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                                                                                                 Zawiercie, dnia 31 maja 2016r. 

Znak postępowania: ZP/BZU/60/2016 
 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA  
ORAZ 

ZMIANA TREŚCI  
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH 

 
   
Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania Wykonawców: 
 
Pytanie 1. 
Czy Zamawiający dopuści pościel białą o składzie poliester 52%, bawełna 48%? Pozostałe parametry 
zgodnie z Załącznikiem nr 2 do zaproszenia.  
Proponowany skład jest praktycznie identyczny do wymaganego.  
 
Odpowiedź na pytanie nr 1.  
Tak dopuszcza.  
 
Pytanie 2. 
Czy Zamawiający wydzieli poduszki z pozycji nr 4 do osobnego Pakietu? 
 
Odpowiedź na pytanie nr 2.  
Tak wydziela.  
 
Pytanie 3. 
Zamawiający w kryterium oceny ofert wymaga terminu realizacji zamówienia maksymalnie do 3 dni 
roboczych. Zamawiający złożył zamówienie na 1000 kompletów pościeli wielorazowego użytku. 
Zamawiający wymaga dostarczenia asortymentu o niestandardowych wymiarach, dodatkowo 
każdorazowo znakowanego nadrukiem z nazwą Szpitala. Dotrzymanie terminu dostawy do 3 dni 
roboczych dla pościeli, która musi być każdorazowo produkowana oraz znakowana jest praktycznie 
niemożliwe.  
W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu dostaw w zakresie pościeli, tj. 
poszew, poszewek i prześcieradeł do maksymalnie 10 dni roboczych od daty złożenia zamówienia 
oraz modyfikację oceny punktowej w kryterium terminu realizacji.  
 
Odpowiedź na pytanie nr 3.  

 
Zamawiający wydłuża termin realizacji zamówienia częściowego do 10 dni roboczych. 
 
1. Zamawiający informuje, że w zaproszeniu do składania ofert na zadanie pn. „Dostawa 
pościeli do Szpitala Powiatowego w Zawierciu” z dnia 27 maja 2016r. zmianie ulegają: 

1) punkt 2 Opis przedmiotu zamówienia, który otrzymuje następujące brzmienie: 
 

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa pościeli do Szpitala Powiatowego 
w Zawierciu przez okres 12 miesięcy od podpisania umowy, w ilości i asortymencie 
szczegółowo określonym w załączniku nr 2 do zaproszenia do składania ofert cenowych, 
stanowiącym jednocześnie formularz asortymentowo – cenowy. Oferent powinien zapewnić 
pełny asortyment, płynną realizację zamówień oraz transport do magazynu Zamawiającego 
na własny koszt. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień: Kod CPV: 39.51.80.00-6 
(Bielizna szpitalna) 
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  Przez dostawę Zamawiający rozumie sukcesywną dostawę w okresie trwania umowy 
zgodnie z zamówieniami składanymi przez Zamawiającego, dostosowanymi do jego 
bieżących potrzeb. Dostawy odbywać się będą średnio 1 x w miesiącu w ustalonych 
każdorazowo z Wykonawcą terminach, w dni robocze w godzinach  8.00 – 14.00. Dostawy 
winny być realizowane przez Wykonawcę w ciągu  max. 10 dni roboczych od złożenia 
zamówienia przez Zamawiającego. Termin realizacji zamówienia częściowego stanowi 
kryterium oceny ofert - skrócenie terminu dostawy będzie premiowane przy ocenie ofert.   
  Wykonawca zobowiązany jest do dostawy przedmiotu zamówienia wraz z informacją       
zawierającą dane producenta, opis zawierający wskazania producenta co do właściwości 
przedmiotu zamówienia, zasad bezpiecznego użytkowania i terminów  ważności. Wymagania 
te muszą zostać dostarczone Zamawiającemu w formie ulotki, zgodnie z obowiązującymi  
w   tym zakresie przepisami. 
  Wykonawca zapewnia, iż oferowany asortyment posiada aktualne pozwolenie na 
dopuszczenie do obrotu na rynku polskim (certyfikaty, atesty). 
  Zamawiający zastrzega sobie  prawo dostosowania  ilości i asortymentu  
zamawianych produktów  określonych w załączniku nr 2 do faktycznych potrzeb,  
w zależności od  liczby  pacjentów i możliwości finansowych  Zamawiającego. Określone w 
formularzu asortymentowo-cenowym ilości (załącznik nr 2 do zaproszenia) są ilościami 
szacunkowymi. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zastosowania prawa opcji, tj.  z 
uwagi na specyfikę przedmiotu zamówienia wielkość i wartość przedmiotu zamówienia może 
ulec zmniejszeniu w granicach 40 % wartości umowy, zależnie od rzeczywistych potrzeb 
wynikających z działalności Zamawiającego w okresie realizacji umowy. W takim przypadku 
Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty wyłącznie za zrealizowane dostawy. Wykonawca w 
stosunku do Zamawiającego nie będzie miał żadnych roszczeń z tytułu nie zamówienia całej 
ilości wyszczególnionych materiałów. Wartość zrealizowanego zamówienia nie może 
przekroczyć  maksymalnej kwoty  określonej w umowie  zawartej z wybranym wykonawcą. 
  W trakcie realizacji umowy Zamawiający może dokonywać przesunięć ilościowych 
między poszczególnymi pozycjami asortymentu w granicach wartości zawartej umowy. 
Wykonawcy będzie przysługiwać wynagrodzenie wynikające ze zrealizowanych dostaw. 
  Przedmiotem postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej. 
  Zamawiający dopuszcza  możliwość powierzenia  realizacji przedmiotu zamówienia 
podwykonawcom.  Wykonawca zobowiązany jest  do wskazania w ofercie części 
zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom lub  
podania nazw (firm) podwykonawców, na których  zasoby wykonawca powołuje  się na 
zasadach  określonych w art. 26 ust.2 b, w celu   wykazania spełniania warunków  udziału w 
postępowaniu, o którym mowa  w art.22 ust.1. 
  Wykonawca zagwarantuje niezmienność cen jednostkowych netto przez cały okres 
realizacji  zamówienia. 
  Wymagany termin płatności – nie krótszy niż 60 dni od daty  dostarczenia 
prawidłowo    wystawionej faktury, na której zwarte jest potwierdzenie otrzymania towaru 
przez  Zamawiającego, zgodnie z  zamówieniem. 
  Oferty wariantowe – Zamawiający  nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
Złożenie oferty wariantowej  spowoduje  jej odrzucenie. 
  Zamówienia uzupełniające. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień  
uzupełniających do 20% wartości zawartej umowy dotyczących przedmiotowego 
asortymentu. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania 
przyczyny.  
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 UWAGA!!  

Zamawiający wymaga umieszczenia na dostarczonym asortymencie nadruku  
w kolorze czarnym: Szpital Powiatowy w Zawierciu.  

 Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z ofertą próbek asortymentu określonego  
w załączniku nr 2 do zaproszenia do składania ofert cenowych.  

 
2. Zmianie ulega punkt 4 Zaproszenia Kryteria wyboru ofert, którzy otrzymuje brzmienie:  
 
Kryteria wyboru ofert 
Cena – 95 % 
Termin realizacji zamówienia częściowego – 5 % 
 
Ocena punktowa oferty.  
Punktacja dokonywana będzie z uwzględnieniem relacji do najkorzystniejszej oferty. 
  
Ocena dla kryterium  Cena (C) 

                                         najniższa cena brutto spośród oferowanych 
            Ocena punktowa  = ------------------------------------------------------- x 100 pkt. x  95% 
                                               cena badanej oferty brutto 
Ocena dla kryterium Termin realizacji zamówienia częściowego 
Punkty będą przyznawane według zasad: 
Termin  realizacji (T) zamówienia częściowego rozumiany  jako  ilość dni roboczych  od 
złożenia  zamówienia: 

za 1-4 dzień roboczy - 100pkt x 5%. 
za 5-9 dni robocze - 40pkt x 5%. 
za 10 dni robocze - 20pkt x 5%. 

 
3. Zmianie ulega punkt 8 Zaproszenia Miejsce i termin składania ofert. 
Miejsce i termin składania ofert.  
Ofertę należy złożyć do dnia 08.06.2016r. godz. 14.00 w Dziale Zamówień Publicznych 
Szpitala Powiatowego w Zawierciu – pokój nr 14. 
 
4. Zmianie ulega Formularz oferty stanowiący treść złącznika nr 1 do zaproszenia, który 
otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego pisma.  
 
5. Zmianie ulega Formularz asortymentowo-cenowy stanowiący treść załącznika nr 2 do 
zaproszenia, który otrzymuje brzmienie określone w załącznikach nr 2.1 i 2.2 do niniejszego 
pisma.  
 

Dyrektor 
Szpitala Powiatowego w Zawierciu 

 
Anna Pilarczyk-Sprycha 

 
 
Wyk. w 1 egz.  
Dokumentacja postępowania ZP/BZU/60/2016 
Zamieszczono na stronie internetowej  
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Znak postępowania: ZP/BZU/60/2016r.                                                                       Załącznik nr 1  

 

Formularz oferty 

 

Pieczęć adresowa Wykonawcy 
 
Nazwa Wykonawcy…..  ...................................................................................................... 
………................................................................................................................................... 

Adres .................................................................................................................................. 
 
Numer tel/fax ………............................................................................................................ 
 
e-mail …….......................................................................................................................... 
 
NIP ………........................................................................................................................... 
 
Regon …............................................................................................................................. 
 

Nr KRS ….................................................................................................................................. 

O F E R T A 

Nawiązując do zaproszenia do składania ofert na usługę pn. „Dostawa pościeli do 
Szpitala Powiatowego w Zawierciu” oferujemy wykonanie zamówienia, za cenę: 
netto:  …....................................... PLN  
VAT: ............................................. PLN  
wartość brutto:.............................................PLN  
(słownie: ..................................................................................................................)  
zgodnie z załączonym formularzem cenowym. 
Zaoferowana cena zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. 
Te 

1. Oświadczamy, że zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach określonych  
w zaproszeniu oraz w projekcie umowy w miejscu i terminie wskazanym przez 
Zamawiającego. 

2. Oświadczam/y, że spełniam warunki dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania 
działalności lub czynności, będących przedmiotem zamówienia, niezbędną wiedzę  
i doświadczenie oraz dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym i osobami 
zdolnymi do wykonania zamówienia.  

3. Okres realizacji umowy: 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.  

4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez  okres ................. 
 

5. Deklarujemy niezmienność cen ofertowych w okresie obowiązywania umowy. 
 

6. Deklarujemy termin realizacji zamówienia częściowego ….. dni (maksymalny 10 dni). 
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ZAŁĄCZNIKI DO OFERTY: 
1  …………………………………………………………………………………………………..  
2  …………………………………………………………………………………………………..  

 
 

 miejscowość i data podpisy osób uprawnionych do reprezentacji 
Wykonawcy lub pełnomocnika 

 
 



  

SS ZZ PP II TT AA LL   PP OO WW II AA TT OO WW YY   WW   ZZ AA WW II EE RR CC II UU   

42-400 Zawiercie • ul. Miodowa 14 •  tel/fax (032) 67-215-32 • e-mail: szpital@szpitalzawiercie.pl 
Regon 27621110,    NIP 649-19-18-293 

Certyfikat Jakości ISO 9001/2008, ISO 14001:2004, PN-N 18001:2004 

    
Załącznik nr 2.1. 

……………………………..…………………                                                                              
   pieczęć firmowa Wykonawcy 

 
Formularz asortymentowo-cenowy 

 
Data: …………………………………………… 
 
Nazwa Wykonawcy …………………………………………… 
 
Siedziba Wykonawcy …………………………………………… 
 
 
 

L.p. Nazwa J.m. ilość 
Cena 

jednostkowa 
netto 

Wartość netto Stawka VAT 

 
Kwota Vat 

 
Wartość brutto 

Nazwa handlowa 
Producent i numer 

katalogowy, 
 

1. 

Prześcieradło 
   tkanina bezpyłowa 50%, bawełna 50% poliester 
   wymiar 160 x 220 cm 
   w kolorze białym   
   gramatura 140 g/m2, (+/-5g) 
   kurczliwość do 5 %, 
-  wyrób odporny na działanie standardowych środków 
dezynfekcyjnych używanych w szpitalach 

Szt. 1000 
   

   

2. 

Poszwa 
   tkanina bezpyłowa 50%, bawełna 50% poliester 
   wymiar 160 x 200 cm 
   w kolorze białym   
   gramatura 140 g/m2, (+/-5g) 
   kurczliwość do 5 %, 
-  wyrób odporny na działanie standardowych środków 
dezynfekcyjnych używanych w szpitalach 

Szt. 1000 
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3. 

Poszewka 
   tkanina bezpyłowa 50%, bawełna 50% poliester 
   wymiar 70 x 80 cm 
   w kolorze białym   
   gramatura 140 g/m2, (+/-5g) 
   kurczliwość do 5 %, 
-  wyrób odporny na działanie standardowych środków 
dezynfekcyjnych używanych w szpitalach 

Szt. 1000    

   

 
 

 miejscowość i data podpisy osób uprawnionych do reprezentacji 
wykonawcy lub pełnomocnika 
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Załącznik nr 2.2. 

……………………………..…………………                                                                              
   pieczęć firmowa Wykonawcy 

 
Formularz asortymentowo-cenowy 

 
Data: …………………………………………… 
 
Nazwa Wykonawcy …………………………………………… 
 
Siedziba Wykonawcy …………………………………………… 
 
 

L.p. Nazwa J.m. ilość 
Cena 

jednostkowa 
netto 

Wartość netto Stawka VAT 

 
Kwota Vat 

 
Wartość brutto 

Nazwa handlowa 
Producent i numer 

katalogowy, 
 

1. 

Poduszka 
   tkanina bezpyłowa 50%, bawełna 50% poliester 
   wymiar 70 x 80 cm 
   w kolorze białym   
   gramatura 140 g/m2, (+/-5g) 
   kurczliwość do 5 %, 
-  wyrób odporny na działanie standardowych środków 
dezynfekcyjnych używanych w szpitalach 

Szt.  250    

   

 
 

 miejscowość i data podpisy osób uprawnionych do reprezentacji 
wykonawcy lub pełnomocnika 

 


