
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawa tlenu medycznego wg formularza cenowego  
BU-74/2020. 

Data ogłoszenia: 28.10.2020 r.  

ZAMAWIAJ ĄCY: 
Szpital Rejonowy w Raciborzu im. dr Józefa Rostka , ul. Gamowska 3, 47-400 Racibórz, woj. śląskie, 
tel. 32 7555050, faks 32 7555079, 7555049. 
 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa tlenu medycznego ciekłego oraz tlenu medycznego w 
postaci gazowej i dwutlenku węgla dla celów medycznych wraz z dzierżawą butli tlenowych, w 
ilościach wymienionych w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1, łącznie z rozładunkiem 
pełnych butli i załadunkiem pustych butli na środek transportu dostawcy.  
Miejscem dostawy jest Centralna Tlenownia znajdująca się na terenie zespołu budynków Szpitala 
Rejonowego w Raciborzu, przy ul. Gamowskiej 3.  
2. Dostarczone produkty winny posiadać atesty dopuszczające do stosowania w leczeniu ludzi. 
3. Przedmiotem dzierżawy są butle tlenowe 50 litrowe oraz butle  na dwutlenek węgla 26,0 kg oraz 6,2 
kg. Przyjmując średnią ilość 50  butli do tlenu  medycznego oraz 10 butli do dwutlenku węgla.  
4. Dostawca tlenu zobowiązany jest dostarczać butle legalizowane, odpowiada za ich legalizację i 
ponosi wszelkie koszty z tym związane. 
5. Dostawca tlenu winien dostarczać tlen medyczny w butlach  średnio co 2 miesiące, tlen ciekły 
średnio co 2 dni a dwutlenek węgla średnio  raz w miesiącu, a jeśli zajdzie potrzeba to winien 
dostarczyć je dodatkowo na żądanie zamawiającego, w terminie przez niego oznaczonym. 
6. Zamawiający posiada własny zbiornik na tlen ciekły o pojemności 6 m3 i 10900 l.   
7. Koszty związane z legalizacją butli winny być zawarte odpowiednio w cenie tlenu medycznego i w 
cenie dzierżawy butli. 
 
CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:   
Umowa obowiązywać będzie w okresie 12 miesięcy od dnia zawarcia.  

 
WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU:  
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy: 
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 
prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami 
zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do 
udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, 
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 
d) wyrażają zgodę na wszystkie warunki i wymogi określone w Regulaminie postępowania; 
wykonawcy, którzy nie spełnią któregokolwiek z warunków zostaną wykluczeni z udziału w 
postępowaniu. 
 
INFORMACJA O O ŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą 
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY: 
1) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności  
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie  
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,  
2) koncesje, zezwolenia lub licencje, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania: 
a) zezwolenie na wytwarzanie tlenu medycznego  wydane przez Główny Inspektorat Farmaceutyczny, 
b) zezwolenie na prowadzenie hurtowni  farmaceutycznej w zakresie tlenu medycznego wydane przez    
Główny Inspektorat Farmaceutyczny,  
c) świadectwo rejestracji  z potwierdzeniem wpisu o Farmakopei Europejskiej – tlen medyczny, 
 
 
 
 



 
d) karta charakterystyki  na tlen medyczny o czystości 99,5% zgodnie z Farmakopeą Europejską, 
e) deklaracja zgodności CE na dwutlenek węgla.  
 
INFORMACJE ADMINISTRACYJNE:  
Adres strony internetowej, na której jest dostępny regulamin postępowania: www.szpital-raciborz.org  
 
Termin składania ofert:  
04.11.2020 r. godzina 11:00. Oferty należy składać w formie elektronicznej na adres: 
przetargi@szpital-raciborz.org, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.  

Termin związania ofertą: 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert. 

Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie oraz 
odstąpienia od podpisania umowy, bez podania przyczyny takiej decyzji. 
 


