samodzielny 

Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach, ul. Szpitalna 8,  17-300 

Siemiatycze. 

5. Gazy Medyczny musi spełniać wymogi  normy PN EN 1089 3 2011 lub równoważną. 

Wykonawca będzie odpowiadał za zawinione szkody powstałe u Zamawiającego a 

wynikłe z nie dotrzymania parametrów jakościowych dostarczonego asortymentu. 

6. Gazy medyczne, techniczne muszą spełniać wszelkie normy przyjęte na terrarium UE 

oraz RP oraz inne przepisy prawa obowiązujące w na terytoriom UE RP. Obowiązek 

wykazania spełnienia warunków prawnych spoczywa na Wykonawcy.  

7. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez 

Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy. 

8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

9. Termin ważności dostarczonych gazów nie może być  krótszy niż 6 miesięcy od daty 

dostawy. 

II. OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ: 
1. Aktualny odpis w właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 
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ewidencji, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert.  

2. Wypełniony i podpisany załącznik nr 1 i 2 

3. Pełnomocnictwo w przypadku podpisania załączników przez osobę nie wymienioną w 

dokumentach rejestrowych. 

4. Oświadczenie własne, iż oferowany, w niniejszym postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego, asortyment posiada odpowiednie świadectwa i certyfikaty 

dopuszczające do stosowania i obrotu na terenie Polski i krajów UE. 

5. Zaakceptowany wzór umowy. 

6. W przypadku podjęcia wątpliwości Zamawiający może żądać dodatkowych 

dokumentów bądź wyjaśnień do już przedłożonych dokumentów. 

 

UWAGA PRZED PODPIASNIEM UMOWY ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE ŻĄDAŁ PRZESŁANIA 

DROGĄ ELEKTRONICZNĄ POTWIERDZONYCH ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM  

CERTYFIKATÓW DOPUSZCZENUIA DO OBRUTU.  

III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 
1. Zamówienie będzie zrealizowane w ciągu 12 miesięcy od daty podpisania umowy. 

2. Termin związania oferta wynosi 30 dni od dnia otwarcia 

3. Termin płatności 45  dni 

4. Zamawiający przywiduje rozliczenie miesięczne ryczałtowe. 

IV. OPIS SPOSOBU KOMUNIKACJI WYKONAWCY Z ZAMAWIAJĄCYM 
Zamawiający, nie przewiduje możliwość zadawania pytań 

V. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego 

Rozpoznania. 

Oferta powinna być: 

a)  opatrzona pieczątką firmową, 

b) posiadać datę sporządzenia,  

c)  zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, 

d)  podpisana czytelnie przez wykonawcę, 

e) Zawierać dokumenty wymienione w Rozdziale II niniejszego Rozpoznania 

Cenowego. 

VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera lub też 

dostarczona osobiście na adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 

Zdrowotnej w Siemiatyczach, ul. Szpitalna 8, 17-300 Siemiatycze,  Sekcja 

Zamówień Publicznych , budynek pogotowia do dnia   16.12.2020r.  do godz. 

10:00.  

2. Otwarcie  ofert zostanie dokonane  w siedzibie Zamawiającego w dniu 

16.12.2020r.  o godz. 10:05. 

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

4. Rozpoznanie cenowe zamieszczono na stronie: www.spzozsiemiatycze.pl.  

Kopertę należy zaadresować: 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

ul. Szpitalna 8 

17-300 Siemiatycze 

z dopiskiem Budynek Pogotowia I piętro Sekcja Zamówień Publicznych 



 

Oferta dotycząca postępowania rozpoznania cenowego  SP ZOZ BP/07/21 

„Sukcesywna dostawa gazów medycznych wraz z napełnianiem i dzierżawą butli” 

 

VII. OCENA OFERT 
1. Cena - 100% 
2. Do oceny kryterium cena będzie brana pod uwagę wartość brutto oferty. W przypadku 

złożenia ofert na poszczególne pakiety, wartość brutto pakietu. 

3. Dodatkowo Zamawiający informuje iż rozliczenie z wykonawcą będzie odbywać się w 

walucie polskiej (PLN). 

4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który złoży ofertę z najniższą ceną i 

którego oferta będzie spełniała warunki wymagane przez Zamawiającego. 

5. W toku oceny ofert Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wszystkich wyników do dwóch 

miejsc po przecinku. 

6. Zamawiający poinformuje Wykonawców o wyborze w terminie 7 dni od daty otwarcia 

ofert oraz umieści informację o wyborze na stronie internetowej www.spzozsiemiatycze.pl 

7. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

VIII. INFORMACJA O DODATKOWYCH UPRAWNIENIACH ZAMAWIAJĄCEGO 
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia postępowania bez wyboru oferty 

najkorzystniejszej . 

3. Wykonawcy, których oferty nie zostaną wybrane, nie mogą zgłaszać żadnych roszczeń 

względem SP ZOZ w Siemiatyczach  z tytułu otrzymania niniejszego Rozpoznania 

Cenowego oraz przygotowania i złożenia ofert na to Rozpoznanie. 

IX. INFORMACJA RODO 

1. Zamawiający informuje, że Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest SPZOZ w 

Siemiatyczach ,ul. Szpitalna 8, 17-300 Siemiatycze; 

2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z 

Inspektorem Ochrony Danych, za pośrednictwem adresu e-mail: Iodo@spzozsiemiatycze.pl;.  

3. Dane osobowe takie jak imię, nazwisko, nazwa, adres siedziby/korespondencyjny, telefon, adres 

mail będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego oraz w celu archiwizacji.  

4. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi ustawa Prawo zamówień 

publicznych, wydane na jej podstawie akty wykonawcze, a także ustawa o narodowym zasobie 

archiwalnym i archiwach.  

5. Dane osobowe będą ujawniane wykonawcom oraz wszystkim zainteresowanym z 

uwzględnieniem przepisów w zakresie zamówień publicznych, a także podmiotom 

przetwarzającym dane na podstawie zawartych umów.  

6. Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy a 

następnie 5 lat, albo 15 lat w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE, 

począwszy od 1 stycznia roku kalendarzowego następującego po zakończeniu okresu 

obowiązywania umowy. Okresy te dotyczą również Wykonawców, którzy złożyli oferty i nie 

zostały one uznane, jako najkorzystniejsze (nie zawarto z tymi Wykonawcami umowy).  

7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo:  

- dostępu do danych. W przypadku, gdy wykonanie obowiązku związanego z prawem dostępu do 

danych wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której 
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dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w 

szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub 

konkursu;  

- sprostowania danych, ich usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania na warunkach określonych w 

przepisach Rozporządzenia Parlamentu i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Wystąpienie z żądaniem ograniczenia 

przetwarzania, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu; 

 - wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić Zamawiającemu 

dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności Wykonawcy do 

należytego wykonania zamówienia, co skutkować może wykluczeniem Wykonawcy z 

postępowania lub odrzuceniem jego oferty. 

 

 
 

Dyrektor SP ZOZ  
Andrzej Szewczuk 

          

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

        


