ZP-16-012UN

Katowice, dn. 24.02.2016r

ZMIANA TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na dostawę rękawiczek jednorazowych
Nr sprawy : ZP-16-012UN

Działając zgodnie z art.38 ust.4 w powiązaniu z art. 12a ust.2
publicznych (tekst jednolity Dz. U.

ustawy - Prawo zamówień

z 2013r. poz. 907 z późń.zm), Zamawiający zmienia treść SIWZ

w następującym zakresie:

1. Zmienia się opis przedmiotu zamówienia w Pakietach Nr: 1 - 3 w zakresie parametrów minimalnych aktualny i obowiązujący opis przedmiotu zamówienia wszystkich zmienionych Pakietów znajduje się w
załączeniu niniejszego pisma

2. Zmienia się opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze ofert, znaczenie tych
kryteriów i sposób oceny ofert dla Pakietów Nr 1 - 3 w następujący sposób:
Pakiet Nr 1: CENA – 65%

JAKOŚĆ – 35%

Sposób obliczania liczby punktów badanej oferty za cenę: Pc = (C

min

/ C bo ) x 100 x 65% gdzie:

C min - cena najniższa spośród ocenianych ofert
C bo - cena badanej oferty
100 - stały współczynnik
Pc - liczba punktów za cenę
Sposób obliczania liczby punktów badanej oferty za jakość:
8 pkt otrzyma oferta, która zaoferuje rękawiczki o grubości ścianki na palcu powyżej 0,09 mm
8 pkt otrzyma oferta, która zaoferuje rękawiczki o grubości ścianki na dłoni powyżej 0,06 mm
4 pkt otrzyma oferta, która zaoferuje rękawiczki o grubości ścianki mankietu powyżej 0,05 mm
3 pkt otrzyma oferta, która zaoferuje rękawiczki których wewnętrzna powierzchnia pokryta jest
kolagenem lub alantoiną lub serycyną
e) 6 pkt otrzyma oferta, która zaoferuje rękawiczki które przebadane są na przenikanie więcej niż 9
cytostatyków
f) 4 pkt otrzyma oferta, która zaoferuje rękawiczki sile zrywu przed i po starzeniu większej niż 6,0 N
g) 2 pkt otrzyma oferta, która zaoferuje rękawiczki w kolorze innym niż niebieski
a)
b)
c)
d)

Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta uzyska największą ilość punktów za w/w
kryteria obliczone wg wzoru :
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P = Pc + Pj
P - łączna ilość punktów za kryteria
Pc - ilość punktów za cenę
Pj - ilość punktów za kryterium jakość
Pakiet Nr 2: CENA – 65%

JAKOŚĆ – 35%

Sposób obliczania liczby punktów badanej oferty za cenę: Pc = (C
C min - cena najniższa spośród ocenianych ofert
C bo - cena badanej oferty
100 - stały współczynnik
Pc - liczba punktów za cenę

min

/ C bo ) x 100 x 65% gdzie:

Sposób obliczania liczby punktów badanej oferty za jakość:
a) 9 pkt otrzyma oferta, która zaoferuje rękawiczki o grubości ścianki na palcu powyżej 0,09 mm
b) 8 pkt otrzyma oferta, która zaoferuje rękawiczki o grubości ścianki na dłoni powyżej 0,06 mm
c) 8 pkt otrzyma oferta, która zaoferuje rękawiczki o grubości ścianki mankietu powyżej 0,05 mm
d) 6 pkt otrzyma oferta, która zaoferuje rękawiczki które przebadane są na przenikanie więcej niż 9
cytostatyków
e) 4 pkt otrzyma oferta, która zaoferuje rękawiczki sile zrywu przed i po starzeniu większej niż 6,0 N
Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta uzyska największą ilość punktów za w/w
kryteria obliczone wg wzoru :
P = Pc + Pj
P - łączna ilość punktów za kryteria
Pc - ilość punktów za cenę
Pj - ilość punktów za kryterium jakość
Pakiet Nr 3: CENA – 65%

JAKOŚĆ – 35%

Sposób obliczania liczby punktów badanej oferty za cenę: Pc = (C
C min - cena najniższa spośród ocenianych ofert
C bo - cena badanej oferty
100 - stały współczynnik
Pc - liczba punktów za cenę

min

/ C bo ) x 100 x 65% gdzie:

Sposób obliczania liczby punktów badanej oferty za jakość:
a) 9 pkt otrzyma oferta, która zaoferuje rękawiczki o grubości ścianki na palcu powyżej 0,09 mm
b) 8 pkt otrzyma oferta, która zaoferuje rękawiczki o grubości ścianki na dłoni powyżej 0,06 mm
c) 8 pkt otrzyma oferta, która zaoferuje rękawiczki o grubości ścianki mankietu powyżej 0,05 mm
d) 6 pkt otrzyma oferta, która zaoferuje rękawiczki z możliwością pobierania od spodu
e) 4 pkt otrzyma oferta, która zaoferuje rękawiczki sile zrywu przed i po starzeniu większej niż 6,0 N
Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta uzyska największą ilość punktów za w/w
kryteria obliczone wg wzoru :
P = Pc + Pj
P - łączna ilość punktów za kryteria
Pc - ilość punktów za cenę
Pj - ilość punktów za kryterium jakość
Znaczenie i opis kryteriów dla Pakietu Nr 4 nie ulega zmianie.

3. Zapis Rozdziału III pkt. 4 zostaje zmieniony i otrzymuje następującą treść: „ Zapłata za dostarczony
przedmiot zamówienia następować będzie po dostarczeniu przedmiotu umowy w terminie do 60 dni dotyczy Pakietów Nr 1 – 3
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4. Zapis Rozdziału VI pkt. 5, ppkt.i zostaje zmieniony i otrzymuje następującą treść: „certyfikat lub inny
dokument wystawiony przez producenta potwierdzający, że zaoferowany przedmiot zamówienia będący
wyrobem medycznym spełnia wymagania norm: - EN-455-1,-2,-3,-4 dot. pak. 2, 4 poz. 1

5. W związku ze zmianą treści SIWZ zostaje zmieniony termin składania i otwarcia ofert.
Aktualny termin składania ofert zostaje wyznaczony na dzień 18 marca 2016r godz. 09:30
Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 10:00

Z upoważnienia Dyrektora
Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych - Główny Księgowy
mgr Ewa Mołek
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Załącznik nr 1
FORMULARZ CENOWY - Pakiet nr 1

Lp

Opis przedmiotu zamówienia – wymagane
parametry minimalne

Zamawiana
ilość par

1

2

3

1.

Rękawice nitrylowe diagnostyczne AQL 1,5
(informacja na opakowaniu), niejałowe,
bezpudrowe, długość min. 240 mm, teksturowane
na końcach palców, powierzchnia wewnętrzna
pokryta formułą kosmetyczną ( np. aloesem).
Grubość pojedynczej ścianki mankiet min.
0,05mm, dłoń min. 0,06 mm, i na palcu min. 0,09
mm. Mankiet rolowany, kształt uniwersalny.
Rękawice zgodne z Dyrektywą o Wyrobie
Medycznym MDD 93/42/EEC & 2007/47/EC w
klasie I oraz Dyrektywa o Środkach Ochrony
Indywidualnej - PPE 89/686/EEC w kategorii III,
rękawice zgodne z EN 455(1-4), EN 374,
posiadające Certyfikat Badania Typu WE w
kategorii III Środków Ochrony Indywidualnej,
zgodność z wymaganymi normami potwierdzona
na opakowaniu. Rękawice przebadane na
przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM
F1671. Przebadane na przenikanie min.9
cytostatyków zgodnie z normą ASTM D6978. Siła
zrywu przed starzeniem min.6,0 N po starzeniu
min.6,0 N. Rozm. S, M, L, XL. Rękawice
dopuszczone do kontaktu z żywnością.
Opakowanie: max. 200szt.

Zaoferowana
Oferowana
wielkość
ilość
opakowania
opakowań

4

5

Cena netto
za
opakowanie

Wartość
netto
(kol. 5 x kol.
6)

VAT %

Wartość
Brutto

producent
nazwa handlowa
Nr kat.

6

7

8

9

10

1 000 000

RAZEM
Wymagane próbki do oceny jakości: po 100 sztuk z każdego rozmiaru

………………………………………………………………………………………………………….
podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 2
4
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FORMULARZ CENOWY - Pakiet nr 2

Lp

Opis przedmiotu zamówienia – wymagane
parametry minimalne

Zamawiana
ilość par

1

2

3

Rękawiczki diagnostyczne, nitrylowe, bezpudrowe,
kształt uniwersalny, powierzchnia zewnętrzna
teksturowana na końcach palców, mankiet
rolowany o parametrach: długość: min
240mm,grubość na palcu 0,09mm, na dłoni 0,06
mm na mankiecie 0,05mm. Siła zrywu przed i po
starzeniu min. 6 N , AQL=1,0 (informacja na
opakowaniu.) Zgodność z wymaganiami normy EN
455-1, -2, -3, -4, znak CE (informacja na
opakowaniu). Rękawice zgodne z Dyrektywą o
Wyrobie Medycznym MDD 93/42/EEC &
2007/47/EC w klasie I oraz Dyrektywa o Środkach
Ochrony Indywidualnej - PPE 89/686/EEC w
kategorii III, posiadające Certyfikat Badania Typu
WE w kategorii III Środków Ochrony Indywidualnej,
zgodne z normą EN 374, zgodność z wymaganymi
normami potwierdzona na opakowaniu.
Przebadane na przenikanie przynajmniej 9
cytostatyków zgodnie z normą ASTM D6978.
Rękawica przebadane na przenikanie
mikroorganizmów zgodnie z ASTM F1671. Poziom
kontroli jakości G1 (informacja na opakowaniu).
Rękawice dopuszczone do kontaktu z żywnością.
Rozm. S, M, L, XL. Opakowanie: max. 200 szt.

3 000 000

1.

Zaoferowana
Oferowana
wielkość
ilość
opakowania
opakowań

4

5

Cena netto
za
opakowanie

Wartość
netto
(kol. 5 x kol.
6)

VAT %

Wartość
Brutto

producent
nazwa handlowa
Nr kat.

6

7

8

9

10

RAZEM
Wymagane próbki do oceny jakości: po 100 sztuk z każdego rozmiaru

………………………………………………………………………………………………………….
podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy
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Załącznik nr 3
FORMULARZ CENOWY - Pakiet nr 3

Lp

Opis przedmiotu zamówienia – wymagane
parametry minimalne

Zamawiana
ilość par

1

2

3

1

Rękawiczki diagnostyczne, syntetyczne nitrylowe,
bezpudrowe, kształt uniwersalny, pobierane
pojedynczo za mankiet w celu uniknięcia kontaktu
z pozostałą częścią rękawic, pasujące do uchwytów
umożliwiających wyjmowanie pojedynczo rękawic
z opakowania, powierzchnia zewnętrzna pokryta
polimerem, teksturowane na końcach palców
długość rękawicy min.240mm, grubość na palcu
0,09mm, na dłoni 0,06 mm na mankiecie min.
0,05mm. Siła zrywu przed i po starzeniu min. 6 N,
rękawica bez protein i lateksu max AQL=1,0
(informacja na opakowaniu.) Rękawice zgodne z
Dyrektywą o Wyrobie Medycznym MDD 93/42/EEC
& 2007/47/EC w klasie I oraz Dyrektywa o
Środkach Ochrony Indywidualnej - PPE
89/686/EEC w kategorii III, zgodne z EN 455(1-4),
EN 374, EN420,EN 388 posiadające Certyfikat
Badania Typu WE w kategorii III Środków Ochrony
Indywidualnej, zgodność z wymaganymi normami
potwierdzona na opakowaniu. Rękawica
przebadane na przenikanie mikroorganizmów
zgodnie z ASTM F1671. Rękawice dopuszczone do
kontaktu z żywnością. Rozm. S, M, L, XL.
Opakowanie: max. 200szt..

800 000

2

Uchwyt do opakowań rękawiczek oferowanych w
poz.1

50 sztuk

Zaoferowana
Oferowana
wielkość
ilość
opakowania
opakowań

4

5

Cena netto
za
opakowanie

Wartość
netto
(kol. 5 x kol.
6)

VAT %

Wartość
Brutto

producent
nazwa handlowa
Nr kat.

6

7

8

9

10

RAZEM
Wymagane próbki do oceny jakości: po 100 sztuk z każdego rozmiaru

………………………………………………………………………………………………………….
podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy
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Załącznik nr 4
FORMULARZ CENOWY - Pakiet nr 4

Lp

Opis przedmiotu zamówienia – wymagane
parametry minimalne

Zamawiana
ilość par

1

2

3

1

Rękawice diagnostyczne, winylowe, brak ftalanów
bezpudrowe, powierzchnia gładka, AQL 1,5
(informacja na opakowaniu), zgodność z normą
EN 455, oznakowane jako wyrób medyczny Klasy I
i środek ochrony indywidualnej Kategorii I
informacja na opakowaniu. Badane na
przenikalność substancji chemicznych zgodnie z
EN 374-3, badania na wirusy zgodnie z ASTM F
1671. Bez DEHP (DOP) – informacja na
opakowaniu. Rozm. S, M, L, XL.
Opakowanie: max 100 sztuk

23 000

2

Rękawice z folii, kształt uniwersalny, rozm. M, L

48 000

Zaoferowana
Oferowana
wielkość
ilość
opakowania
opakowań

4

5

Cena netto
za
opakowanie

Wartość
netto
(kol. 5 x kol.
6)

VAT %

Wartość
Brutto

producent
nazwa handlowa
Nr kat.

6

7

8

9

10

RAZEM
Wymagane próbki:
poz.1 – po 1 opakowaniu z rozm. S i M
poz.2 – 1 opakowanie z rozm. M
………………………………………………………………………………………………………….
podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

UWAGA – dotyczy wszystkich załączników asortymentowych
Zamawiający wymaga zaoferowania takiej ilości pełnych opakowań, które pomnożone przez zaoferowaną wielkość opakowania dadzą w wyniku
dokładnie ilość zamawianą. Oferowana ilość opakowań musi być liczbą całkowitą
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Załącznik nr 5
Miejscowość ………………. dnia ……………….
……………………………………………
Pieczęć firmowa wykonawcy
OFERTA
DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNGO SZPITALA KLINICZNEGO
IM. ANDRZEJA MIELĘCKIEGO ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO
W KATOWICACH

Nazwa wykonawcy …………………………………………................................…………………………………
Siedziba ……………………………………………………………....................................………………………….
REGON ……………………………….............. NIP …………………………......................……………
Tel. ………………………………..............… Fax ……………….....................……………………...
Internet …………………..........………………e-mail …………......................…………………………
Osoba upoważniona do kontaktu z zamawiającym ……………………………………………Tel …………………
Osoba upoważniona do podpisania umowy : ………………………………………………………………………….
Wadium wniesione w pieniądzu należy zwrócić na konto ……………………………………………………………
Zamawiający wymaga wypełnienia wszystkich pól / podania wszystkich danych wymaganych w ramce powyżej
1) W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym oferuję wykonanie dostawy na warunkach określonych w
specyfikacji istotnych warunków zamówienia w części dotyczącej:
PAKIET Nr 1
bez podatku VAT………………...……………………..………….............................….…….zł
podatek VAT ………% ……………………………….………………………….……...............zł
z podatkiem VAT ………………………………………....................………….………………zł
Słownie: ……………………………………………………………………………………...........zł
PAKIET Nr 2
bez podatku VAT………………...……………………..………….............................….…….zł
podatek VAT ………% ……………………………….………………………….……...............zł
z podatkiem VAT ………………………………………....................………….………………zł
Słownie: ……………………………………………………………………………………...........zł
PAKIET Nr 3
bez podatku VAT………………...……………………..………….............................….…….zł
podatek VAT ………% ……………………………….………………………….……...............zł
z podatkiem VAT ………………………………………....................………….………………zł
Słownie: ……………………………………………………………………………………...........zł
PAKIET Nr 4
bez podatku VAT………………...……………………..………….............................….…….zł
podatek VAT ………% ……………………………….………………………….……...............zł
z podatkiem VAT ………………………………………....................………….………………zł
Słownie: ……………………………………………………………………………………...........zł
Termin płatności …………… dni
2) Oświadczamy, że cena/y brutto zawarta/e w Ofercie zawierają wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający
w przypadku wyboru niniejszej oferty.
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3)

Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia przedmiotowego postępowania.

4)

Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 60 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

5)

Oświadczamy, iż przewidujemy/nie przewidujemy* powierzenie podwykonawcom realizacji zamówienia w części
……………. .

6)

Oświadczamy, że niniejsza oferta zawiera na stronach nr od ____ do ____ informacje stanowiące tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

7)

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z projektem umowy, stanowiącym załącznik nr 9 do Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej
z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu
i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

8)

Ofertę niniejszą składam na _________ kolejno ponumerowanych stronach.

9)

WRAZ Z OFERTĄ składamy następujące oświadczenia i dokumenty:

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________

__________ dnia __ __ 2016 roku
__________________________________
(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

* w przypadku powierzenia części realizacji zamówienia podwykonawcy należy podać dane podwykonawcy.

Informacja dla Wykonawcy:
Formularz oferty musi być podpisany przez osobę lub osoby upełnomocnione do reprezentowania firmy.
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