Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny
PUM w Szczecinie
Dział Zamówień Publicznych
Al. Powstańców Wielkopolskich 72,
70-111 Szczecin
tel. (0-91) 466 10 86 do 88 fax. 466 11 13

Szczecin, 05.07.2016 r.
Znak sprawy ZP/220/54/16
w sprawie: dostawy papieru toaletowego, ręczników papierowych oraz dozowników do papieru dla SPSK-2.

Wyjaśnienie nr 1 i modyfikacja SIWZ nr 1
W związku z wpłynięciem do Zamawiającego pytania dotyczącego treści Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia, zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r.,
poz. 2164), Zamawiający udziela następującego wyjaśnienia:

Wykonawca I:
Pytanie 1: czy zamawiający dopuści w zakresie formularza asortymentowo cenowego przedmiotu zamówienia
załącznik nr 4 wyłączenie pozycji 5 i 6 i utworzenie z nich nowego pakietu?
Uzasadnienie: łącząc w jeden pakiet dostawę ręczników papierowych, papieru toaletowego oraz dozowników do
ręczników, dozowników do papieru toaletowego, Zamawiający uniemożliwia złożenie oferty wielu innym
wykonawcom mogącym zaoferować tylko niektóre z wymaganych pozycji pakietu, co prowadzi do zawężenia
kręgu wykonawców i mniejszej konkurencyjności postępowania, czego skutkiem mogą być mniej korzystne ceny.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie i dokona stosownej modyfikacji SIWZ.

Jednocześnie Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w następujący sposób:
I. wykreśla pkt IV SIWZ i wprowadza nowy w brzmieniu:
IV. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (art. 36 ust. 2 pkt 1 PZP)
1. Zamówienie składa się z 2 zadań:
- zadanie 1: papier toaletowy typu Jumbo, ręcznik w roli, ręcznik składany ZZ, ręcznik do mycia i osuszania
pacjenta,
- zadanie 2: dozownik do ręczników w składance ZZ, dozownik do papieru toaletowego typu Jumbo.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert obejmujących część zadania.
3. Wykonawca może złożyć ofertę na jedno bądź na oba zadania.
4. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

II. wykreśla pkt VII ppkt 1.2 SIWZ i wprowadza nowy w brzmieniu:
VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków (art. 36
ust 1 pkt 5 PZP)
1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia – w tym zakresie Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał
wykonanie/wykonywanie minimum trzech zamówień, których przedmiotem była dostawa odpowiadająca
swoim rodzajem dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia, każda dostawa o wartości brutto
nie mniejszej niż:
- dla zadania nr 1: 80.000 zł,
- dla zadania nr 2: 20.000 zł.
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W przypadku zamówienia będącego w trakcie realizacji warunek dotyczący wartości zamówienia powinien być
spełniony przed upływem terminu składania oferty – ocena spełnienia tego warunku będzie dokonywana
na podstawie dokumentów, o których mowa w pkt. VIII ppkt 2 SIWZ;

III. z pkt IX SIWZ:
IX. Inne dokumenty i oświadczenia wymagane przez Zamawiającego
a) wykreśla się ppkt 1.2 i wprowadza nowy w brzmieniu:
1.2 próbek oferowanych wyrobów – oryginalnie zapakowanych, identycznych z przeznaczonymi do późniejszej
sprzedaży:
- do zadania nr 1, poz. 1 (papier toaletowy typu Jumbo) – 1 opakowanie zbiorcze,
- do zadania nr 1, poz. 2 (ręcznik biały w roli) – 1 opakowanie zbiorcze,
- do zadania nr 1, poz. 3 (ręczniki papierowe składane w „ZZ”) – 1 opakowanie zbiorcze,
- do zadania nr 1, poz. 4 (ręcznik do mycia i osuszania ciała) – 1 kartonik zbiorczy (dyspenser zawierający
min. 100 – max. 150 sztuk),
- do zadania nr 2, poz. 1 (dozownik do ręczników w składance „ZZ”) – 1 sztuka dozownika,
- do zadania nr 2, poz. 2 (dozownik do papieru toaletowego typu Jumbo) – 1 sztuka dozownika.

b) wykreśla się:
„Próbki podlegają zwrotowi na wniosek i koszt Wykonawcy jedynie w przypadku, gdy Wykonawca zostanie
wykluczony z postępowania. W pozostałych przypadkach próbki nie będą zwracane.”
- i wprowadza:
„Próbki podlegają zwrotowi jedynie na pisemny wniosek i na koszt Wykonawcy, z wyjątkiem próbek Wykonawcy,
którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.
W pozostałych przypadkach próbki nie będą zwracane.

UWAGA: próbki wyrobów ujętych w zadaniu nr 1, to jest papieru toaletowego, ręczników w roli, ręczników
papierowych składanych w ZZ oraz ręczników do mycia i osuszania pacjenta będą zwracane w stanie wynikającym
z przeprowadzonych badań i testów (niekompletne, uszkodzone, rozerwane).”

IV. wykreśla się pkt XVI ppkt 1 SIWZ i wprowadza nowy w brzmieniu:
XVI. Opis sposobu obliczenia ceny (art. 36 ust 1 pkt 12 PZP)
1. W formularzu oferty Wykonawca określi wartość całkowitą brutto oferty dla danego zadania.

V. wykreśla się pkt XVII SIWZ i wprowadza nowy w brzmieniu:
XVII.

Opis

kryteriów,

którymi

Zamawiający

będzie

się

kierował

przy

wyborze

oferty

wraz

z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert (art. 36 ust 1pkt 13 PZP)
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami
oraz w następujący sposób będzie oceniać spełnianie kryteriów:
Dla zadania nr 1, pozycje 1, 2, 4:
1. cena brutto - 95%
2. termin dostawy zamówień cząstkowych – 5%

Kryterium 1 (cena brutto) będzie obliczone za pomocą następującego wzoru:
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Wartość = [(Cn : Cb) x 95 % x 100]
Gdzie:
Cn – cena najniższa (brutto)
Cb - cena badana (brutto)
Kryterium 2 (termin dostawy zamówienia cząstkowego) będzie obliczone za pomocą następującego wzoru:
Wartość = [(Tn : Tb) x 5 % x 100]
Gdzie:
Tn – Termin dostawy częściowej najkrótszy wśród oferowanych
Tb – Termin dostawy w ofercie badanej

Dla zadania nr 1, pozycja 3:
1. cena brutto - 80%
2. parametry oceniane – 15%
3. termin dostawy zamówień cząstkowych – 5%

Kryterium 1 (cena brutto) będzie obliczone za pomocą następującego wzoru:
Wartość = [(Cn : Cb) x 80% x 100]
Gdzie:
Cn – cena najniższa (brutto)
Cb - cena badana (brutto)
Kryterium 2 (parametry oceniane) będzie obliczone za pomocą następującego wzoru:
Wartość = [(Pkt max : Pkt bad) x 15% x 100]
Gdzie:
Pkt max – najwyższa uzyskana liczba punktów
Pkt bad – badana liczba punktów
Kryterium 3 (termin dostawy zamówienia cząstkowego) będzie obliczone za pomocą następującego wzoru:
Wartość = [(Tn : Tb) x 5 % x 100]
Gdzie:
Tn – Termin dostawy częściowej najkrótszy wśród oferowanych
Tb – Termin dostawy w ofercie badanej

Dla zadania nr 2, pozycja 1, 2:
1. cena brutto - 75%
2. parametry oceniane – 20%
3. termin dostawy zamówień cząstkowych – 5%

Kryterium 1 (cena brutto) będzie obliczone za pomocą następującego wzoru:
Wartość = [(Cn : Cb) x 75% x 100]
Gdzie:
Cn – cena najniższa (brutto)
Cb - cena badana (brutto)
Kryterium 2 (parametry oceniane) będzie obliczone za pomocą następującego wzoru:
Wartość = [(Pkt max : Pkt bad) x 20% x 100]
Gdzie:
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Pkt max – najwyższa uzyskana liczba punktów
Pkt bad – badana liczba punktów
Kryterium 3 (termin dostawy zamówienia cząstkowego) będzie obliczone za pomocą następującego wzoru:
Wartość = [(Tn : Tb) x 5 % x 100]
Gdzie:
Tn – Termin dostawy częściowej najkrótszy wśród oferowanych
Tb – Termin dostawy w ofercie badanej

UWAGA:
termin realizacji zamówienia częściowego wynosi maksymalnie 5 dni roboczych liczone od pierwszego dnia
roboczego przypadającego po dniu złożenia zamówienia faksem lub e-mailem.
Wykonawcy zobowiązani są podać termin realizacji zamówień częściowych w pełnych dniach roboczych.
Niedopuszczalne jest podawanie terminu w godzinach.

Oferty, w których termin realizacji dostaw częściowych wynosić będzie więcej niż 5 dni roboczych, będą podlegały
odrzuceniu na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2 SIWZ.
W przypadku, gdy Wykonawca nie wskaże w ofercie terminu dostawy cząstkowej Zamawiający przyjmie,
że Wykonawca złożył ofertę z maksymalnym terminem realizacji zamówień cząstkowych.

Za ofertę najkorzystniejszą będzie uznana oferta, która uzyska najkorzystniejszy bilans przyjętych kryteriów
obliczony wg zasad jednakowych dla wszystkich ofert złożonych w danym zadaniu.

VI. we wzorze umowy (Rozdział II SIWZ):
a) wykreśla się ust. 2 par. 1 i wprowadza nowy w brzmieniu:
„ 2. Szczegółowy wykaz wyrobów, o których mowa w ust. 1, ich ilości, ceny jednostkowe oraz cenę ofertową
brutto realizacji poszczególnych zadań zawiera/ją formularz/e cen jednostkowych dla zadań/nia nr …., stanowiąc/e
integralną część umowy”;

b) wykreśla się ust. 3 par. 1 i wprowadza nowy w brzmieniu:
„3. Ilości wyrobów podane w formularzu cen jednostkowych mają charakter orientacyjny i Kupujący ma prawo
zamówić ich mniejsze ilości, z tym, że nie mniej niż 80% wartości umowy/ zadania”;

c) w par. 1 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:
„6. Realizacja każdego z zadań wymienionych w ust. 2 ma charakter samodzielnego, odrębnego zobowiązania
stron”;

d) wykreśla się ust. 1 par. 4 i wprowadza nowy w brzmieniu:
„ 1. Wartość umowy stanowiąca łączną cenę wyrobów w ilościach określonych w formularzu cen jednostkowych
stanowiącym załącznik do umowy, zgodnie z ofertą Sprzedawcy wynosi ………………. PLN netto (słownie złotych:
…………………00/100), tj. ……………. PLN brutto (słownie złotych: ………………… 00/100), w tym:
a)

wartość umowy w zakresie zadania nr …. wynosi ………………. PLN netto (słownie złotych:

…………………00/100), tj. ……………. PLN brutto (słownie złotych: ………………… 00/100),
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b)

wartość umowy w zakresie zadania nr …. wynosi ………………. PLN netto (słownie złotych:

…………………00/100), tj. ……………. PLN brutto (słownie złotych: ………………… 00/100)”;

e) wykreśla się par. 10 i wprowadza nowy w brzmieniu:
„Na uzasadniony wniosek Kupującego strony mogą dokonać zmian w zakresie ilości asortymentu ujętego
w poszczególnych pozycjach formularza cen jednostkowych w ramach danego zadania, przy zachowaniu wartości
określonej w formularzu cen jednostkowych danego zadania”;

f) wykreśla się par. 12 i wprowadza nowy w brzmieniu:
„Kupujący ma prawo wypowiedzieć umowę w całości bądź w zakresie poszczególnych zadań z zachowaniem
okresu wypowiedzenia wynoszącego nie mniej niż 30 dni kalendarzowych w przypadku nienależytego realizowania
umowy przez Sprzedawcę, a w szczególności w przypadku:
a)

co najmniej trzykrotnego dostarczenia wyrobów z opóźnieniem,

b)

co najmniej 3-krotnego dostarczenia wyrobów posiadających wady jakościowe, brak oznakowania, brak

instrukcji i etykiet, niewłaściwe opakowanie, itd.”;

g) wykreśla się ust. 2 i 3 par. 16 i wprowadza nowe w brzmieniu:
„2. W przypadku dostarczenia Kupującemu wyrobów stanowiących przedmiot umowy w danym zadaniu na łączną
wartość netto określoną w § 4 ust. 1 dla każdego zadania, umowa wygasa w odniesieniu do tego zadania
przed upływem terminu określonego w ust. 1.
3. W przypadku niewykorzystania ilościowego wyrobów w terminie wskazanym w ust. 1 Zamawiający ma prawo
w drodze jednostronnego oświadczenia woli złożonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności przedłużyć
termin realizacji umowy w zakresie poszczególnych zadań. Zamawiający ma prawo składać oświadczenie
o przedłużeniu obowiązywania umowy wielokrotnie, z tym, że łączny okres przedłużenia umowy w stosunku
do okresu podanego w ust. 1 nie może wynosić więcej niż 12 miesięcy.”

Modyfikacja dotyczy również:
- formularza oferty (zał. nr 1 do SIWZ),
- formularza cen jednostkowych (zał. nr 4 do oferty),
- formularza „parametry wymagane” (zał. nr 6 do oferty).
Formularze te zostaną zamieszczone na stronie Zamawiającego.

W związku z dokonaną modyfikacją Zamawiający wyznacza nowe terminy składania i otwarcia ofert:
- składanie ofert do 08.07.2016 r. do godz. 10.30,
- otwarcie ofert: 08.07.2016 r. o godz. 11.00.
Miejsca składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.
Wykonawcy powinni uwzględnić powyższe zmiany podczas przygotowywania i składania ofert.

…………………………………
DYREKTOR SPSK-2

5

