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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

- zapytanie ofertowe-
 postępowanie o zamówienie publiczne o wartości zamówienia poniżej 30 000 euro.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
„Sukcesywna dostawa gazu płynnego propan w ilości 12 000 litrów do Ośrodka

Zdrowia w  Kołaczkowicach i Dobrowodzie  wraz  z dzierżawą dwóch
zbiorników o pojemności 2 700 litrów”.

I.  ZAMAWIAJ ĄCY
Samodzielny Publiczny Zespół Podstawowej Opieki Zdrowotnej 
ul. Sądowa 9, 28-100 Busko – Zdrój 
NIP: 6551793956
REGON: 292448808
Tel: ( 41) 356-71-24, Faks: ( 41) 356-71-15,     
E-mail: spzpoz@vp.pl  
Adres strony internetowej: http://spzpoz.busko.pl 
Godziny pracy: od  poniedziałku do piątku 7:00 – 14:35.

II.  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem  zamówienia  jest  dostawa  gazu  płynnego  propan  w  ilości  12 000  litrów
do  dwóch  obiektów:  Ośrodka  Zdrowia  w  Kołaczkowicach  i  Dobrowodzie  wraz
z zapewnieniem (wydzierżawieniem) dwóch zbiorników na gaz płynny o pojemności 2 700
litrów. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

1. Sukcesywna dostawa  12 000 litrów gazu płynnego propan w ilości:

a)  6 500 litrów do Ośrodka Zdrowia w Kołaczkowicach w okresie od 01.06.2015r. do
31.05.2016r. wraz z zapewnieniem zbiornika na gaz płynny o pojemności 2 700l.  

b) 5  500  litrów  do  Ośrodka  Zdrowia  w  Dobrowodzie  w  okresie  od   01.06.2015r.
do 31.05.2016r. wraz z zapewnieniem  zbiornika na gaz płynny o pojemności 2 700l.  

2. Bezpłatna  dzierżawa  dwóch  zbiorników  o  pojemności  2 700  litrów
w  O.Z  w  Dobrowodzie  i  w  Kołaczkowicach  w  okresie  od 01.06.2015r.  do
31.05.2016r. 

3. Bezpłatny  serwis  instalacji  gazowej  zewnętrznej  oraz  zamontowanych  zbiorników
w Ośrodkach Zdrowia przez cały okres obowiązywania umowy.

4. Okresowe przeglądy wykonywane przez Urząd Dozoru Technicznego właściwy dla
lokalizacji zbiorników.



 Inne postanowienia dotyczące przedmiotu zamówienia:

1. Przewidywane roczne zużycie gazu wynosi ok. 5 500 litrów gazu w O.Z.
w  Dobrowodzie  i  6 500  litrów  gazu  w  O.Z.  Kołaczkowice  w  postaci  dostaw
rozliczanych w systemie miesięcznym za zużyty gaz, tj. telemetrii.

2. Przyjęto  zbiorniki  gazu płynnego o pojemności  2 700 l.  przy założeniu
napełnienia  maksymalnego  zbiornika  85%,  oraz  minimalnego  zapasu  gazu  w
zbiorniku 20%.

 Warunki realizacji przedmiotu zamówienia  :  

1. Przyjmuje się miesięczny system rozliczeń zużycia gazu w  wynikający ze wskazań
liczników.

2. Umowa zostaje zawarta na czas określony – od 01.06.2015r. do 31.05.2016r. 
3. Dostawy gazu będą realizowane sukcesywnie wg wskazań urządzeń pomiarowych.
4. Wykonawca  zobowiązuje  się  dostarczyć  gaz  na  własny  koszt  i  własne  ryzyko,
środkiem transportu  wyposażonym  w  urządzenie  pomiarowe  posiadające  aktualną
legalizację. 

5. Na wystawianych fakturach za dostawę gazu należy wyszczególnić miejsce dostawy
oraz wysokość zastosowanego upustu cenowego. 

6. Dostarczany gaz jak i  zbiorniki  muszą  spełniać  normy energetyczne (w przypadku
gazu) oraz techniczne (w przypadku zbiornika) obowiązujące na terytorium UE.

7. Gaz płynny skroplony propan musi być zgodny z wymogami jakościowymi dla gazu
skroplonego określonego w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki  z dnia 28 grudnia
2006r.  w  sprawie  wymagań  jakościowych  dla  gazu  skroplonego  (LPG)  –
Dz. U. z 2006r. Nr 251 poz. 1851 z późn. zm.

8. Wykonawca przed złożeniem oferty cenowej powinien dokonać oględzin instalacji.
9. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy. Wykonawca

odpowiada za stan techniczny zbiorników i instalacji gazowej, a także za konserwację
i naprawy zbiorników i instalacji w okresie realizacji zamówienia.

10. W cenie zamówienia należy uwzględnić:
a)  koszty dostawy, posadowienia i dzierżawy zbiorników,
b)  transport i koszt dostawy gazu, 
c)  koszty związane z przeprowadzeniem przeglądów wykonywanych przez Urząd
Dozoru Technicznego. 

11. Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  zmiany  ilości  zamawianego  gazu
w przypadku gdy z powodów ekonomicznych lub innych będzie to leżało w interesie
Zamawiającego . W związku z ograniczeniem przedmiotu umowy Wykonawcy nie
będą przysługiwały żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.

       
III. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

1. Termin wykonania przedmiotu umowy: od 01.06.2015r. do 31.05.2016r. 

2.  Miejsce wykonania zamówienia:  a)  Kołaczkowice 11, 28-100 Busko-Zdrój.
b) Dobrowoda 24, 28-100 Busko-Zdrój.

  



IV. WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW.

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki:
1.   Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

  przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
2.   Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia.
3. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do   
     wykonania zamówienia.
4.  Znajdują  się  w  sytuacji  ekonomicznej  i  finansowej  zapewniającej  wykonanie

zamówienia.

V.  WYKAZ  O ŚWIADCZE Ń  I  DOKUMENTÓW,  JAKIE  MAJ Ą
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY 

      Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:
1. Formularz ofertowy – wypełniony i podpisany przez Wykonawcę (Załącznik

Nr 1).
2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik Nr

2). 
3. Wzór umowy parafowany przez Wykonawcę (Załącznik Nr 3). 

4. Aktualny  odpis  z  właściwego  rejestru,  wystawiony  nie  wcześniej  niż  6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

5. Koncesja, zezwolenie lub licencja.
6. Opłacona  polisa  ubezpieczenia,  a  w  przypadku  jej  braku  inny  dokument

potwierdzający  ,  że  Wykonawca  jest  ubezpieczony   od  odpowiedzialności
cywilnej                w  zakresie  prowadzonej  działalności   związanej  z
przedmiotem zamówienia. 

VI. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SI Ę 

           Do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami Zamawiający uprawnia:

     Panią Anitę Kozioł tel. 41 356 71 24, od poniedziałku do piątku
w godz:  od 07.00 do 14.35.

. 
VII . OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT ORAZ TERMIN

             SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1. Wykonawca  zobowiązany  jest  przygotować  i  złożyć  ofertę  w  zamkniętej
i nienaruszonej kopercie. Koperta powinna być oznaczona poprzez umieszczenie
na niej:

•    nazwy i  adresu Zamawiającego:  Samodzielny Publiczny Zespół Podstawowej
Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju, ul. Sądowa 9,                      28-100 Busko
– Zdrój,

•    opisu: „Oferta na dostawę gazu płynnego propan”.                                         
•    nazwy i adresu Wykonawcy.



2. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:  – Przychodni Nr 1 w Busku-
Zdroju,  ul.  Sądowa  9,  pok.  Nr  220,  w  terminie  do  dnia  15  maja  2015r.
do godz. 10:00.  

3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: w Przychodni Nr 1 w Busku-
Zdroju, ul. Sądowa 9, w pok. Nr 220, w dniu 15 maja 2015r.  o godz. 10:15.

VIII.  WYBÓR  OFERTY  WRAZ  Z  PODANIEM  ZNACZENIA
KRYTERIÓW

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium: 

    - cena za 1 litr gazu - znaczenie kryterium 100%

Najniższa cena uzyskuje najwyższą ilość punktów.  

2. Sposób obliczania wartości punktowej kryterium „cena”

                                                                 najniższa cena oferty brutto 
                                 C  =  -------------------------------------------------  x 100 pkt  
                                           cena brutto oferty badanej 

Załączniki do SIWZ:
1. Zał. 1 – Formularz oferty
2. Zał. 2 –Oświadczenie 
3. Zał. 3 – Projekt umowy

Busko-Zdrój, dnia . 05.05.2015 r.           

                                                                                                     Zatwierdzam:

 Dyrektor

                       Mariusz Klimczyk


