ISO 9001
Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych
tel. 74/64 89 941

fax 74/ 64 89 700

www.zdrowie.walbrzych.pl
szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl
_________________________________________________________________________________________________________

Wałbrzych, 20.03.2018 r.
DZPZ-530-Zp/29/PN-23/18
ZMIANA TREŚCI SIWZ
Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawę środków czystości – Zp/29/PN-23/18
Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp
zmienia treść SIWZ tj. wydziela z pakietu nr 2 poz. 4 i tworzy z niego oddzielny pakiet nr 5. Dodatkowo
zmienia treść Załącznika nr 1 do SIWZ pakiet nr 1, 2, 3 oraz pakiet nr 5 (opis przedmiotu zamówienia oraz
jednostkę miary), zmienia wymagania od Wykonawców, sposób oceny warunków udziału w postępowaniu
oraz dokumenty do których przekazania może zostać wezwany wykonawca, którego oferta zostanie uznana za
najkorzystniejszą, zgodnie z art. 26 ustawy Pzp w zakresie pakietu nr 2 oraz pakietu nr 5. Ponadto zmienia
treść SIWZ w zakresie terminu składania i otwarcia ofert.
1. Przedmiot zamówienia po zmianie otrzymuje brzmienie:
Liczba pakietów – 5
Pakiet nr 1 – Środki czystości
Pakiet nr 2 – Mydła, kremy, zmywaki, gąbki
Pakiet nr 3 – Proszki do prania, tabletki do zmywarki
Pakiet nr 4 – Ściereczki wielorazowe
Pakiet nr 5 – Maszynki do golenia
Główny kod CPV – 39800000-0– Środki czyszczące i polerujące
Dodatkowe kody CPV : 33721200-2 – Maszynki do golenia (dot. pakietu nr 5)
Dokładny opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia (dalej jako: SIWZ).
Wzór oferty stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.
Projekt umowy stanowi załączniki nr 3 do SIWZ.
Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt.
12-23 i ust. 5 pkt. 1-4 ustawy Pzp. - stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.
Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu- stanowi załącznik nr 5
do SIWZ.
Zamawiający może zastosować procedurę o której mowa w art. 24aa ust. 1Pzp.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych – maksymalna ilość pakietów na które zamówienie
może zostać udzielone temu samemu Wykonawcy – 5 pakietów.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający dopuszcza komunikowanie się między Zamawiającym a Wykonawcami przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej z wyłączeniem składania ofert.
Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu z wyjątkiem przypadku opisanego w
art.93 ust. 4 Pzp.
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp.
Wykonawca zobowiązuje się do zapoznania ze standardami akredytacyjnymi Centrum
Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia oraz standardami ISO 9001:2015 dotyczącymi
przedmiotu zamówienia i zobowiązuje się do realizowania umowy z zachowaniem tych standardów.
Treść standardów dot. przedmiotu zamówienia zamieszczona jest na stronie internetowej
Zamawiającego www.zdrowie.walbrzych.pl – BIP w zakładce « System Zarządzania Jakością ».
2. Wymaganie od Wykonawców (pkt. IV SIWZ) zmianie otrzymuje brzmienie:
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a) nie podlegają wykluczeniu zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 i ust. 5 pkt. 1-4 ustawy Pzp
b) spełniają warunki udziału w postępowaniu, tj. posiadają co najmniej jedną dostawę w zakresie
odpowiadającym swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, w szczególności środków czyszczących
i polerujących (dotyczy pakietu nr 1,2,3 oraz 4) lub maszynek do golenia (dotyczy pakietu nr 5)
3. Sposób oceny warunków udziału w postępowaniu (pkt. V SIWZ) zmianie otrzymuje brzmienie:
l.p.

Nazwa warunku

Sposób oceny warunku

1.

na podstawie załączonego do oferty przetargowej oświadczenia oraz dokumentów do których
przekazania może zostanie wezwany Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za
najkorzystniejszą tj. :
1) posiadanie zdolności zawodowych w zakresie świadczenia dostaw w zakresie
odpowiadającym swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, w szczególności środków
czyszczących i polerujących (dotyczy pakietu nr 1,2,3 oraz 4) lub maszynek do golenia
(dotyczy pakietu nr 5)
na podstawie wykazu dostaw wykonanych dostaw w zakresie odpowiadającym swoim rodzajem
przedmiotowi zamówienia, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu,
Potwierdzenie
dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane , oraz załączeniem
spełniania przez
dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy
Wykonawcę warunków czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot,
na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są
udziału w
wykonywane,
a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w
postępowaniu
stanie uzyskać tych dokumentów- oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych
lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające uch należyte
wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniu tj. wykonanie co najmniej jednej dostaw w
zakresie odpowiadającym swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, w szczególności środków
czyszczących i polerujących dotyczy pakietu nr 1,2,3 oraz 4) lub maszynek do golenia (dotyczy
pakietu nr 5) na kwotę minimum :
dla pakietu nr 1 – 15 000,00 zł;
dla pakietu nr 2 – 3 000,00 zł;
dla pakietu nr 3, 5 – 1 000,00 zł;
dla pakietu nr 4 – 7 000,00 zł.;

2.

Potwierdzenie braku
podstaw do
wykluczenia zgodnie z
art. 24 ust. 1 pkt. 12-23
oraz ust. 5 pkt. 1-4

na podstawie załączonego do oferty przetargowej oświadczenia oraz dokumentów do których
przekazania zostanie wezwany Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za
najkorzystniejszą tj. :
posiadanie odpisu z właściwego rejestru – na podstawie odpisu z właściwego rejestru lub z
centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają
wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art.
24 ust. 5 pkt. 1 ustawy;

A) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu zamiast dokumentów wymienionych
w:
- pkt. 2 tabeli: składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości
(wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert).

Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma
osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się w/w dokumentów, zastępuje się je dokumentem
zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego
reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym
ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić
się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji
dotyczących tego dokumentu.
4. Dokumenty, do których przekazania może zostać wezwany Wykonawca, którego oferta zostanie
uznana za najkorzystniejszą, zgodnie z art. 26 ustawy Pzp (pkt. XI.A SIWZ) zmianie otrzymuje
brzmienie:
Lp.
1.

2.

3.
4.

Nazwa (rodzaj) dokumentu
Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają
wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy.
Wykaz dostaw wykonanych odpowiadającym swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia , a w przypadku świadczeń okresowych lub
ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których
dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane
należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego
dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów- oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny
być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniu tj.
wykonanie co najmniej jednej dostaw w zakresie odpowiadającym swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, w szczególności
środków czyszczących i polerujących dotyczy pakietu nr 1,2,3 oraz 4) lub maszynek do golenia (dotyczy pakietu nr 5) na kwotę
minimum :
dla pakietu nr 1 – 15 000,00 zł;
dla pakietu nr 2 – 3 000,00 zł;
dla pakietu nr 3, 5 – 1 000,00 zł;
dla pakietu nr 4 – 7 000,00 zł.;
Opisy, fotografie (katalogi) przedmiotu zamówienia w języku polskim- z dokładnym wskazaniem, którego pakietu i której pozycji w
pakiecie dotyczy dany opis, fotografia (katalog).
Opisy, fotografie (katalogi) mają odzwierciedlać opis przedmiotu zamówienia zgodnego z załącznikiem nr 1 do SIWZ.
W przypadku braku możliwości jednoznacznej oceny czy oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania z załącznika nr 1 do
SIWZ, Zamawiający zastrzega sobie prawo do przekazania próbki którejkolwiek pozycji z pakietu budzącej wątpliwość.

Dostarczone próbki po dokonaniu oceny podlegają zwrotowi Wykonawcy, zgodnie z art. art. 97 ust. 2 ustawy
Pzp. Niedostarczenie próbki w wyznaczony przez Zamawiającego terminie skutkować będzie odrzuceniem
oferty ze względu na brak możliwości sprawdzenia zgodności próbki z opisem przedmiotu zamówienia.
Wymienione w niniejszej SIWZ dokumenty powinny być oryginałami albo kopiami potwierdzonymi za
zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy.
Dokumenty sporządzane w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczoną
przez osobę upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy.
5. Miejsce i termin składania ofert (pkt. XIII SIWZ) po zmianie otrzymuje brzmienie:
1)

Oferty można składać w siedzibie Zamawiającego – Dział
i Zaopatrzenia - w terminie do dnia 28.03.2018 r. do godziny 09:00

Zamówień

Publicznych

2)

Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona po upływie terminu określonego w art. 84 ust. 2 ustawy
Pzp.
6. Miejsce i termin otwarcia ofert (pkt. XIV SIWZ) po zmianie otrzymuje brzmienie:

1)

Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego w Sali konferencyjnej – Bibliotek Szpitala w dniu
28.03.2018 r. do godziny 09:15

2)

Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert.

3)

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia

7. Załącznik nr 1 do SIWZ – pakiet nr 1, 2, 3 oraz pakiet nr 5 zmianie otrzymuje brzmienie:
Pakiet nr 1
Środki czystości
ASORTYMENT
L.P.

SZCZEGÓŁOWY

1.

Płyn do ręcznego mycia naczyń poj. 0,5
l. o właściwościach odtłuszczających,
gęsta konstystecja, dobrze się pieniąca
zapach miętowy ph.neutralne dla skóry,
Skład : min.5-15%anionowe środki
powierzchniowo czynne

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Płyn do szyb z rozpylaczem
,alkoholowy 0,5 l.-przeznaczony do
mycia i pielęgnacji powierzchni,
nie pozostawiający smug i
zarysowań.zapobiegający osadzaniu
zanieczyszczeń,zaparowaniu szklanych
powierzchni.
Płyn uniwersalny,koncentrat do
wszystkich powierzchni o poj. 1 l.stosowany do blatów kuchennych ,
zlewozmywaków,ścian glazury o
łagodnym zapachu ,skutecznie
usuwający wszelkie zanieczyszczenia
nie powodując ich uszkodzenia i nie
pozostawiający smug.
WC żel poj. 0,75 l.- o skutecznie
usuwającym kamień, osad, rdzę i inne
zanieczyszczenia z ceramicznych
urządzeń sanitarnych.
Mleczko krem z mikrogranulkami do
czyszczenia trudnych do usunięcia
zabrudzeń, powierzchni emaliowanych,
ceramicznych tworzyw sztucznych ,
tworzyw szklanoceramicnych,usuwający plamy z
kamienia, łagodny dla powierzchni (nie
powodując ich zarysowań),
rozpuszczalny w wodzie. Zapewnia
ochronę czyszczonej powierzchni o
łagonym zapachu ,, ph min..11,gęstość
min. 1,20gr/cm3,lepkość min. 550mPas.
Składniki min.:< 5%anionowe środki
powierzchniowo czynne,niejonowe
środki powierzchniowo czynne,mydlo.
Opakowanie 750 ml.
Płyn do odkamieniania i usuwnia rdzy i
osadów wapiennych, z trudno
dostępnych miejsc.Stosowany do
zmywarek naczyń
kuchennych,czajnków.
Pojemność - 1l.
Płyn do czyszczenia kamienia i rdzy
przeznaczony do czyszczenia kuchni i
łazienki. Usuwający brud i osad z
kamienia oraz rdzy zawierający chlor.
Pojemność – 1l

JEDNOST
MIARY

ILOŚĆ
12 m-cy

szt.

2 564

szt.

1 785

szt.

6 813

szt.

2 539

szt.

1 741

szt.

300

szt.

727

CENA
NETTO

CENA
BRUTTO

WARTOŚĆ
NETTO

WARTOŚĆ
BRUTTO
PRODUCENT

8.

Preparat z rozpylaczem do czyszczenia
konserwacji stali
nierdzewnej(szlachetnej). Pozostawia
ochronną warstwę nabłyszczająca,
konserwuje i chroni powierzchnię metalu
przed ponownym zabrudzeniem. Usuwa
brud i zacieki bez zarysowań.
Pielęgnuje zmywarki,windy oraz inne
urządzenia ze stali szlachetnej
Skład :olej mineralny+dodatki.
Opakowanie 600 ml.

szt.

200

RAZEM:
Pakiet nr 2
Mydła, kremy, zmywaki, gąbki
L.P.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

ASORTYMENT
SZCZEGÓŁOWY

JEDNOST
MIARY

ILOŚĆ
12 m-cy

Mydło w płynie poj. 5 l.- do mycia i
pielęgnacji dłoni
o przyjemnym zapachu.

szt.

507

szt.

1 500

szt.

59

szt.

8 800

szt.

24

szt.

35

szt.

2 037

szt.

108

szt.

346

Krem do rąk hipoalergiczny o poj. 100
ml- służy do regeneracji zniszczonych,
wysuszonych dłoni o właściwościach
nawilżających i ochronnych skórę.
Przywraca odpowiedni poziom
nawilżenia rąk i ich gładkość.Zapach
łagodny.
Pasta do rąk BHP-500g -środek
czyszczący, mydlany, ,przeznaczony do
usuwania silnych zabrudzeń
substancjami takimi jak: smary ,smoła
,farby.
Zmywak nasączony proszkiem do
czyszczenia zaschniętych powierzchni
(garnki ,zlewy)
Szampon do włosów 1 litrowy-do
każdego rodzaju włosów o przyjemnym
zapachu.
Krem do golenia-zmiękczający zarost
który ma zapewnić gładkie golenie.- 100
ml.
Gąbka do mycia naczyń- z jednej strony
gładka, z drugiej szorstka do szorowania
mocnych zabrudzeń.
Folia aluminiowa (20 m w rolce).
Zmywak druciany do szorowania
(spiralny)-ze stali nierdzewnej,
Stosowany do wszelkiego rodzaju
zabrudzonych powierzchni, .Szoruje nie
rysując powierzchni.

CENA
NETTO

CENA
BRUTTO

RAZEM:

WARTOŚĆ
NETTO

WARTOŚĆ
BRUTTO

PRODUCENT

Pakiet nr 3
Proszki do prania, tabletki do zmywarki

L.P.

1.

2.

3.

4.

5.

ASORTYMENT
SZCZEGÓŁOWY

JEDNOST
MIARY

ILOŚĆ
12 m-cy

Proszek do prania kolor 5 kg - do
stosowania ręcznego i w pralkach
automatycznych o przyjemnym zapachu
usuwający zbrudzenia różnego
pochodzenia
O
w temp.30 C.

szt.

27

szt.

104

szt.

13

szt.

10 440

szt.

72

Proszek do prania kolor-,600g - do
stosowania ręcznego i w pralkach
automatycznych o przyjemnym zapachu
usuwający zabrudzenia różnego
pochodzenia.
O
w temp.. 30 C.
Płyn do wybielania tkanin -1l o
łagodnym zapachu.
Tabletki do zmywarek op. 120 tabl.
Usuwają z naczyń resztki żywności i
plamy.
Sól do zmywarek -1,5kg.zmiękcza wodę
,zapobiega zaciekom na naczyniach,
chroniący zmywarkę, przeciwdziała
tworzeniu się kamienia.

CENA
NETTO

CENA
BRUTTO

WARTOŚĆ
NETTO

WARTOŚĆ
BRUTTO

PRODUCENT

WARTOŚĆ
NETTO

WARTOŚĆ
BRUTTO

PRODUCENT

RAZEM:

Pakiet nr 5
Maszynki do golenia
L.P.

1.

ASORTYMENT
SZCZEGÓŁOWY

Maszynka do golenia 2 ostrzowa
jednorazowa-pozwala na usuwanie w
bezpieczny sposób owłosienia ciała.

JEDNOST
MIARY

ILOŚĆ
12 m-cy

szt.

5 153

CENA
NETTO

CENA
BRUTTO

RAZEM:

