OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawa pojemników na opady szczególnie niebezpieczne
wg formularza cenowego BU-89/2020.
Data ogłoszenia: 28.12.2020 r.
ZAMAWIAJĄCY:
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
Przedmiotem zamówienia jest dostawa pojemników na opady szczególnie niebezpieczne, medyczne
zakaźne, minimum 55 litrowe, koloru czerwonego z pokrywą umożliwiającą jednorazowe zamknięcie,
bez otworu wrzutowego, w ilościach określonych w formularzu cenowym nr BU- 89/2020,
stanowiącym załącznik nr 1. Oferent winie przedstawić dokument UN, lub inny potwierdzający, że
oferowane pojemniki są dopuszczone do stosowania do w/w odpadów.
CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Umowa obowiązywać będzie od dnia zawarcia do 31.12.2021 r.
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
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 OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ
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) certyfikat do pakowania stałych materiałów niebezpiecznych grupy pakowania II o numerze
rozpoznawczym UN 3291 lub inny potwierdzający, że są one dopuszczone do stosowania do odpadów
szczególnie niebezpiecznych.
INFORMACJE ADMINISTRACYJNE:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny regulamin postępowania: www.szpital-raciborz.org
Termin składania ofert:
08.01.2021 godzina 11:00, miejsce: Szpital Rejonowy w Raciborzu, ul. Gamowska 3; sekretariat
Szpitala.
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.

