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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Rudzki Zakład Aktywności Zawodowej , ul. Główna 11, 41-711 Ruda
Śląska, woj. śląskie, tel. 32 733 51 41, faks 32 2420915.


Adres strony internetowej zamawiającego: www.rudzkizaz.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup środków do zabezpieczenia
pralni w zakresie higieny, zabezpieczenia bakteriobójczego, sprzątania, pakowania i transportu
prania, dezynfekcji i mycia urządzeń oraz powierzchni, dezynfekcji i mycia rąk i skóry.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiot zamówienia:
zakup środków do zabezpieczenia pralni w zakresie higieny, zabezpieczenia bakteriobójczego,
sprzątania, pakowania i transportu prania, dezynfekcji i mycia urządzeń oraz powierzchni,
dezynfekcji i mycia rąk i skóry. 2.Rodzaj i ilość artykułów objętych przedmiotem zamówienia
zawarta jest w załączniku nr 4 do SIWZ (Szczegółowy opis asortymentowo-cenowy przedmiotu
zamówienia). 3.Zamawiający nie jest zobowiązany do realizacji zamówienia w pełnym zakresie
ilościowym i asortymentowym wykazanym w załączniku nr 4 do SIWZ. 4.Produkty, które

wykonawca zobowiązany jest zaoferować i skalkulować, powinny być dopuszczone do obrotu i
używania na terenie RP zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w tym m.in.: A)
Środki do higienicznego i chirurgicznego odkażania rąk oraz środki do odkażania skóry i śluzówek
zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne. Przez dokumenty
dopuszczające produkt leczniczy do obrotu rozumie się: a) pozwolenie na dopuszczenie do obrotu
produktu leczniczego wydane przez ministra właściwego do spraw zdrowia (wydawane pozwolenia
są wpisywane do Rejestru Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu prowadzonego przez
Prezesa Urządu rejestracji); b) lub: pozwolenie wydane przez Radę Unii Europejskiej lub przez
Komisję Europejską; c) lub: pozwolenie na import równoległy - jeśli produkt leczniczy jest
przedmiotem importu równoległego. B) Środki do dezynfekcji powierzchni zgodnie z wymaganiami
ustawy z dnia 13 września 2002 r. o produktach biobójczych. Przez dokumenty dopuszczające
produkt biobójczy do obrotu rozumie się: a) pozwolenie na wprowadzenie do obrotu produktu
biobójczego, zwane dalej pozwoleniem; b) lub: pozwolenie na tymczasowe wprowadzenie do
obrotu produktu biobójczego, zwane dalej pozwoleniem tymczasowym; c) lub: wpis do rejestru
produktów biobójczych stwarzających niewielkie zagrożenie, zwanego dalej rejestrem, oraz są
zaklasyfikowane, opakowane i oznakowane zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie. Na
potwierdzenie powyższego wykonawca winien złożyć stosowne oświadczenie (załącznik nr 4a do
siwz). Jednocześnie zamawiający zastrzega sobie prawo żądania okazania się przez wykonawcę
stosownymi dokumentami potwierdzającymi spełnienie powyższych wymogów, a każdy wykonawca
zobowiązuje się je dostarczyć na każde żądanie zamawiającego w trakcie realizacji umowy w
terminie 5 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania. 5.Termin realizacji zamówienia
(obowiązywania umowy): 24 miesięce od daty podpisania umowy. 6.Dostawa i wyładunek artykułów
objętych zamówieniem odbywać się będzie wyłącznie na koszt wykonawcy. 7.Zamawiający
wymaga, aby dostawy były realizowane do siedziby zamawiającego. Wielkość poszczególnych
dostaw, będących częścią 24 miesięcznego zamówienia, realizowana będzie na podstawie
składanych przez Zamawiającego bieżących zamówień przedkładanych na zasadach uzgodnionych
w umowie z uwzględnieniem przypadków dostaw nadzwyczajnych (dodatkowych) oraz zamówień
na CITO w cenach ofertowych. W cenę dostawy wliczony jest koszt dostarczenia zamawianych
artykułów do siedziby zamawiającego, do miejsc wskazanych przez pracowników zamawiającego.
8.Nieprzekraczalny termin realizacji dostawy każdej partii produktów zamawiający ustala na 14 dni,
od dnia dostarczenia zamówienia wykonawcy, z uwzględnieniem pkt 8 niniejszego rozdziału.
9.Dostawy konkretnego asortymentu i ilości produktów następować będą poprzez każdorazowe
zamówienie żądanej ilości i asortymentu, pisemnie (przesyłką pocztową), poprzez faks lub pocztą
elektroniczną, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu z wykonawcą. W przypadku braku
możliwości skontaktowania się z wykonawcą za pomocą faksu lub drogą elektroniczną (np. z

powodu wyłączenia lub awarii odpowiedniego urządzenia u wykonawcy), za czas zgłoszenia
przyjmować się będzie czas wskazany przez zamawiającego.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.74.11.00-7, 33.63.16.00-8, 39.22.43.00-1,
33.00.00.00-0, 18.42.43.00-0, 39.22.43.30-0, 39.83.13.00-9, 39.83.16.00-2, 39.13.60.00-4,
18.93.70.00-6, 18.10.00.00-0, 33.74.13.00-9, 33.74.12.00-8.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 24.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1
USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art.
22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
należy przedłożyć:


potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub
czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności
koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy, należy przedłożyć:


oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;



aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej


lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy
do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY zgodnie z załącznikiem 4a SIWZ

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.rudzkizaz.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod
adresem: www.rudzkizaz.pl.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 30.07.2013 godzina 10:00, miejsce: Rudzki Zakład Aktywności Zawodowej ul. Główna 11 41711 Ruda Śląska.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na
sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

