Zapytanie ofertowe 8/2020
Zapytanie ofertowe na zakup: kombinezonów barierowych pełnych, fartuchów barierowych,
rękawic diagnostycznych nitrylowych, maseczek medycznych typu II oraz maseczek FFP3
w ramach projektu pn. „Ograniczenie negatywnych skutków COVID - 19 poprzez działania
profilaktyczne i zabezpieczające skierowane do służb medycznych” współfinansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
I. Zamawiający
Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr Józefa Bednarza w Świeciu
ul. Sądowa 18
86-100 Świecie
tel. 523308305
sekretariat@szpital-psychiatryczny.swiecie.pl
II. Podstawa prawna zastosowanego trybu zaproszenia do składania ofert i wyłączenia
stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
( Dz.U. z 2019 r. poz.1843 oraz z 2020 r. poz. 288):
a) art. 6 Ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych ( Dz.U. z 2020 r. poz. 374, 567, 568, 695, 875, 1086 );
b) art. 46c ustawy z dnia 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i innych
chorób zakaźnych u ludzi ( Dz.U. Z 2019 r. poz. 1239, 1495, z 2020 r. poz. 284, 322, 374 i 567,
875).
III. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup:
1. Kombinezon barierowy pełny – 200 sztuk:
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a) Produkt o cechach ochronnych, chroniących przed czynnikami biologicznymi powinien spełniać
wymagania

normy

EN

14126

dotyczącej

odzieży

ochronnej

według

co

najmniej

wyszczególnionych warunków:


odporność na przenikanie skażonej cieczy pod wpływem ciśnienia hydrostatycznego klasa 4
i wyższa,



odporność na przenikanie czynników infekcyjnych pod wpływem mechanicznego kontaktu
z substancjami zawierającymi skażone ciecze – klasa 4 i wyższa,



odporność na przenikanie skażonych ciekłych aerozoli – klasa 2 i wyższa;

b) Powinien mieć minimalną wytrzymałość na rozdzieranie min. klasa 2 i na przekłucie min. klasa
1 według EN 14325;
c) Kombinezon ochronny co najmniej typ 4 według klasyfikacji zgodnie z EN 14605 lub fartuch
wiązany z tyłu na troki z dodatkowym górnym zapięciem na przylepiec;
d) Rękawy z elastyczną taśmą zabezpieczającą;
e) Wykonany np. z barierowej (laminowanej lub powlekanej) włókniny polipropylenowej;
f) Szwy, połączenia trwałe i rozdzielne płaskie;
g) Kombinezony rozmiary L (50%) i XL (50%);
h) Pakowany w indywidualne opakowanie;
i) Oznakowanie zawierające informacje, że produkt może być użyty wyłącznie w okresie
podwyższonego zagrożenia epidemiologicznego i epidemii nie dłużej jednak niż w ciągu 30 dni od
dnia zakończenia stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 oraz dane
producenta (nazwa, adres).
2. Fartuch barierowy - 2 300 sztuk:
a) Produkt o cechach ochronnych, chroniących przed czynnikami biologicznymi powinien spełniać
wymagania

normy

EN

14126

dotyczącej

odzieży

ochronnej

według

co

najmniej

wyszczególnionych warunków:


odporność na przenikanie skażonej cieczy pod wpływem ciśnienia hydrostatycznego klasa 4
i wyższa,



odporność na przenikanie czynników infekcyjnych pod wpływem mechanicznego kontaktu
z substancjami zawierającymi skażone ciecze – klasa 4 i wyższa,
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odporność na przenikanie skażonych ciekłych aerozoli – klasa 2 i wyższa;

b) Powinien mieć minimalną wytrzymałość na rozdzieranie min. klasa 2 i na przekłucie min. klasa
1 według EN 14325;
c) Kombinezon ochronny co najmniej typ 4 wg klasyfikacji zgodnie z EN 14605 lub fartuch
wiązany z tyłu na troki z dodatkowym górnym zapięciem na przylepiec;
d) Rękawy z elastyczną taśmą zabezpieczającą;
e) Wykonany np. z barierowej (laminowanej lub powlekanej) włókniny polipropylenowej bez
zawartości lateksu,polietylenu i celulozy do procedur wysokiego ryzyka;
f) Szwy, połączenia trwałe i rozdzielne płaskie;
g) Fartuchy rozmiary: M (15%), L (70%), XL (15%);
h) Pakowany w indywidualne opakowanie;
i) Wodoodporny i oddychający, wysoka odporność na wnikanie wilgoci i przenikanie
drobnoustrojów;
j) Kombinezon wzmocniony na przedramionach i klatce piersiowej;
k) Oznakowanie zawierające informacje, że produkt może być użyty wyłącznie w okresie
podwyższonego zagrożenia epidemiologicznego i epidemii nie dłużej jednak niż w ciągu 30 dni od
dnia zakończenia stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 oraz dane
producenta (nazwa, adres).
3. Rękawice diagnostyczne nitrylowe – 1 430 opakowań ( każde opakowanie po 100 sztuk )
a) Wykonane z nitrylu;
b) Grubość na palcu min. 0,10 mm; dłoni min. 0,08 mm.; mankiecie min. 0,06 mm.;
c) Rolowany mankiet, mikroteksturowane z teksturą na końcach palców;
d) Kolor fioletowy, powierzchnia zewnętrzna pokryta polimerem, powierzchnia wewnętrzna
polimeryzowana i chlorowana;
e) Długość minimum 265 mm.;
f) Poziom AQL-1,0 oznaczony fabrycznie na opakowaniu;
g) Wyrób medyczny klasy I, środek ochrony osobistej kategorii III;
h) Przebadane na przenikanie wirusów zgodne z ASTM F1671 – raport niezależny;
i) Przebadane na przenikalność substancji chemicznych zgodnie z EN 374-3;
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j) Opakowania zróżnicowane kolorystycznie w zależności od rozmiaru;
k) Dopuszczalne do kontaktu z żywnością;
l) Pozbawione ftalanów, tiuramów, MBT, tiomocznika i guanidyn;
ł) Rozmiar kodowany kolorystycznie na opakowaniu;
m) Opakowanie a’100 sztuk;
n) Rozmiary rękawic (M 70% ), (L 15%), (XL 15%).
4. Maseczki medyczne typu II – 150 000 sztuk
Produkt o cechach ochronnych, chroniących przed czynnikami biologicznymi powinien spełniać
wymagania normy EN 14683:
a) skuteczność filtracji bakteryjnej (BFE) jak dla masek typu II lub IIR,
b) oddychalność (ciśnienie różnicowe- Pa) jak dla masek typu II lub IIR,
c) biostatyczność (zachowanie czystości bakteryjnej) lub powinien być wykonany z materiału
spełniającego powyższe wymagania:


wykonane z materiału min. pierwszej klasy palności,



gumka umożliwiająca założenie maseczki o uszy lub wiązanie z tyłu na troki,



w części środkowej zakładki (harmonijka) umożliwiające dopasowanie maseczki do kształtu
twarzy - zakrycie nosa, ust i brody,



w jednej krawędzi wzmocnienie umożliwiające dopasowanie maseczki do nosa
zapewniające szczelność przylegania,



rozmiar wyrobu „ na płasko” co najmniej 17,5 cm x 9 cm ( +/- 1cm),



pakowane w indywidualne opakowanie, następnie w opakowanie zbiorcze,



oznakowanie opakowania zbiorczego zawierające informację, że produkt może być użyty
wyłącznie w okresie podwyższonego zagrożenia epidemiologicznego i epidemii nie dłużej
jednak niż w ciągu 30 dni od dnia zakończenia stanu epidemii w związku z zakażeniem
wirusem SARS-CoV-2 oraz dane producenta (nazwa, adres).

5. Maseczki FFP 3 – 800 sztuk
a) Półmaska o klasie filtra FFP3 (N99) przeznaczona do ochrony przed substancjami o wysokiej
toksyczności;
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b) Część nosowa półmaski elastyczna ułatwiająca jej dopasowanie do twarzy;
c) Mocowanie za pomocą gumek elastycznych lub ramiączek;
d) Możliwość nałożenia okularów optycznych lub gogli w trakcie używania półmaski;
e) Półmaska posiadająca certyfikat CE;
f) Półmaska posiadająca normę PN-EN-149+A1”2010 (EN 149:2001+A1:2009);
g) Półmaska dobrze przylegająca do twarzy, trzypanelowa;
h) Półmaska bez zaworka lub z zaworkiem;
i) Opakowanie bezpośrednie i zbiorcze wykonane w sposób i z materiału, który umożliwia
przechowywanie towaru bez pogorszenia jego jakości, co najmniej przez okres równy okresowi
trwałości określonemu przez producenta towaru;
j) Towar musi odpowiadać wymaganiom Dyrektywy Rady 89/686/EWG oraz spełniać wymagania
określone w rozporządzeniu z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla
środków ochrony indywidualnej.
IV. Termin i miejsce wykonania zamówienia / warunki gwarancji / terminy płatności:
1. Wnioskodawca dostarczy przedmiot(y) zamówienia do Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i
Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza w Świeciu do dnia 25.09.2020 r.
2. Rozliczenie wynagrodzenia na wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie wystawionej
przez wykonawcę faktury. Faktura nie może zostać wystawiona później niż 29.09.2020 r.
Wystawienie faktury nastąpi na podstawie podpisanego przez upoważnionego przedstawiciela
Zamawiającego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia. Zapłata nastąpi w terminie 30 dni od
dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z protokołem odbioru za odebrany
przedmiot zamówienia.
V. Warunki udziału w postępowaniu:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
•

posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

•

posiadają przedmiot(y) zamówienia spełniające wymagania stawiane przez Zamawiającego

•

znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowanej zapewniającej wykonanie zamówienia.
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VI. Termin związania ofertą:
1. Wykonawca pozostanie związany ofertą do 30 dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
VII. Informacja o sposobie przygotowania oferty:
1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
2. Złożona przez wykonawcę oferta musi zostać sporządzona według wzoru stanowiącego załącznik
nr 1 do zapytania ofertowego (formularz ofertowy).
3. Oferta musi zostać podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy.
4. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN. Cena ofertowa, jak również ceny jednostkowe
muszą uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego ogłoszenia oraz obejmować wszelkie koszty,
jakie poniesie wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji z
przedmiotu zamówienia.
5. Cena ofertowa brutto zaproponowana przez wykonawcę w Formularzu ofertowym, (załącznik nr
1 do zapytania ofertowego) musi obejmować cenę asortymentu, dostawę do siedziby
Zamawiającego oraz wszelkie podatki i zobowiązania wynikające z przedmiotu zamówienia.
Będzie ona ostateczna i wykluczać będzie żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie przedmiotu
zamówienia.
6. Wykonawcy składający ofertę na dostawę kombinezonów barierowych pełnych, fartuchów
barierowych, maseczek medycznych typu II zobowiązaniu są do dołączenia do złożonej oferty
oświadczenia o zgodność oferowanego produktu z normami (załącznik nr 2).
7. Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją bez zastrzeżeń warunków określonych
w niniejszym zapytaniu.
8. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych
VII. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert:
1. Ofertę należy złożyć do 21.09.2020 r., do godz. 10.00 za pomocą poczty elektronicznej na adres
sekretariat@szpital-psychiatryczny.swiecie.pl
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2. W temacie e-maila należy wpisać: Zakup w ramach projektu pn. „Ograniczenie negatywnych
skutków COVID-19 poprzez działania profilaktyczne i zabezpieczające skierowane do służb
medycznych”.
3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego 21.09.2020 r. o godz. 10:15.
VIII. Kryteria wyboru oferty:
1. Jedynym kryterium oceny oferty (100%) będzie cena całkowita za wykonanie przedmiotu
zamówienia,

wynikająca

z

oferty

cenowej

sporządzonej

przez

wykonawcę

zgodnie

z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
2. W kryterium cena ocena oferty zostanie przeprowadzona według formuły:
Cena najniższa spośród złożonych ofert
Otrzymane punkty = ------------------------------------------------------------------- x 100
Cena badanej oferty
3. Zamówienie zostanie udzielony wykonawcy, który spełni wszystkie wymienione wymagania
oraz przedstawi najkorzystniejsza ofertę cenową tj. uzyska największa liczbę punktów.
4. W przypadku, gdy w postępowaniu zostaną złożone dwie lub więcej ofert z jednakową ceną, a
cena ta będzie ceną najkorzystniejszą, Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia
negocjacji z tymi wykonawcami lub poproszenia o złożenie ofert ponownych.
5. Zamawiający nie będzie oceniał ofert jeżeli:
•

treść oferty nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego,

•

oferta zostanie złożona po terminie składania ofert.

IX. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wszystkich
wykonawców, którzy złożyli oferty, o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę firmy lub
imię i nazwisko oraz adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz zamieści informacje, o
których mowa wyżej na swojej stronie internetowej.

7/8

2. Jeśli wykonawca, którego oferta została wybrana wycofa się z postępowania lub odmawia
podpisania umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru oferty najkorzystniejszej spośród
pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.
X. Pozostałe informacje:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania lub odstąpienia od zawarcia
umowy bez podania przyczyny.
XI. Osobami upoważnionymi do udzielania informacji związanych z postępowaniem są:
1. Malwina

Brzozowska

–

tel.

523308388,

fax.

523324541,

e-mail:

523324541,

e-mail:

mbrzozowska@szpital-psychiatryczny.swiecie.pl – ws. formalnych,
2. Lucyna

Mindykowska

–

tel.

523308350,

fax.

lmindykowska@szpital-psychiatryczny.swiecie.pl – ws. technicznych.
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