
 

 

 

 

 

Znak: SZP       533/11/2018                                                                                                      Chrzanów, dnia  06.11.2018 

 

 

                                                                       Wykonawcy 

  

Dotyczy: oferty na dostawę gazów medycznych dla Szpitala Powiatowego             

w Chrzanowie – sprawa  nr 112/2018. 

 

          Szpital Powiatowy w Chrzanowie zwraca się z prośbą o ofertę cenową  na 

dostawę gazów medycznych, wyszczególnionych w pakietach 1-2. 

Termin realizacji: 1 rok od daty zawarcia umowy.  

1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (oferta na poszczególne 
pakiety). 

2. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia zostały opisane   w pakietach. 
3. Do oferty należy dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru lub z 

centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne 
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. 

4. Kryterium oceny ofert: 100% cena. 
5. Prawo opcji: 
1) Podaną ilość przedmiotu zamówienia w poszczególnych pozycjach pakietów – 

należy traktować jako ilość szacunkową na potrzeby przygotowania i 
przeprowadzenia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego. Ilość szacunkowa określona została na podstawie faktycznego 
zużycia za okres ostatnich 12 miesięcy (w poprzednim roku budżetowym). 

2) Zamawiający zastosuje prawo opcji w sytuacji, gdy konieczne będzie 
zamówienie przedmiotu zamówienia w ilości większej niż określona w 
pakiecie. Uruchomienie części objętej prawem opcji nastąpi poprzez złożenie 
przez Zamawiającego informacji o uruchomieniu opcji, podając jednocześnie 
planowaną do zakupu ilość przedmiotu zamówienia.  

3) Całkowita ilość przedmiotu zamówienia, określona dla danej pozycji, 
zamówiona i dostarczona w ramach opcji nie może być większa od 50% 
ilości określonej dla tej pozycji w pakiecie. Faktyczna ilość, zamówionego w 

trakcie realizacji umowy przedmiotu zamówienia, uzależniona będzie od 
rzeczywistych potrzeb Zamawiającego w okresie, na jaki zostanie zawarta 
umowa. Ilość zamawianego w ramach umowy towaru może być różna od 
ilości określonej w opisie przedmiotu zamówienia.  

4) Wykonawca ma prawo zgłosić roszczenie z tytułu niezrealizowania umowy, 
gdy łączna wartość zrealizowanych zamówień, w okresie trwania umowy 
będzie mniejsze niż 20% szacunkowej wartości umowy. 



NIP: 628-19-16-916  Regon: 000310108  KRS: 0000015881 

Nr konta: Bank Pekao S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892 

5) W przypadku skorzystania z prawa opcji, zmiany umowy lub zawarcie umowy 
odrębnej nie będą wymagane. 

 

            Ofertę należy przesłać e-mailem na adres   dzp@szpital-chrzanow.pl 

do godziny 1100 do  dnia  15.11.2018r.  

 

Do niniejszego zamówienia nie mają zastosowania przepisy ustawy  
Prawo Zamówień Publicznych  

(wartość zamówienia nie przekracza 30 tys. euro) 

 

                                                                 

                                                            Z poważaniem 

                                                        Z-ca DYREKTORA  

                                                 ds. Logistyki i Infrastruktury 

                                                        inż. Bogdan Pacek                                                                                     

Sporządziła:                                                      
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