
Głubczyce: Dostawa środków do dezynfekcji dla SPZOZ Głubczyce 
Numer ogłoszenia: 250383 - 2008; data zamieszczenia: 05.10.2008 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej , ul. Sobieskiego 5, 48-100 
Głubczyce, woj. opolskie, tel. 077 4852061, 4062566, fax. 077 4852063. 

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.zozglubczyce.biuletyn.info.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OPIS 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa środków do dezynfekcji dla SPZOZ 
Głubczyce. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: I pakiet - Mycie i dezynfekcja 
rąk, skóry i błony śluzowej - załącznik nr 2/1 do siwz; II pakiet - Mycie i dezynfekcja narzędzi i sprzętu 
endoskopowego i termolabilnego - załącznik nr 2/2 do siwz; III pakiet - Preparaty do dezynfekcji 
powierzchni - załącznik nr 2/3 do siwz;. 

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24.30.00.00-7. 

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Tak, liczba części: 3. 

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie. 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 24. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I 
TECHNICZNYM 

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA  

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium 

III.2) WARUNKI UDZIAŁU 

• Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania 
tych warunków: Wykonawca składający ofertę winien spełania warunki określone w art. 22 
ustawy Pzp oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy pzp.  

• Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Aktualny odpis z rejestru lub 
zaświadczenie o wpisie do ewidencji potwierdzające, że wykonawca posiada uprawnienie do 
wykonywania określonej działalności lub czynności odpowiadającej przedmiotowi zamówienia 
oraz, że w stosunku do wykonawcy nie ogłoszono upadłości ani nie wszczęto postępowania 



likwidacyjnego, wystawionego lub zaktualizowanego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert. 2. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego 
potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lub 
zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - 
wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 3. 
Zaświadczenie właściwego ZUS lub KRUS potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie 
zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że 
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności 
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej 
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 4. Koncesja, zezwolenie lub licencja jeżeli 
ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności 
gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem publicznym. 5. Świadectwo dopuszczenia do 
obrotu na terytorium RP 6. Karty charakterystyki środków 7. Wypełnione formularze ofertowe. 8. 
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie. 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia: www.zozglubczyce.biuletyn.info.pl. 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: siwz można pobrać ze 
strony internetowej oraz w wersji papierowej pod adresem ul. M. Skłodowskiej 26, 48-100 Głubczyce, 
sekcja techniczna. 

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
14.10.2008 godzina 13:00, miejsce: ul. M. Skłodowskiej 26, 48-100 Głubczyce - sekretariat. Otwarcie ofert 
o godz. 14.15 w Sekcji Technicznej 

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH 

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Dostawa środków do dezynfekcji. 

• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: I pakiet - Mycie i 
dezynfekcja rąk, skóry i błony śluzowej.  

• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24.30.00.00-7.  

• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.  

• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Dostawa środków do dezynfekcji. 

• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: II pakiet - Mycie i 



dezynfekcja narzędzi i sprzętu endoskopowego i termolabilnego.  

• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24.30.00.00-7.  

• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.  

• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Dostawa środków do dezynfekcji. 

• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: III pakiet - Preparaty do 
dezynfekcji powierzchni.  

• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24.30.00.00-7.  

• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.  

• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 
Głubczyce 5.10.2008r. 
Otrzymują do wiadomości: 

1. www.zozglubczyce.biuletyn.info.pl 
2. tablica ogłoszeń 

 
 Z-ca Dyrektora SPZOZ Głubczyce 
 
  mgr inż. Adam Jakubowski 

 

 


