„dostawa materiałów do sterylizacji dla Szpitala Wojewódzkiego w Sieradzu”

PAKIET 1
Wymagania
1. Oferowany asortyment musi być dopuszczony do obrotu i stosowania na terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej zgodnie z prawem.
2. Oferowany asortyment musi bezwzględnie spełniać parametry określone dla każdego z nich przez
Zamawiającego powyżej.
3. Dostawy realizowane sukcesywnie na zasadach uzgodnionych w umowie.
4. Wykonawca zobowiązany będzie do dostawy przedmiotu zamówienia wraz z fakturą VAT do magazynu
Zamawiającego w godzinach od 7:00 do 14:30 w dniach roboczych.
5.

2. Termin realizacji:
Realizacja przedmiotu zamówienia:
Od 3 do 5 dni od daty złożenia pisemnego zamówienia w załączniku do niniejszej umowy.

I.

. W celu potwierdzenia, że oferowana dostawa odpowiada wymaganiom określonym
przez Zamawiającego Wykonawcy są zobowiązani załączyć do oferty:

A.

Kryteria wyboru oferty

B.

Znaczenie poszczególnych kryteriów wyboru oferty (wagi dla wyliczeń punktowych):

Cena brutto - ocenie podlegać będzie wartość brutto zaproponowana przez Wykonawcę w
Formularzu Ofertowym. Wartość ta powinna wynikać i zostać przeniesiona z Formularza
Cenowego. W przypadku rozbieżności za właściwą uzna się wartość zawartą w Formularzu
Cenowym.

Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z najniższą ceną .

C.

Sposób przygotowania oferty i tryb jej złożenia

1. Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę.
2. Oferta powinna być przygotowana zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszej specyfikacji i
odpowiadać jej treści. Wszystkie formularze załączone do niniejszej SIWZ stanowią jej integralną
część i należy je wypełnić ściśle według wskazówek.
3. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści.
4. Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania
Wykonawcy, zgodnie z wymaganiami ustawowymi.
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5. Na stronie tytułowej należy umieścić oznakowanie „Oferta – ,,dostawa materiałów do sterylizacji
dla Szpitala Wojewódzkiego w Sieradzu” oraz informacje identyfikujące Wykonawcę, w tym pełną
nazwę firmy, adres, telefon, faks, e-mail oraz dane osoby kontaktowej.
6. W przypadku, gdyby oferta zawierała informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien w sposób niebudzący
wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa i odpowiednio je oznaczyć.
Dokumenty składające się na ofertę należy doręczyć Zamawiającemu w zamkniętej kopercie /
opakowaniu. Koperta/opakowanie winna zawierać nazwę Wykonawcy, być opieczętowana w sposób
uniemożliwiający jej otwarcie bez uszkodzenia pieczątek oraz oznakowana.

D.

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

Miejsce i termin składania ofert
Miejsce złożenia:

Kancelaria zamawiającego w godz. 700-1435 w zamkniętej kopercie z napisem:

„dostawa materiałów do sterylizacji dla Szpitala Wojewódzkiego w Sieradzu” z dopiskiem
„NIE OTWIERAĆ W TERMINIE DO 23.09.2020r. DO GODZ. 10:00
za

pośrednictwem

poczty

elektronicznej

na

adres

e-mail:

sekretariat@spzozsieradz.pl

(w postaci skanu, w formacie PDF) należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie składania ofert, w
temacie maila należy zamieścić informację: „oferta dostawy materiałów do sterylizacji dla Szpitala
Wojewódzkiego w Sieradzu” z dopiskiem „NIE OTWIERAĆ W TERMINIE DO 23.09.2020r. DO GODZ.
10:00

Oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną niezwłocznie zwrócone bez
otwierania.
Miejsce i termin otwarcia ofert
Miejsce otwarcia – sala konferencyjna Zamawiającego .

Termin otwarcia – godz, 10.15 dnia 23.09.2020 r.

E.

Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących SIWZ oraz osoby upoważnione
kontaktowania się w imieniu Zamawiającego z Wykonawcami.

do

1. Wykonawca może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający
udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na dwa dni przed upływem terminu otwarcia
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ofert, pod warunkiem, że wniosek wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym
upływa połowa wyznaczonego terminu do składania ofert. Zapytania złożone drogą faksową muszą
zostać niezwłocznie potwierdzone na piśmie (złożonym osobiście, przesłanym pocztą lub
dostarczonym przez kuriera). Z pismem przesłanym do Zamawiającego drogą faxową lub emailową po godzinie 14:35 Zamawiający może zapoznać się następnego dnia roboczego . Treść
wyjaśnień (odpowiedzi) przekazana zostanie wszystkim wykonawcom, którym doręczono SIWZ, bez
ujawniania źródła zapytania, zostanie również niezwłocznie zamieszczone na stronie internetowej
Zamawiającego.
2. Zamawiający dopuszcza przekazywanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji drogą
faksową oraz elektroniczną wraz z niezwłocznym potwierdzeniem ich na piśmie (drogą pocztową).
3. Nie przewiduje się zwoływania zebrania Wykonawców dla wyjaśnienia wątpliwości dotyczących
SIWZ.
4. Do kontaktowania się z Wykonawcami upoważnieni są:
- odnośnie przedmiotu zamówienia: Kierownik Sekcji Zaopatrzenia – Jarosław Maruszewski

F.

Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

G.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

H.

Podwykonawstwo - podwykonawcy

1. Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia,
której wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom.
2. Brak wskazania w ofercie części zamówienia/zakresu robót, których wykonanie Wykonawca powierzy
podwykonawcom skutkuje brakiem możliwości zmiany stanowiska Wykonawcy w tym zakresie przy
zawieraniu umowy i jej realizacji.
3. Zamawiający nie wskazuje wzoru dokumentu, na którym wykonawca składa oświadczenie, o którym
mowa w pkt 1 Wykonawca może, zatem złożyć takie oświadczenie w dowolnym miejscu w swojej
ofercie. Brak podania informacji w ofercie przez Wykonawcę w zakresie podwykonawstwa uważa się
za równoznaczne z tym, że zamówienie zostanie wykonane bez udziału podwykonawców.
Za podwykonawcę uważa się każdą osobę trzecią, której wykonawca zleca realizację jakiejkolwiek
części zamówienia w wyłączeniem: poddostawców i osób fizycznych zatrudnionych u wykonawcy na
umowę zlecenie lub o dzieło.
4.

5.

I.

Projekt umowy
Projekt umowy stanowi załącznik do niniejszej SIWZ.
Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w walucie polskiej.
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Instrukcja wypełniania Formularza Cenowego
Formularz cenowy
1. Formularz wypełnia Wykonawca we wszystkich rubrykach zestawienia i podpisuje poprzez
osoby upoważnione do reprezentowania firmy.
2. Formularz należy wypełnić zgodnie ze wskazówkami zwartymi w pierwszym wierszu tabeli.
3. W przypadku, gdy dany wyrób nie posiada numeru katalogowego w kolumnie nr 9 „Producent
/ Nr katalogowy” Zamawiający dopuszcza zapis „brak nr. katalogowego”
4. Ceny jednostkowe należy podać z dokładnością jedynie do dwóch miejsc po przecinku,
dokonując ewentualnych zaokrągleń według zasad matematycznych.
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......................................................................
......................................................................
( pieczęć Wykonawcy )

FORMULARZ CENOWY
dostawa materiałów do sterylizacji dla Szpitala Wojewódzkiego w Sieradzu

L.p.
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Nazwa artykułu (wyrobu)

J.m.

Ilość

Cena
jednostkowa
netto w PLN

2

3

4

5

szt.

7500

szt.

700

szt.

288

szt.

22500

szt.

7500

szt.

6250

szt.

3000

szt.

1450

włóknina do sterylizacji niebieska
600x 600 mm
włóknina do sterylizacji niebieska
1370 x 1370 mm
papier wzmocniony naprzemiennie
przekładany włókniną 1000x1000 mm
papier krepowy zielony 500x500 mm
papier krepowy zielony 1000x1000 mm
papier krepowy biały 1000x1000 mm
wkładka absorpcyjna 300x500 mm
włóknina do sterylizacji niebieska
1200 x 1200 mm

Wartość netto
pozycji
asortymentowej
(kol.4 x kol.5)
6

Podatek
VAT
(stawka i kwota)
7

Wartość brutto
pozycji
asortymentowej
(kol. 6 + kol. 7)
8

Producent /
Nr
katalogowy *
9
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9.

Wskaźnik wykrywania pozostałości białek
na powierzchni narzędzi

szt.

150

RAZEM WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA
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