
 

Jaworze: Zakup solanki naturalnej leczniczej do zab iegów 

balneologicznych o st ęŜeniu od 3% do 11%  

Numer ogłoszenia: 110570 - 2010; data zamieszczenia : 19.04.2010 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 

 
Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Beskidzki Zespół Leczniczo-Rehabilitacyjny Szpital Opieki Długoterminowej , ul. 

Słoneczna 83, 43-384 Jaworze, woj. śląskie, tel. 033 8172166 (-67), faks 033 8173463. 

Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  www.rehabilitacja-jaworze.com.pl lub bip.silesia-

region.pl/bzlrjaworze 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Zakup solanki naturalnej leczniczej do 

zabiegów balneologicznych o stęŜeniu od 3% do 11%. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  dostawy. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  Przedmiotem zamówienia jest 

zakup solanki naturalnej leczniczej do zabiegów balneologicznych o stęŜeniu od 3% do 11% dla potrzeb 

Beskidzkiego Zespołu Leczniczo-Rehabilitacyjnego Szpitala Opieki Długoterminowej w Jaworzu. 

Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup solanki naturalnej 

leczniczej o stęŜeniu od 3% - 11% w szacunkowych ilościach: - dla solanki naturalnej o stęŜeniu od 3% do 

6,99 % - 416 000 litrów lub - dla solanki naturalnej od 7 % do 11% - 208 000 litrów 2. Nie dopuszcza się 

sprzedaŜy solanki powstałej w wyniku rozpuszczenia soli jako substancji stałej w roztworze. 3. Zakup 

solanki odbywać się będzie sukcesywnie, zgodnie z zamówieniami składanymi przez Zamawiającego, w 

ilościach uzaleŜnionych od stęŜenia solanki naturalnej. 4. Odbiór zakupionej solanki odbywać się będzie 

przez Zamawiającego własnym transportem - samochodem z zamontowanym zbiornikiem 1000 litrowym.. 

II.1.4) Czy przewiduje si ę udzielenie zamówie ń uzupełniaj ących:  nie. 

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 14.45.00.00-0. 

II.1.6) Czy dopuszcza si ę złoŜenie oferty cz ęściowej:  nie. 

II.1.7) Czy dopuszcza si ę złoŜenie oferty wariantowej:  nie. 
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II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Zakończenie: 31.12.2010. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium:  Nie dotyczy 

III.2) ZALICZKI  

Czy przewiduje si ę udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia : nie 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW  

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre ślonej działalno ści lub czynno ści, je Ŝeli przepisy 

prawa nakładaj ą obowi ązek ich posiadania  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kaŜdy z 

Wykonawców musi spełniać warunki udziału w postępowaniu, przy czym warunki dotyczące 

niezbędnego potencjału technicznego, osobowego oraz finansowego niezbędnego do realizacji 

przedmiotu zamówienia będą oceniane łącznie w odniesieniu do łącznego potencjału 

występujących wspólnie wykonawców Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu 

zostanie dokonana w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach 

(wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty. Z treści 

załączonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iŜ Wykonawca spełnia 

wyŜej wymienione warunki. Za spełnienie tego wymogu Zamawiający uzna dołączone do oferty: 

a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o zamówienie 

publiczne z powodów wskazanych w art. 24 ustawy PZP z dn. 29.01.2004 r.(tekst jednolity Dz.U. 

z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zmianami), złoŜone na druku stanowiącym załącznik nr 2 do 

SIWZ b) koncesja, zezwolenia lub licencja, jeŜeli ustawy nakładają obowiązek ich posiadania 

III.3.2) Wiedza i do świadczenie  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kaŜdy z 

Wykonawców musi spełniać warunki udziału w postępowaniu, przy czym warunki dotyczące 

niezbędnego potencjału technicznego, osobowego oraz finansowego niezbędnego do realizacji 

przedmiotu zamówienia będą oceniane łącznie w odniesieniu do łącznego potencjału 

występujących wspólnie wykonawców Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu 

zostanie dokonana w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach 

(wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty. Z treści 
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załączonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iŜ Wykonawca spełnia 

wyŜej wymienione warunki. Za spełnienie tego wymogu Zamawiający uzna dołączone do oferty: 

a) oświadczenie Wykonawcy, Ŝe spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy PZP, złoŜone 

na druku stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ 

III.3.3) Potencjał techniczny  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kaŜdy z 

Wykonawców musi spełniać warunki udziału w postępowaniu, przy czym warunki dotyczące 

niezbędnego potencjału technicznego, osobowego oraz finansowego niezbędnego do realizacji 

przedmiotu zamówienia będą oceniane łącznie w odniesieniu do łącznego potencjału 

występujących wspólnie wykonawców Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu 

zostanie dokonana w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach 

(wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty. Z treści 

załączonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iŜ Wykonawca spełnia 

wyŜej wymienione warunki. Za spełnienie tego wymogu Zamawiający uzna dołączone do oferty: 

a) oświadczenie Wykonawcy, Ŝe spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy PZP, złoŜone 

na druku stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ 

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kaŜdy z 

Wykonawców musi spełniać warunki udziału w postępowaniu, przy czym warunki dotyczące 

niezbędnego potencjału technicznego, osobowego oraz finansowego niezbędnego do realizacji 

przedmiotu zamówienia będą oceniane łącznie w odniesieniu do łącznego potencjału 

występujących wspólnie wykonawców Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu 

zostanie dokonana w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach 

(wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty. Z treści 

załączonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iŜ Wykonawca spełnia 

wyŜej wymienione warunki. Za spełnienie tego wymogu Zamawiający uzna dołączone do oferty: 

a) oświadczenie Wykonawcy, Ŝe spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy PZP, złoŜone 

na druku stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ b) wykaz osób przewidzianych do wykonania 

przedmiotu zamówienia - do wykazu osób naleŜy dołączyć waŜne dokumenty potwierdzające ich 

uprawnienia, jeśli ich posiadanie wymagane jest przepisem prawa, złoŜony na druku 

stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ 

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kaŜdy z 
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Wykonawców musi spełniać warunki udziału w postępowaniu, przy czym warunki dotyczące 

niezbędnego potencjału technicznego, osobowego oraz finansowego niezbędnego do realizacji 

przedmiotu zamówienia będą oceniane łącznie w odniesieniu do łącznego potencjału 

występujących wspólnie wykonawców Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu 

zostanie dokonana w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach 

(wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty. Z treści 

załączonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iŜ Wykonawca spełnia 

wyŜej wymienione warunki. Za spełnienie tego wymogu Zamawiający uzna dołączone do oferty: 

a) oświadczenie Wykonawcy, Ŝe spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy PZP, złoŜone 

na druku, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24  UST. 1 USTAWY 

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wyko nawcę warunków, o których mowa w art. 22 

ust. 1 ustawy, oprócz o świadczenia o spełnieniu warunków udziału w post ępowaniu, nale Ŝy 

przedło Ŝyć: 

� wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności 

odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami 

budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i 

wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a takŜe zakresu wykonywanych przez 

nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami  

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, 

naleŜy przedło Ŝyć: 

� oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia  

� aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w 

celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, 

wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w 

stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy  

� wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu 

na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, 

przedkłada takŜe dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla 

wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.  
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III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJ ĄCYCH, śE OFEROWANE DOSTAWY , 

USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJ Ą OKREŚLONYM WYMAGANIOM 

W zakresie potwierdzenia, Ŝe oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane od powiadaj ą 

okre ślonym wymaganiom nale Ŝy przedło Ŝyć: 

� inne dokumenty 

1.Świadectwo potwierdzające właściwości lecznicze solanki naturalnej ze złóŜ wystawione przez 

jednostkę uprawnioną do potwierdzenia właściwości leczniczych naturalnych surowców leczniczych 

i właściwości leczniczych klimatu, zgodnie ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra 

Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2006 r. w sprawie zakresu badań niezbędnych do ustalenia właściwości 

leczniczych klimatu, kryteriów ich oceny oraz wzoru świadectwa potwierdzającego te właściwości 

(Dz.U. z 2006 r. nr 80, poz. 565), 2. Dokument potwierdzający pochodzenie solanki ze złóŜ 

wymienionych w § 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie złóŜ wód 

podziemnych zaliczanych do solanek, wód leczniczych i termalnych oraz złóŜ innych kopalin 

leczniczych, a takŜe zaliczenia kopalin pospolitych z określonych złóŜ lub jednostek geologicznych 

do kopalin podstawowych (Dz.U. z 2006 r. Nr 32, poz. 220 z późn. zm.) 

III.7) Czy ogranicza si ę moŜliwo ść ubiegania si ę o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u 

których ponad 50 % pracowników stanowi ą osoby niepełnosprawne: nie 

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: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie: 

1 - Cena - 60  

2 - Odległość od miejsca odbioru solanki do siedziby Zamawiającego - 20  

3 - StęŜenie solanki naturalnej - 20  

IV.2.2) Czy przeprowadzona b ędzie aukcja elektroniczna:  nie. 

IV.3) ZMIANA UMOWY  

Czy przewiduje si ę istotne zmiany postanowie ń zawartej umowy w stosunku do tre ści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak 

Dopuszczalne zmiany postanowie ń umowy oraz okre ślenie warunków zmian  

Zamawiający przewiduje moŜliwość dokonania zmiany w treści zawartej umowy w stosunku do treści oferty 

w przypadku gdy zmiana wyniknie z okoliczności których nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy, lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego w szczególności: - zmiana terminu realizacji 
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zamówienia, - inne okoliczności korzystne dla Zamawiającego. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost ępna specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia:  www.rehabilitacja-jaworze.com.pl ; bip.silesia-region.pl/bzlrjaworze 

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo Ŝna uzyska ć pod adresem:  Beskidzki Zespół 

Leczniczo - Rehabilitacyjny Szpital Opieki Długoterminowej w Jaworzu 43-384 Jaworze ul. Słoneczna 83. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  27.04.2010 

godzina 09:45, miejsce: Sekretariat Dyrekcji Beskidzkiego Zespołu Leczniczo - Rehabilitacyjnego Szpitala 

Opieki Długoterminowej w Jaworzu ul. Słoneczna 83. 

IV.4.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

IV.4.17) Czy przewiduje si ę uniewa Ŝnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku 

nieprzyznania środków pochodz ących z bud Ŝetu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj ących zwrotowi 

środków z pomocy udzielonej przez pa ństwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Woln ym 

Handlu (EFTA), które miały by ć przeznaczone na sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: nie 
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