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POSTANOWIENIA
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(SIWZ)
ROZDZIAŁ I.

ZAMAWIAJĄCY (NAZWA I ADRES)

Rudzki Zakład Aktywności Zawodowej
ul. Główna 11, 41-711 Ruda Śląska 11,
REGON 241869501, NIP 6412513870,
godziny urzędowania: od 730 do 1530 od poniedziałku do piątku,
Sekretariat tel.: 32 242 09 15, fax 32-2420-915
Księgowość/Zamówienia Publiczne tel.: 32 242 09 15 wew. 25,
e-mail: ksiegowosc@rudzkizaz.pl
www.rudzkizaz.pl,
zwany dalej „Zamawiającym”
ROZDZIAŁ II.

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759
z późn. zm.) zwaną w dalszej części „ustawą”.
W sprawach nieuregulowanych zapisami niniejszej SIWZ, stosuje się przepisy wspomnianej ustawy.
ROZDZIAŁ III.

1.
2.

3.
4.
5.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

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.
Kody CPV określające przedmiot zamówienia: 33741100-7 (środek do mycia rąk), 33631600-8
(środki antyseptyczne i dezynfekcyjne), 39224300-1 (Miotły i szczotki i inne artykuły
do sprzątania w gospodarstwie domowym), 33000000-0 (Urządzenia medyczne, farmaceutyki
i produkty do pielęgnacji ciała), 33711900-6 (Mydło), 18424300-0 (Rękawice jednorazowe),
39224330-0 (Wiadra), 39831300-9 (Środki do czyszczenia podłóg), 39831600-2 (Środki
do czyszczenia toalet), 39136000-4 (Wieszaki na odzież), 18930000-7 (Worki i torby), 181000000 (Odzież branżowa, specjalna odzież robocza i dodatki), 33760000-5 (Papier toaletowy,
chusteczki higieniczne, ręczniki do rąk i serwety), 33741300-9 (Środek odkażający do rąk),
33741200-8 (Płyny do rąk i ciała).
Rodzaj i ilość artykułów objętych przedmiotem zamówienia zawarta jest w załączniku nr 4
do SIWZ (Szczegółowy opis asortymentowo-cenowy przedmiotu zamówienia).
Zamawiający nie jest zobowiązany do realizacji zamówienia w pełnym zakresie ilościowym
i asortymentowym wykazanym w załączniku nr 1 do SIWZ. Z tego tytułu wykonawca nie będzie
mógł wnosić jakichkolwiek roszczeń względem zamawiającego.
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);
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6.
7.
8.

9.
10.

11.
12.
13.

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 przez wykonawcę stosownych dokumentów potwierdzających 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.
Termin realizacji zamówienia (obowiązywania umowy): 24 miesiące od daty podpisania umowy.
Dostawa i wyładunek artykułów objętych zamówieniem odbywać się będzie wyłącznie na koszt
wykonawcy.
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.
Nieprzekraczalny termin realizacji dostawy każdej partii produktów zamawiający ustala
na 14 dni, od dnia dostarczenia zamówienia wykonawcy, z uwzględnieniem pkt 8 niniejszego
rozdziału.
Dostawy konkretnego asortymentu i ilości produktów następować będą poprzez każdorazowe
zamówienie żądanej ilości i asortymentu pisemnie 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.
Zamawiający żąda zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy, wskazania przez wykonawcę w ofercie
części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.
Zamawiający wymaga, aby termin płatności faktury VAT wynosił 30 dni od daty jej otrzymania
przez zamawiającego.
Złożenie przez wykonawcę oferty niezgodnej z powyższymi warunkami powodować będzie jej
odrzucenie na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 4 do SIWZ.
ROZDZIAŁ IV.

INFORMACJA NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA I MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA
OFERT CZĘŚCIOWYCH

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Przedmiot zamówienia został podzielony
na 2 pakiety. Wykonawca może złożyć ofertę na wszystkie pakiety lub ofertę częściową
tj. na wybrany pakiet. W ramach pakietu należy zaoferować ceny na wszystkie wymienione pozycje
asortymentowe. Nie wypełnienie którejkolwiek pozycji spowoduje odrzucenie oferty. Opis części
zamówienia, na które mogą być składane oferty częściowe zawarty jest w załączniku nr 4 do SIWZ.
ROZDZIAŁ V.

INFORMACJA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
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ROZDZIAŁ VI.

INFORMACJA
NA
UZUPEŁNIAJĄCYCH

TEMAT

PRZEWIDYWANYCH

ZAMÓWIEŃ

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 7
ustawy.
ROZDZIAŁ VII.

MAKSYMALNA LICZBA WYKONAWCÓW, Z KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY ZAWRZE
UMOWĘ RAMOWĄ

Zamawiający nie przewiduje w niniejszym postępowaniu zawarcia umowy ramowej.
ROZDZIAŁ VIII. INFORMACJE NA TEMAT AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
Zamawiający nie przewiduje w niniejszym postępowaniu przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
ROZDZIAŁ IX.

INFORMACJA W SPRAWIE ZWROTU KOSZTÓW W POSTĘPOWANIU

Koszty udziału w postępowaniu, a w szczególności koszty sporządzenia oferty, pokrywa Wykonawca.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu (za wyjątkiem zaistnienia
sytuacji, o której mowa w art. 93 ust. 4 ustawy).
ROZDZIAŁ X.
1.

INFORMACJA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA JEDNEJ OFERTY, PRZEZ
DWA LUB WIĘCEJ PODMIOTÓW ORAZ UCZESTNICTWA PODWYKONAWCÓW

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (możliwość składania jednej
oferty, przez dwa lub więcej podmiotów np. konsorcjum firm, spółkę cywilną), pod
warunkiem, że taka oferta będzie spełniać następujące wymagania:
a) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie muszą ustanowić pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – nie dotyczy
spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej
spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą
ofertę;
b) Wykonawcy tworzący jeden podmiot przedłożą wraz z ofertą stosowne
pełnomocnictwo – zgodnie z rozdz. XII pkt. 5.2. SIWZ - Inne oświadczenia i
dokumenty – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do
występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź
wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę;
Uwaga 1: pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej (lit. a i b) może wynikać albo
z dokumentu pod taką samą nazwą, albo z umowy podmiotów wspólnie składających
ofertę.
c) Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich
Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z wykonawców lub
pełnomocnika);
d) Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
zobowiązany jest złożyć dokumenty wymienione w rozdziale XII w pkt 1.1. oraz 5.3.
SIWZ.
e) Wspólnie Wykonawcy tworzący jeden podmiot mogą złożyć dokumenty wymienione
w rozdz. XII pkt 2.2.1 a i b; 2.3.1. a; SIWZ (dokumenty potwierdzające spełnianie
warunków z art. 22 ust. 1 pkt. 2, 3 i 4 ustawy).
Uwaga 2: wspólne złożenie dokumentów, o których wyżej mowa, prowadzić ma do
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, opisanych w SIWZ
(wystarczające będzie, jeżeli dokumenty te złoży tylko jeden z Wykonawców wspólnie
składających ofertę, o ile wykazane zostanie w ten sposób spełnianie warunków
udziału w postępowaniu postawionych w SIWZ);
4

Zamawiający: Rudzki Zakład Aktywności Zawodowej ul. Główna 11, 41-711 Ruda Śląska

.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż tzw. kwota unijna tj. 200.000 euro
nr sprawy: 2/PN/13

.

f)

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 3
rozdziału XII SIWZ Wykonawcy składający ofertę wspólną mogą złożyć łącznie, pod
warunkiem, iż oświadczenie to zostanie podpisane w imieniu wszystkich podmiotów
występujących wspólnie (przez Pełnomocnika) lub przez wszystkie podmioty
składające ofertę wspólną; Zamawiający dopuszcza również złożenie Oświadczenia
przez każdego z Wykonawców odrębnie.
g) wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z Wykonawcą występującym
jako Pełnomocnik pozostałych.
2.

Zamawiający dopuszcza w postępowaniu uczestnictwo podwykonawców. Wykonawca, który
zamierza wykonywać zamówienie przy udziale podwykonawcy, musi wyraźnie w ofercie
wskazać, jaką część/zakres zamówienia wykonywać będzie w jego imieniu podwykonawca.
Należy wypełnić odpowiednio załącznik nr 1 – formularz oferty. W przypadku, gdy
Wykonawca nie zamierza wykonywać zamówienia przy udziale podwykonawców, należy
wpisać w formularzu „nie dotyczy” lub inne podobne sformułowanie. Jeżeli Wykonawca
zostawi ten punkt formularza nie wypełniony (puste pole), Zamawiający uzna, iż zamówienie
zostanie wykonanie siłami własnymi, bez udziału podwykonawców.

ROZDZIAŁ XI.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

24 miesiące od daty podpisania umowy.
ROZDZIAŁ XII.
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MUSZĄ DOŁĄCZYĆ DO OFERTY
WYKONAWCY
1. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie, nie mogą podlegać wykluczeniu z postępowania na
podstawie art. 24 ust. 1 ustawy.
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia,
wraz z ofertą należy dołączyć:
1.1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy –
zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ.
1.2. aktualny odpis z właściwego rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia
w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki z art. 22
ust. 1 ustawy dotyczące:
2.1.

posiadania uprawnień do wykonywania działalności lub czynności w zakresie objętym
przedmiotem zamówienia;

2.2

posiadania wiedzy i doświadczenia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia;

2.3

dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia;

2.4

sytuacji ekonomicznej i finansowej, zapewniającej wykonanie zamówienia.

3. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt
2.1. do 2.4. należy złożyć oświadczenie, zgodne z załącznikiem nr 3 do SIWZ.

4. W zakresie warunków udziału w postępowaniu opisanych w pkt 2.2 do 2.4. (opis sposobu
dokonania oceny spełniania warunków) niniejszego rozdziału SIWZ, Wykonawca może
polegać
na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do
wykonania
zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od
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charakteru
prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji
zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do
realizacji
zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy
wykonywaniu zamówienia. Zobowiązanie takie należy złożyć w oryginale lub kopii
potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie.
4.1.Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy,
polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy,
Zamawiający, w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów
w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący
Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, może żądać
dokumentów dotyczących w szczególności:
a)
zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b)
sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy
wykonywaniu zamówienia,
c)
charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,
d)
zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
5. Inne oświadczenia i dokumenty, które należy przedłożyć wraz z ofertą.
5.1.Oświadczenie, że Wykonawca zapoznał się z warunkami zamówienia i z załączonym wzorem
umowy oraz, że przyjmuje ich treść bez żadnych zastrzeżeń-na formularzu oferty – zgodnie
z załącznikiem nr 1 do SIWZ.
5.2.Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się
o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź
kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie.
5.3. Listę 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 – zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ
6.

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez
zamawiającego, każdy wykonawca przystępujący do postępowania powinien złożyć stosowne
oświadczenie. Zamawiający nie konkretyzuje powyższego warunku poprzez stworzenie opisu
sposobu dokonywania oceny jego spełniania. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony,
jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu wymagań określonych przez zamawiającego
zgodnie z załącznikiem 4a do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

7. Pozostałe parametry oferowanych produktów wymagane są zgodnie z wykazem zawartym
w szczegółowym opisie asortymentowo-cenowym przedmiotu zamówienia (załącznik nr 4 do
SIWZ).
Uwaga 5: Wykonawcy mogą składać wszystkie wykazy, informacje czy oświadczenia także na
własnych drukach, pod warunkiem, że będą one opracowane według schematu druków
załączonych do niniejszej specyfikacji (załączniki nr 1-6 do SIWZ).
Uwaga 6: potwierdzenie spełniania warunków udziału w niniejszym postępowaniu, Zamawiający
oceniał będzie na podstawie wymaganych oświadczeń i dokumentów. Ocena spełniania
warunków dokonywana będzie w systemie 0 – 1 (zero - jedynkowym tj. „spełnia – nie spełnia”),
nie spełnienie chociażby jednego z postawionych warunków udziału spowoduje wykluczenie
Wykonawcy z postępowania.
Uwaga 7: w przypadku przedstawienia przez wykonawcę, w celu wykazania spełniania
warunków, dokumentów, w których występuje waluta inna niż polska, w celu jej przeliczenia
stosowany będzie średni kurs NBP na dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu
w Biuletynie Zamówień Publicznych.
ROZDZIAŁ XIII.

INFORMACJA
O
SPOSOBIE
Z WYKONAWCAMI

POROZUMIEWANIA

SIĘ

ZAMAWIAJĄCEGO
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1.

2.

3.

4.

5.

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje z zastrzeżeniem pkt. 2
niniejszego rozdziału. Zamawiający oraz Wykonawcy mają obowiązek przekazywać wyłącznie
na piśmie, faksem lub drogą elektroniczną (adres Zamawiającego, nr faksu oraz adres e-mail
podany został w oznaczeniu Zamawiającego na stronie tytułowej SIWZ).
W przypadku wezwania przez Zamawiającego do złożenia (uzupełnienia) oświadczeń,
dokumentów lub pełnomocnictw w trybie art. 26 ust. 3 ustawy, oświadczenia, dokumenty lub
pełnomocnictwa należy przedłożyć (złożyć/uzupełnić) w takiej samej formie, w jakiej składa
się je wraz z ofertą tj. w formie pisemnej.
Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje faksem, bądź drogą elektroniczną każda ze stron na żądanie drugiej ma obowiązek
potwierdzić fakt otrzymania korespondencji.
Niezwłocznie po otwarciu złożonych ofert, Zamawiający zamieści na swojej stronie
internetowej (www.rudzkizaz.pl) dane dotyczące złożonych ofert: imię i nazwisko, nazwę
(firmę) oraz adres (siedzibę) Wykonawcy, którego oferta została otwarta, a także
informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji oraz
warunków płatności zawartych w ofercie, wraz z informacją o kwocie, jaka została
podana bezpośrednio przed otwarciem ofert (kwota brutto, jaką Zamawiający zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia).
Informację o wyborze oferty najkorzystniejszej bądź o unieważnieniu postępowania
Zamawiający zamieszcza dodatkowo na stronie internetowej pod następującym adresem:
www.rudzkizaz.pl

ROZDZIAŁ XIV.
1.
2.

3.

4.
5.

OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH SIWZ

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednakże nie później niż na 2 dni przed
upływem terminu składania ofert, o ile wniosek o wyjaśnienie Specyfikacji wpłynie do
Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego
terminu składania ofert.
W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu do składania ofert, Zamawiający może
zmienić treść dokumentów składających się na SIWZ. Każda wprowadzona przez
Zamawiającego zmiana staje się w takim przypadku częścią Specyfikacji. Zostanie ona
doręczona wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację (oraz zadającym pytania
do SIWZ) i będzie dla nich wiążąca.
Zamawiający oświadcza, iż nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia
treści SIWZ.
Treść niniejszej SIWZ zamieszczona jest na stronie internetowej, pod następującym adresem:
www.rudzkizaz.pl Wszelkie zmiany treści SIWZ, jak też wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania
co do treści SIWZ, Zamawiający zamieszczać będzie także pod wskazanym wyżej adresem
internetowym.

ROZDZIAŁ XV.

OSOBY ZE STRONY ZAMAWIAJĄCEGO UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA
SIĘ Z WYKONAWCAMI

Zamawiający wyznacza następującą osobę do porozumiewania się z Wykonawcami, w sprawach
dotyczących niniejszego postępowania:
Aleksandra Marek

–

Sekretarz Komisji Przetargowej

ROZDZIAŁ XVI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu.
ROZDZIAŁ XVII.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
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Termin związania ofertą wynosi: 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz
z upływem terminu składania ofert, określonym w rozdziale XX SIWZ. Dzień ten jest 1 (pierwszym)
dniem terminu związania ofertą.
ROZDZIAŁ XVIII.
1.
2.
2.1.
2.2.
2.3.

2.4.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

Ofertę należy sporządzić na formularzu oferty lub według takiego samego schematu,
stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ.
Do oferty należy dołączyć:
Spis wszystkich załączonych dokumentów (spis treści) – zalecane, nie wymagane.
Dokumenty i oświadczenia wymagane odpowiednimi postanowieniami SIWZ.
Dokumenty, w tym oświadczenia, dołączone do oferty, mogą być przedstawione w formie
oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (uwaga! – przez
osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy) z zastrzeżeniem pisemnego
zobowiązania innego podmiotu, o którym mowa w pkt 4 rozdz. XII SIWZ, które musi zostać
złożone w formie oryginału lub kopii notarialnej. W przypadku wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w
pkt 4 rozdziału XII SIWZ, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych
podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te
podmioty.
Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami (dokumentami i oświadczeniami) stanowi jedną
całość. Zaleca się, aby wszystkie strony były ze sobą połączone w sposób uniemożliwiający ich
samoczynną dekompletację (np. zszyte, spięte, zbindowane itp.).

3.
Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
3.1. Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami SIWZ.
4.
Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona na piśmie, w języku polskim.
4.1. Dokumenty, w tym oświadczenia, sporządzone w języku obcym, należy składać wraz
z tłumaczeniem na język polski – nie dotyczy formularza oferty, który musi być
sporządzony zgodnie z wymogiem podanym w pkt 4 niniejszego rozdziału.
4.2. Oferta musi być napisana na maszynie do pisania, komputerze lub nieścieralnym atramentem.
4.3. Oferta musi być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.
4.4. Wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenie Wykonawcy, muszą być również
podpisane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.
4.5. Upoważnienie/pełnomocnictwo do podpisania oferty, do poświadczania dokumentów za
zgodność z oryginałem oraz do parafowania stron należy dołączyć do oferty, o ile nie wynika
ono z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.
4.6. Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, powinny być parafowane przez
osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.
5.

Zaleca się, aby zapisane strony oferty, wraz z dołączonymi do niej dokumentami
i oświadczeniami były ponumerowane oraz parafowane przez osobę/y upoważnioną/e do
reprezentowania Wykonawcy. W przypadku, gdy jakakolwiek strona zostanie podpisana przez
Wykonawcę, parafa na tej stronie nie jest już wymagana.

6.

Wykonawca powinien zamieścić ofertę wraz z pozostałymi dokumentami oświadczeniami
w dwóch kopertach, opisanych w następujący sposób:

a)

koperta zewnętrzna:

Rudzki Zakład Aktywności Zawodowej
ul. Główna 11, 41-711 Ruda Śląska
Oferta do przetargu nieograniczonego na:
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zakup środków do zabezpieczenia pralni i szwalni w zakresie higieny,
zabezpieczenia bakteriobójczego, sprzątania, pakowania
i transportu prania, dezynfekcji i mycia urządzeń oraz powierzchni,
dezynfekcji i mycia rąk i skóry
PN/2/13
Nie otwierać przed – 30.07.2013 godz. 10:30

b)

koperta wewnętrzna:
- powinna być zaadresowana oraz opisana jw. oraz dodatkowo musi zawierać nazwę i adres
Wykonawcy.

7.

Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem,
że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu, przed
upływem terminu do składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu
oferty należy umieścić w kopercie, opisanej jak wyżej w pkt. 6. Koperta dodatkowo musi być
oznaczona określeniami: „Zmiana” lub „Wycofanie”.

8.

Złożona oferta wraz z załącznikami będzie jawna, z wyjątkiem informacji stanowiących
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji co,
do których Wykonawca składając ofertę zastrzegł (w odniesieniu do tych informacji), że nie
mogą być one udostępniane.

8.1. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, winny być zgrupowane i stanowić
oddzielną część oferty, opisaną w następujący sposób: „tajemnice przedsiębiorstwa –
tylko do wglądu przez Zamawiającego”.
8.2. Po otwarciu złożonych ofert, Wykonawca, który będzie chciał skorzystać z jawności
dokumentacji z postępowania (protokołu), w tym ofert, musi wystąpić w tej sprawie do
Zamawiającego z wnioskiem.
ROZDZIAŁ XIX.

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1.
2.

Wykonawca poda cenę ofertową na formularzu oferty, zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ.
Podana cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia,
wynikające z opisu przedmiotu zamówienia – cena ryczałtowa. Cena będzie stała i nie może
się zmienić.
3.
Cenę oferty należy podać w następujący sposób:
- łącznie z należnym podatkiem VAT – cena brutto, wraz ze wskazaniem stawki
(procentowej) podatku VAT.
4.
Cena ofertowa musi być podana w złotych polskich, cyfrowo (do drugiego miejsca po
przecinku).
ROZDZIAŁ XX.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj. w Rudzkim Zakładzie Aktywności zawodowej w
sekretariacie – pok. nr 3, a w przypadku przesłania oferty przesyłką pocztową lub kurierską na adres
Rudzki Zakład Aktywności Zawodowej ul. Główna 11, 41-711 Ruda Śląska do dnia 30.07.2013 r. do
godziny 10:00
1.
Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym w pkt. 1 niniejszego
rozdziału, zostaną zwrócone niezwłocznie Wykonawcom.
2.
Zamawiający otworzy koperty z ofertami w dniu 30.07.2013 r. o godzinie 10:30
w pok. nr 10 w siedzibie Zamawiającego.
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ROZDZIAŁ XXI. INFORMACJE O TRYBIE OTWARCIA I OCENY OFERT
1.

Otwarcie ofert jest jawne.

2.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie niniejszego zamówienia (kwota brutto, wraz z podatkiem VAT).

3.

Podczas otwarcia kopert z ofertami, Zamawiający poda (odczyta) imię i nazwisko, nazwę
(firmę) oraz adres (siedzibę) Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje
dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia, oraz warunków płatności zawartych w
ofercie.

4.

W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny przy otwieraniu ofert, na jego wniosek
Zamawiający prześle mu wszystkie informacje, o których mowa w pkt. 2 i 3 niniejszego
rozdziału.

5.

W toku badania ofert Zamawiający sprawdzi, czy poszczególni Wykonawcy nie podlegają
wykluczeniu z postępowania, na podstawie, art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy.
5.1. Ofertę Wykonawcy wykluczonego z postępowania, uznaje się za odrzuconą, zgodnie z art. 24
ust. 4 ustawy.
6.

Z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie, oferta niezgodna z ustawą Prawo zamówień
publicznych lub sprzeczna (nie odpowiadająca) z treścią SIWZ, podlega odrzuceniu.
Wszystkie przesłanki, w przypadkach których Zamawiający jest zobowiązany do odrzucenia
oferty, zawarte są w art. 89 ustawy.

7.

W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez
Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

8.

Zamawiający poprawi w tekście oferty omyłki wskazane w art. 87 ust. 2 ustawy, niezwłocznie
zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta zostanie poprawiona.

9.

W przypadku, gdy złożona zostanie mniej niż jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu,
postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia zostanie unieważnione. Zamawiający
unieważni postępowanie także w innych przypadkach, określonych w ustawie w art. 93 ust. 1
ustawy.

10.

Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, który złoży ofertę niepodlegającą odrzuceniu,
i która zostanie uznana za najkorzystniejszą (uzyska największą liczbę punktów przyznanych
według kryteriów wyboru oferty określonych w niniejszej SIWZ).

11.

Zamawiający powiadomi o wynikach przetargu przesyłając zawiadomienie wszystkim
Wykonawcom, którzy złożyli oferty oraz poprzez zamieszczenie informacji o wyborze oferty
najkorzystniejszej w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń), a
także na stronie internetowej pod następującym adresem: www.rudzkizaz.pl
11.1. Zawiadomienie o wyniku przetargu przesyłane do Wykonawców, którzy złożyli oferty, będzie
zawierało informacje o:
- wyborze najkorzystniejszej oferty (nazwa i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano;
uzasadnienie jej wyboru; nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty
wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną
ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację);
- Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, wraz z podaniem uzasadnienia faktycznego
i prawnego;
- Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, wraz
z uzasadnieniem faktycznym i prawnym.
- terminie określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub ust. 2 ustawy, po upływie którego umowa
w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.
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ROZDZIAŁ XXII.
1.

OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY
WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW

Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, zamawiający będzie się kierował następującymi
kryteriami:

cena ofertowa – 100 pkt
2.
Każdy z Wykonawców w poszczególnych kryteriach otrzyma odpowiednią liczbę punktów,
wyliczoną w następujący sposób:
cena ofertowa - wg następującego wzoru:
N
I P = ----- x A
B
gdzie poszczególne litery oznaczają:
I P – liczba punktów,
N – cena ofertowa najniższa spośród wszystkich rozpatrywanych i nieodrzuconych ofert,
B – cena ofertowa oferty badanej (przeliczanej),
A – waga danego kryterium wyrażona w punktach - 100 pkt.
Uwaga! 8: Przy obliczaniu punktów, Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc po
przecinku.
ROZDZIAŁ XXIII.

INFORMACJA NA TEMAT
W WALUTACH OBCYCH

MOŻLIWOŚCI

ROZLICZANIA

SIĘ

Zamawiający będzie rozliczał się z Wykonawcą wyłącznie z uwzględnieniem waluty polskiej.
ROZDZIAŁ XXIV.
1.

INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY

Istotne dla Zamawiającego postanowienia umowy, zawiera załączony do niniejszej SIWZ wzór
umowy (załącznik nr 4).

1.1. Zamawiający nie przewiduje możliwości istotnych zmian postanowień umowy, w stosunku do
treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
2.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta wyłącznie z Wykonawcą,
którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, po upływie terminów określonych
w art. 94 ustawy.

3.

W przypadku wniesienia odwołania, aż do jego rozstrzygnięcia, Zamawiający wstrzyma
podpisanie umowy.

4.

W przypadku dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, przed podpisaniem umowy należy
przedłożyć umowę regulującą współpracę tych podmiotów (umowa konsorcjum, umowa spółki
cywilnej).

5.

Osobą uprawnioną ze strony Zamawiającego do ustalania szczegółów
z podpisaniem umowy po wyborze najkorzystniejszej oferty, będzie:
Dyr. Joanna Nawa, tel. 32 242-09-15 wewn. 20

związanych
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ROZDZIAŁ XXV.

POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH
WYKONAWCOM W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO

1.

Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze środków ochrony prawnej szczegółowo regulują
przepisy działu VI ustawy – Środki ochrony prawnej (art. 179 – 198 g ustawy).

2.

Środki ochrony prawnej określone w dziale VI przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu,
a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz
poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów
ustawy.

3.

Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków
zamówienia (dalej: SIWZ), przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji
uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu
Zamówień Publicznych.

4.
Terminy wnoszenia odwołań:
4.1. Odwołanie wnosi się w terminie:
5 dni od dnia przesłania informacji o czynności stanowiącej podstawę jego wniesienia –
jeżeli zostały przesłane faxem lub drogą elektroniczną, albo w terminie 10 dni – jeżeli
zostały przesłane w inny sposób.
4.2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ, wnosi się
w terminie:
5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub SIWZ na
stronie internetowej.
4.3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 4.1. i 4.2. wnosi się:
w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności
można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
5.
5.1.

5.2.

5.3.
5.4.

5.5.

6.

Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej przepisami ustawy czynności zamawiającego
podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której
zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
Z uwagi na wartość przedmiotowego zamówienia, która jest mniejsza od tzw. „kwoty
unijnej”, tj. kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy,
odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
a) opisu sposobu dokonania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;
b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
c) odrzucenia oferty odwołującego.
Odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechanie czynności, zamawiającego, której
zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów,
określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie
odwołania.
Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej
bezpiecznym
podpisem
elektronicznym
weryfikowanym
za
pomocą
ważnego
kwalifikowanego certyfikatu.
Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli:
a) nie zawiera braków formalnych;
b) uiszczono wpis (wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia
odwołania, a dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania).
Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego
terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed
upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem
terminu do jego wniesienia za pomocą faxu lub drogą elektroniczną.
Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga
do sądu.
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6.1. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy
ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli
przepisy ustawy pzp nie stanowią inaczej.
6.2. Skargę wnosi się do sądu właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego
za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby,
przesyłające jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce
pocztowej operatora wyznaczonego jest równoznaczne z jej wniesieniem.
6.3. W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skargę może wnieść także Prezes Urzędu.
Prezes Urzędu może także przystąpić do toczącego się postępowania. Do czynności
podejmowanych przez Prezesa Urzędu stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17
listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o prokuraturze.
6.4. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz
zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich
uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub zmianę
orzeczenia w całości lub w części.
6.5. W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć żądania
odwołania ani występować z nowymi żądaniami.
7.

Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować
zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub
zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie
przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2.
7.1. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo
dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany
w ustawie dla tej czynności.
7.2. Na czynności, o których mowa powyżej, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180
ust 2.
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…………………………………
Pieczęć Wykonawcy

Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTY
1. Oferta złożona do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na:
zakup środków do zabezpieczenia pralni i szwalni w zakresie higieny, zabezpieczenia
bakteriobójczego, sprzątania, pakowania
i transportu prania, dezynfekcji i mycia urządzeń oraz powierzchni, dezynfekcji i mycia rąk
i skóry (nr 2/PN/13)
2. Nazwa Wykonawcy*:……………………………………….………………………………………………….…………………………
Adres Wykonawcy:……………………………………………….…………………………………..……………….……………………..…
Nr regon:………………………………………………………………………………………………………………………….…………………….
Telefon:…………………………………………………………………………………………………………………………….……………………
Fax:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adres e-mail:……………………………………………………………………………………………..………………………………………...
3. Przedstawiam następującą ofertę:
PAKIET I:
Oferuję wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami zawartymi w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia w oparciu o:
cenę (z podatkiem VAT) ..................................................... zł,

słownie

..................................................................................................................,
PAKIET II:
Oferuję wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami zawartymi w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia w oparciu o:
cenę (z podatkiem VAT) ..................................................... zł,

słownie

..................................................................................................................
termin realizacji zamówienia: 24 miesiące od daty podpisania umowy,
termin płatności faktury VAT: 30 dni od daty jej otrzymania przez zamawiającego.
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4. Niniejszym oświadczam, że:
 zapoznałem się z warunkami zamówienia i przyjmuję je bez zastrzeżeń;
 zapoznałem się z postanowieniami załączonego do SIWZ wzoru umowy i przyjmuję go bez
zastrzeżeń;
 przedmiot oferty jest zgodny z przedmiotem zamówienia
 jestem związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia składania ofert podanego
w SIWZ;
7.

Niżej podaną część/zakres zamówienia, wykonywać będą w moim imieniu podwykonawcy
(podać zakres prac, bez wskazywania konkretnego podwykonawcy):

- …………………………………………………………………………
- …………………………………………………………………………
- …………………………………………………………………………
8.

Oferta została złożona na ..… zapisanych stronach, (kolejno ponumerowanych).

......................., dnia ...............

....................................................
Podpis wraz z pieczęcią osoby uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy

1

Uwaga: w przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną należy wskazać wszystkich

Wykonawców

występujących

wspólnie

lub

zaznaczyć,

iż

wskazany

podmiot

(Pełnomocnik/Lider) występuje w imieniu wszystkich podmiotów składających ofertę wspólną.
2

Niepotrzebne skreślić
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Pieczęć Wykonawcy

Załącznik nr 2

OŚWIADCZENIE
O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:
zakup środków do zabezpieczenia pralni i szwalni w zakresie higieny, zabezpieczenia
bakteriobójczego, sprzątania, pakowania
i transportu prania, dezynfekcji i mycia urządzeń oraz powierzchni, dezynfekcji i mycia rąk
i skóry
(nr 2/PN/13)
- mając na uwadze przesłanki wykluczenia zawarte w art. 24 ust. 1 ustawy tj.:
„1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je
nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona lub zostali zobowiązani do zapłaty kary
umownej, jeżeli szkoda ta lub obowiązek zapłaty kary umownej wynosiły nie mniej niż 5%
wartości realizowanego zamówienia i zostały stwierdzone orzeczeniem sądu, które
uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;
1a) wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie
zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy sprawie zamówienia publicznego z
powodu okoliczności, za które wykonawca podnosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie
albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed
wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej
5% wartości umowy;
2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono,
z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli
przez likwidację majątku upadłego;
3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu;
4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku
z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe
lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione
w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom
osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe
lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
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6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia,
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo
przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału
w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub
przestępstwa skarbowego;
7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza
prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem
o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę
zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia
korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału
w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub
przestępstwa skarbowego;
8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano
za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia,
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo
przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa
skarbowego;
9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na
podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod
groźbą kary;
10) wykonawców będących osobami fizycznymi , które prawomocnie skazano za
przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10ustawy z dnia 15 czerwca 2012r. o
skutkach powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz.769) – przez okres 1 roku od dnia
uprawomocnienia się wyroku;
11) wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką
komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera,
członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego
prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia
15 czerwca 2012r. o skutkach powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom
przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – przez okres 1
roku od dnia uprawomocnienia się wyroku.”;
oświadczam/y, że
- nie podlegam/y wykluczeniu z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia (brak
podstaw do wykluczenia z postępowania w myśl przytoczonego art. 24 ust. 1 ustawy).

dnia .....................
................................................................
Podpis wraz z pieczęcią osoby uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy
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……………………………………
Pieczęć Wykonawcy

Załącznik nr 3

OŚWIADCZENIE
O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
O KTÓRYCH MOWA W ART. 22 UST. 1 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:
zakup środków do zabezpieczenia pralni i szwalni w zakresie higieny, zabezpieczenia
bakteriobójczego, sprzątania, pakowania
i transportu prania, dezynfekcji i mycia urządzeń oraz powierzchni, dezynfekcji i mycia rąk
i skóry
(nr 2/PN/13)
na podstawie art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych oświadczam/y, że spełniam/y warunki
dotyczące:
1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności – nie dotyczy
2. posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia;
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia;
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej – nie dotyczy
- opisane w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w pkt 2.1. do 2.4. w rozdziale XII
SIWZ.

.........................., dnia .....................

Podpis wraz z pieczęcią osoby uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy
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Załącznik nr 4 do SIWZ
Załącznik nr 1 do umowy

L.p.

Asortyment

Nazwa własna
oferowanego
środka i numer
PKWiU

Producent

Ilość
opakowań
jednostkowych.

Ilość
danego środka w
skali 24 miesięcy

1. Środek
1
do chirurgicznego i higienicznego odkażania
rak
. , na bazie trzech substancji aktywnych , z
różnych grup chemicznych. Z zawartością kwasu
undecylowego i alkoholu izopropylowego. Skuteczny
wobec bakterii włącznie z TBC, grzyby, wirus w tym
HBV, HIV, wirus opryszczki i rotawirusy.

Opak. 500 ml
20 szt.

2. Środek
2
do chirurgicznego i higienicznego odkażania
rak
. , na bazie trzech substancji aktywnych , z
różnych grup chemicznych. Z zawartością kwasu
undecylowego i alkoholu izopropylowego. Skuteczny
wobec bakterii włącznie z TBC, grzyby, wirus w tym
HBV, HIV, wirus opryszczki i rotawirusy.

Opak 5 L
24 szt.

3. Płyn
3 do mycia rak i ciała , przeznaczony do skóry
wrażliwej
.
. Preparat nie zawierający mydła , z
dodatkiem substancji natłuszczających i
nawilżających. Ph 5,0. Kompatybilny z preparatem
do dezynfekcji z poz. 1. I 2.
4. Regenerująca
4
emulsja do rąk . Emulsja wody w
oleju
.
z zawartością witaminy E i substancji
pielęgnujących, o działaniu regenerującym na
skórę. Przeznaczona do pielęgnacji i natłuszczania
rak i ciała przy częstym myciu i dezynfekcji rak.

Opak 6 L
30 szt.

Cena
Jednostkowa
netto

Wartość
netto w zł

Stawka
podatku VAT
w %t

Wartość
brutto w zł

Opak 500 ml
40 szt.

5. Preparat
5
do dezynfekcji powierzchni i wyposażenia
medycznego
.
na bazie poliheksanidyny i
czwartorzędowych związków amoniowych. Nie
zawiera alkoholu, aldehydów i fenoli. Do
stosowania na wszystkich powierzchniach zwłaszcza
wrażliwych na działanie alkoholu np. głowice
ultrasonograficzne, monitory LCD. Można stosować
na oddziałach noworodkowych oraz w przemyśle
spożywczym. Działanie mikrobiologiczne:

Opak 1000 ml
ze spryskiwaczem
20 szt.
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Bakteriobójcze w tym Tbc, MRSA i grzybobójcze (C.
Albicans), wirusy (HBV / HIV /HCV/BVDV, Vaccinia,
Papowa, Polio, Rota, Adeno) w czasie do 1 min.

6. Preparat
6
do dezynfekcji powierzchni i wyposażenia
medycznego
.
na bazie poliheksanidyny i
czwartorzędowych związków amoniowych. Nie
zawiera alkoholu, aldehydów i fenoli. Do
stosowania na wszystkich powierzchniach zwłaszcza
wrażliwych na działanie alkoholu np. głowice
ultrasonograficzne, monitory LCD. Można stosować
na oddziałach noworodkowych oraz w przemyśle
spożywczym. Działanie mikrobiologiczne:
Bakteriobójcze w tym Tbc, MRSA i grzybobójcze (C.
Albicans), wirusy (HBV / HIV /HCV/BVDV, Vaccinia,
Papowa, Polio, Rota, Adeno) w czasie do 1 min.
7. Preparat
7
do dezynfekcji dużych powierzchni na
bazie
.
biguanidu i czwartorzędowych związków
amoniowych. Preparat wolny od aldehydów i fenoli.
O przyjemnym cytrynowym zapachu. Zapobiega
korozji. Może być stosowany do dezynfekcji
wszystkich powierzchni, szkła akrylowego,
inkubatorów, masek tlenowych, chropowatych
powierzchni, podłóg PCV. Działanie
mikrobiologiczne: bakteriobójcze, grzybobójcze,
drożdżobójcze - 0,25% w 5 minut, wirusobójcze
(HBV, HIV, HCV, Adeno, Rota, Polio, Papova Vacinia
wirus) - 1% w 15 minut. Preparat przeznaczony do
stosowania w obszarze medycznym (badania faza 2
krok 1)
8. Mleczko
8
do czyszczenia powierzchni o zapachu
cytrynowym
.
. Usuwające brud i tłuszcz bez
zarysowania powierzchni. Przeznaczone do
stosowania na powierzchniach emaliowanych,
chromowanych i z tworzyw sztucznych.

Opak 5 L
25 szt.

Opak 5 L
30 szt.

Opak 500 ml
20 szt.

9. Mydło
9
w płynie z gliceryna do wszystkich rodzajów
skóry
.
o konwaliowym zapachu i dobrych
właściwościach myjąco pielęgnujących i ph 5,0.
Kolor Biały

Opak 5 L
36 szt.
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10. Preparat
1
do dezynfekcji powierzchni na bazie
aktywnego
0
chloru, w postaci tabletek o masie 2,72
g,. zawierających 1,5g aktywnego chloru .
Skuteczna wobec B,F, V, Tbc i Clostridium Difficile.
Preparat skuteczny w warunkach obciążenia
substancjami organicznymi . Możliwość
zastosowania na powierzchniach mających kontakt
z żywnością.

Opak 300 tabl.
10 szt.

11. Preparat
1
do mycia i pielęgnacji wszelkich
powierzchni
1
i przedmiotów znajdujących się w
sanitariatach
.
, pozostawia świeży długotrwały
zapach. Nadaje się do czyszczenia wszelkich
powierzchni , płytek, armatury , powierzchni z
eloksalu , tworzyw sztucznych .Usuwa kamień ,
rdzę i osady z mydła i urynę. Preparat na bazie
kwasu amidosulfonowego/zawartość 5-10% oraz
etoksylowanego alkoholu tłuszczowego /1-3%/ o
ph. 0,5-1,0. Stężenie 0,5% -2,0%. Preparat nadaje
się zarówno do mycia bieżącego jak i gruntownego.

Opak 1 L
20 szt.

12. Preparat
1
do mycia i pielęgnacji wszelkich
powierzchni
2
i przedmiotów znajdujących się w
sanitariatach
.
, pozostawia świeży długotrwały
zapach. Nadaje się do czyszczenia wszelkich
powierzchni , płytek, armatury , powierzchni z
eloksalu , tworzyw sztucznych .Usuwa kamień ,
rdzę i osady z mydła i urynę. Preparat na bazie
kwasu amidosulfonowego/zawartość 5-10% oraz
etoksylowanego alkoholu tłuszczowego /1-3%/ o
ph. 0,5-1,0. Stężenie 0,5% -2,0%. Preparat nadaje
się zarówno do mycia bieżącego jak i gruntownego.

Opak 5 L
36 szt.

13. Środek
1
do mycia i konserwacji powierzchni
błyszczących
3
zmywalnych. Przeznaczony do
wszystkich
.
powierzchni zmywalnych takich jak
szkło, marmur, tworzywa sztuczne, pozostawia
świeży przyjemny zapach i jest przyjazny dla skóry.
Preparat oparty na alkoholu 2-(2butyletoksy)etanol – u /1-5%/ oraz
alkiloeterosiarczanach.
PH preparatu 6,7- 7,7 .
Stężenie roztworu roboczego – od 0,5% - 2,0%.

Butelka 5L.
36 szt.
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14. Środek do mycia i konserwacji powierzchni
błyszczących zmywalnych. Przeznaczony do
wszystkich powierzchni zmywalnych takich jak
szkło, marmur, tworzywa sztuczne, pozostawia
świeży przyjemny zapach i jest przyjazny dla skóry.
Preparat oparty na alkoholu 2-(2butyletoksy)etanol – u /1-5%/ oraz
alkiloeterosiarczanach.
PH preparatu 6,7- 7,7 .
Stężenie roztworu roboczego – od 0,5% - 2,0%.

Butelka 1L.
20 szt.

15. Środek
1
do codziennego mycia i konserwacji
posadzek
4
przeznaczony do wszystkich
wodoodpornych
.
, błyszczących i zabezpieczonych
akrylanami powierzchni, tworzący dodatkowo
powłokę ochronną , zawiera składniki pielęgnujące.
Przeznaczony do mycia codziennego , o miłym i
świeżym kwiatowym zapachu. Preparat oparty na
2-fenoksyetanol /1-3%/ oraz alkoholu sulfonowym
1-5%, ph 8,2

Karnister 5 L
36 szt.

Stężenie roztworu roboczego 0,5% - 2,0%

16. Środek do codziennego mycia i konserwacji
posadzek przeznaczony do wszystkich
wodoodpornych , błyszczących i zabezpieczonych
akrylanami powierzchni, tworzący dodatkowo
powłokę ochronną , zawiera składniki pielęgnujące.
Przeznaczony do mycia codziennego , o miłym i
świeżym kwiatowym zapachu. Preparat oparty na
2-fenoksyetanol /1-3%/ oraz alkoholu sulfonowym
1-5%, ph 8,2

Butelka 1 L
20 szt

Stężenie roztworu roboczego 0,5% - 2,0%

17. Kij
1 aluminiowy o długości 140 cm zakończony z
jednej
5
strony rękojeścią ,a z drugiej otworem do
mocowania
.
uchwytu.

10 sztuk
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18. Uchwyt
1
wykonany z tworzywa ABS w kolorze
niebieskim
6
z zaczepem magnetycznym, wyposażony
w.przegub(wysokość 115 mm), który pozwala na
pracę w każdym kierunku. Wyposażony w 2 zaczepy
metalowe(wykonane ze stali nierdzewnej o średnicy
16 mm) do mocowania nakładki. Nakładka
mocowana z jednej strony uchwytu. Wymiary 39 cm
x 10 cm. Waga uchwytu 520 gram.
19. Nakładka
1
bawełniana przeznaczona do mycia i
dezynfekcji
7
powierzchni wszystkich rodzajów z
wyjątkiem
.
wykładzin tekstylnych, wyposażona w
plastikowy zaczep do mocowania, wytrzymała na
pranie i dezynfekcję w 95 stopniach Celsjusza.
Kolor biały o wymiarach 40 cm x 10 cm.

15 sztuk

20. Ściereczki
1
z mikrofazy o wym. 32x32,
charakteryzujące
8
się dużą odpornością i
wytrwałością
.
/do 500 prań/ posiadające ponadto
wysokie właściwości absorpcyjne. Możliwość prania
w temperaturze 95 C. Dostępne w czterech
kolorach.

czerwona 80 szt
niebieska 100 szt
żółta 20 szt

21. Gotowy
1
do użycia odświeżacz o zapachu leśnym, do
stosowania
9
w toaletach i przebieralniach.
Bezbarwny
.
, nie pozostawiający plam . Zaopatrzony
w spryskiwacz bez gazu wtłaczającego .Ph 6,5 – 7,8
.

Poj. 500 ml.
20 szt.

22. Gotowy
2
do użycia odświeżacz o zapachu leśnym, do
stosowania
4
w toaletach i przebieralniach.
Bezbarwny
.
, nie pozostawiający plam . Zaopatrzony
w spryskiwacz bez gazu wtłaczającego .Ph 6,5 – 7,8
.

Poj. 5 L
20 szt

23. Płyn
2 do naczyń o zapachu aloesowym lub limonki z
zawartością
5
substancji nawilżających.
.

Opak 5 L
20 szt.

24. Tabletki
2
do zmywarki 5 w 1 , opakowanie 40 tabl.
6
.

6 opak.

25. Wózek
2
do sprzątania 2-wiaderkowy , wiadra w
kolorze
7
pomarańczowym i niebieskim o poj. 25 L. Z
rączka
.
aluminiowa i koszykiem i prasą do
wyciskania mopów, wraz z wkładem do wyciskarki.

4 sztuki

70 sztuk
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Wózek na podstawie plastkiowej z tworzywa ABS.

26. Papier
2
toaletowy JUMBO szary, 140m pkt. 12rolek
1-warstwowy,19cm
8
, gramatura 38g – 40 g .
.

70 paczek
po 12 szt

27. Ręcznik
2
biały, makulatura, listek 23 x 25cm,
opakowanie:
9
20 x 200, gramatura 40g/mkw. Krt
4000
.

50 kartonów

28. Mata
3 klejąca , bakteriostatyczna , zwalczająca
drobnoustroje.
0
40 warstw do zrywania, pokrytych
klejem.
.
Wymiary 40x115 cm

60 sztuk

29. Uchwyt
3
do trzymania padów , ręczny , prostokątny
1
.

2 sztuki

30. Uchwyt
3
do trzymania padów , prostokątny z
przegubem
2
+ kij.
.

2 sztuki

31. Pad
3 Ręczny, zielony Prostokątny o wym. 12x26 cm
3
.

25 sztuki

32. Zestaw
3
do mycia okien 4 w 1 z kijem teleskopowym
składanym
4
do 1 metra , komplet
.

2 komplety

33. Rękawice
3
nitrylowe bezpudrowe, nie zawierające
lateksu,
6
zalecane do zespołów podwyższonego
ryzyka
.
pakowane po 100 sztuk

M- 600 opak
L- 400 opak

34. Rękawice
3
kwasoodporne
6
.
35. Fartuchy
3
flizelinowe białe, dł. ok. 140 cm. Pakiet
106 szt.
.
36. Czepki
3
fizelinowe na głowę 5x50szt
6
.

XL – 10 sztuk
L – 10 sztuk
60 paczek
250 szt
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37. Maseczki
3
ochronne, 3-warstwowe flizelinowe.
Pakiet
7
50 szt
.
38. Gąbka
3
z padem zielonym, o rozm. 7x15 cm
8
.
39. Komplet
3
do WC plastikowy , biały
9
.
40. Szczotka
4
ryżowa o szer ok. 20 cm + kij drewniany
110
0 cm.
.
41. Zmiotka
4
+ szufelka
1
.
42. Wieszaki
4
metalowe ocynkowane grubość 2.2 mm,
pak
2 po 500 szt
.

5 paczek
30 sztuk

30 sztuk

3 sztuki

6 sztuk
120 kartonów

43. Dozownik
4
na mydło
3
.
44. Wiadro
4
plastik 10 l.
4
.
45. Butelka
4
dozująca 650 ml
5
.
46. Odświeżacz
4
powietrza w sprayu z czujnikiem ruchu
o 7zapachu konwaliowym
.

8 sztuk
6 sztuki
5 sztuk
10 szt

47. Wkłady
4
do odświeżacza powietrza w sprayu o
zapachu
8
konwaliowym
.
48. Środek
4
do pielęgnacji mebli nadający połysk bez
polerowania
9
z naturalnym woskiem pszczelim 500
ml.

60 szt

49. Żelowe czyszczące, usuwające kamień , pachnące
krązki do spłukiwania w toalecie, przyklejane
wewnątrz muszli typu DUCK.

30

3 szt
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50. Ręcznik centralnego dozowania 1-warstwowy, biały
/minimum 78% białości,/, gramatura 25g/mkw,
długość 300 m , szerokość 20 cm. Opak. 6 szt.
--------------------------------------------------------------Do ręczników j. w wykonawca użyczy na czas
trwania umowy :
. Dozownik do czyściw centralnie dozowanych,
dozujący zawsze po 1 listku. Dozownik zabezpiecza
czyściwo przed przypadkowym zalaniem lub
zabrudzeniem. Winien być całkowicie szczelny oraz
zaopatrzony w zamek. Wygodne pobieranie
czyściwa za pomocą tylko jednej ręki. Wymiary
dozownika 32x26,5 x25,5 w kolorze niebieskim.
51. Środek do chemicznego udrożniania rur i syfonów w
instalacjach kanalizacyjnych, który usuwa zatory i
liwiduje nieprzyjemne zapachy w granulkach typu
KRET

170 opakowań

12

52. Kosze plastikowe z pokrywką 60l

6

53. Płyn do spryskiwaczy do samochodów
zimowy

24

54. Płyn do spryskiwaczy do samochodów
letni

24

55. Koncentrat do spryskiwaczy do samochodów
Zimowy od ok -50 do -60oC, 1litr

6

56. Środek antystatyczny do mycia stołów ze stali
nierdzewnej o działaniu antystatycznym w sprayu
do 1 litra

25 sztuk

57. Dezynfekcja do myjni wózków 5l.

1

58. Szampon do mycia i prania dywanów i obić mebli
tapicerowanych5l

3

RAZEM PAKIET I

Podpis
(osoby/osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy)
(pieczęć imienna)
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PAKIET II

L.p.

Asortyment

Nazwa własna
oferowanego środka
i numer PKWiU

Producent

Ilość
opakowań
jednostkowych.

Ilość
danego
środka w
skali 24
miesięcy

1.

Worki foliowe 120 L , LDPE , rolka 25 szt.
Gr min 25my o wym. 70x110

2.

Worki Foliowe na pranie 150 L ,rolka
20 szt zielone , grubość 50 my o wym
90x110

3.

Worki foliowe 35 L, HDPE , 50 szt/rol o
wym 50x60 – grubośc min 6mm

200 rolek

4.

Rękaw Foliowy szer 600 m, gr. 30 my, w
roli o wadze 14-17 kg o czystej
przeźroczystej strukturze

130 rolek

5.

Półrękaw foliowy szer 700 mm, gr 30 my,
w roli o wadze 14-17 kg o czystej
przeźroczystej strukturze

230 rolek

6.

Worki celofanowe o wym.23/12 cm
+/- 2 cm

200 sztuk

7.

Worki celofanowe o wym.25/19 cm
+/- 2 cm

500 sztuk

Cena
Jednost-kowa
netto

Wartość
netto w zł

Stawka
podatku VAT
w %t

Wartość
brutto w zł

180 rolek
Po 25 szt
12 000 rolek
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8.

Worki celofanowe o wym.12/17 cm
+/- 2 cm

600 sztuk

9.

Worki celofanowe o wym.15/15 cm
+/- 2 cm

300 sztuk

10. Worki celofanowe o wym.40/50 cm
+/- 2 cm

300 sztuk

11. Worki celofanowe o wym.20/50 cm
+/- 2 cm

300 sztuk

12. Folia celofanowa ok. 1 m2 +/-30 cm arkusz

400 sztuk

13. Folia stretch 1,5 kg rolka

150 sztuk

14. Ekologiczne torebki jednorazowe HDDE
25/5/45 BIO

600 szt

RAZEM PAKIET II

Podpis
(osoby/osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy)
(pieczęć imienna)
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Załącznik nr 4b do SIWZ

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Niniejszym oświadczam, iż oferowane produkty są 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.
Jednocześnie oświadczam, iż zamawiający ma prawo żądania stosownych dokumentów
potwierdzających spełnienie powyższych wymogów, a ja - w imieniu firmy, którą reprezentuję
- zobowiązuję się je dostarczyć na każde żądanie zamawiającego w trakcie realizacji umowy
w terminie 5 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania.
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Załącznik nr 5 do SIWZ
WZÓR UMOWY
na zakup środków do zabezpieczenia pralni i szwalni w zakresie higieny, zabezpieczenia
bakteriobójczego, sprzątania, pakowania
i transportu prania, dezynfekcji i mycia urządzeń oraz powierzchni, dezynfekcji i mycia rąk
i skóry (nr 2/PN/13)
Dnia …………………. 2013 r. pomiędzy Rudzkim Zakładem Aktywności Zawodowej z siedzibą w Rudzie
Śląskiej, ul. Główna 11, NIP 6412513870, REGON 241869501,
reprezentowanym przez:
Dyrektora Zakładu – Joannę Nawę
zwanym w dalszej treści umowy ,,Zamawiający”
a
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
(nazwa lub imię i nazwisko kontrahenta; adres siedziby lub miejsca zamieszkania; NIP, nazwa
organu rejestrującego oraz numer KRS lub wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
w przypadku przedsiębiorcy, ewentualnie inne dane identyfikujące kontrahenta)
zwanym w dalszej treści umowy ,,Dostawcą”, zawiera się umowę o następującej treści:
§1
Zgodnie z dokumentami zgromadzonymi w trakcie postępowania w trybie przetargu
nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst
jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami), w tym w szczególności złożoną przez
Dostawcę ofertą, potwierdzającą wszystkie wymogi i warunki na 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, Dostawca
zrealizuje dostawę środków zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia zawartym
w załączniku nr 1 do umowy, który stanowi integralną część niniejszej umowy.
§2
1.
2.
3.

4.

Zamawiający zamawia a Dostawca zobowiązuje się zrealizować dostawę wymienionych w § 1
środków w okresie 24 miesięcy od daty podpisania umowy.
Zakres rzeczowy przedmiotu umowy określa załącznik 1 do umowy.
Zamawiający nie jest zobowiązany do realizacji zamówienia w pełnym zakresie ilościowym
i asortymentowym wykazanym w załączniku nr 1 do umowy. Zmniejszenie ilości zamawianego
towaru nie może przekroczyć 30% całości zamówienia. Z tego tytułu wykonawca nie będzie
mógł wnosić jakichkolwiek roszczeń względem zamawiającego. Podane w załączniku nr 1 do
umowy ilości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie w zależności od sytuacji pralni.
Możliwe są w związku z powyższym także przesunięcia ilości pomiędzy poszczególnymi
asortymentami o około 30%.
Strony postanawiają, że za dostarczony towar zamawiający zapłaci kwotę ustaloną na
podstawie cen jednostkowych, wyszczególnionych w załączniku nr 1 do umowy oraz
rzeczywistych ilości zamówionego towaru.
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§3
1.
2.

3.

4.
5.
6.

Zapłata za wykonanie przedmiotu umowy następuje częściowo, po zrealizowaniu każdej
dostawy, zgodnie z otrzymanym przez Dostawcę zamówieniem.
Dostawca po otrzymaniu od Zamawiającego potwierdzenia zgodności towaru ze Szczegółowym
opisem asortymentowo - cenowym przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do
umowy, wystawia fakturę VAT na kwotę stanowiącą równowartość dostarczonego i przyjętego
towaru, na adres Zamawiającego.
Zapłata nastąpi przelewem na konto Dostawcy w Banku ……………………………..…………
………………………………………………………………………………………….………,
w ciągu 30 dni od momentu dostarczenia faktury VAT do siedziby Zamawiającego.
W przypadku nie uregulowania należności faktury w określonym terminie, przez
Zamawiającego Dostawca może naliczyć odsetki ustawowe.
Nie jest dopuszczalny przelew wierzytelności Dostawcy z tytułu realizacji umowy na osoby
trzecie.
Zapłata następuje w dniu obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
§4

1.

Zmiany cen dostarczanych środków mogą w okresie obowiązywania umowy ulec zmianie
wynikającej jedynie ze zmiany przepisów o podatku VAT.
§5

1.

2.

W cenę dostawy wliczony jest koszt dostarczenia zamówionych środków na koszt Dostawcy do
Rudzkiego Zakładu Aktywności Zawodowej Ruda Śląska 11 ul. Główna 11, do miejsc wskazanych
przez pracowników Zamawiającego. Dostawy będą się odbywać w godzinach od 7.00 do 14.00.
Dostawy będą realizowane średnio 1 raz w miesiącu. 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. Nieprzekraczalny termin realizacji dostawy każdej
partii produktów zamawiający ustala na 14 dni, od dnia dostarczenia zamówienia wykonawcy,
z wyłączeniem przypadków określonych wyżej.
§6

W przypadku wygaśnięcia okresu ważności dopuszczeń do stosowania oraz opinii PZH, bądź
podobnych, dotyczących objętych umową środków, Dostawca zobowiązuje się do dostarczenia
nowych – aktualnych dokumentów (przed wygaśnięciem terminu ważności poprzednich). Nie
dostarczenie takich dokumentów może być podstawą do wypowiedzenia umowy przez
Zamawiającego w trybie natychmiastowym.
§7
Cesja zobowiązań Zamawiającego wynikających z niniejszej umowy bez pisemnej zgody
Zamawiającego jest niedopuszczalna.
§8

1.

Dostawca dostarcza towar zgodnie z otrzymanym zamówieniem.
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2.

3.
4.

5.

Zamawiający dokonuje odbioru ilościowego i asortymentowego, a także zgłoszenia
ewentualnych reklamacji dotyczących braku ilościowego środków lub dostarczenia asortymentu
innego niż objęty zamówieniem (nie spełniającego któregokolwiek z wymogów określonych w
załączniku nr 1 do umowy), w dniu dostawy.
Zamawiający zgłasza reklamacje dotyczące ukrytych wad jakościowych produktów, wynikłe
w okresie przydatności do spożycia, w terminie 2 dni od ich ujawnienia.
Dostawca załatwia żądanie Zamawiającego zgłoszone w protokole reklamacyjnym w terminie 3
dni od daty zgłoszenia, pod rygorem obciążenia go po tym okresie karami umownymi,
określonymi w § 9 ust. 1 pkt 3.
Artykuły niewłaściwe lub wadliwe, Dostawca odbiera z magazynu Zamawiającego lub ze
wskazanego przez Zamawiającego miejsca, w terminie 2 dni od daty uznania reklamacji.
§9

1.

W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy Dostawca płaci Zamawiającemu
następujące kary umowne:
1) w wysokości 2 % wartości brutto zamówionego towaru, za każdy dzień zwłoki, w przypadku
zwłoki w realizacji dostawy w wyznaczonym terminie,
2) w wysokości 10 % wartości brutto pozostałego do zrealizowania zakresu wartościowego umowy,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy, w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od
umowy z winy Dostawcy,
3) w przypadku zwłoki w realizacji reklamacji, w wysokości 0,5 % wartości brutto
zareklamowanego towaru za każdy dzień zwłoki.
2. Dopuszcza się kumulację kar określonych w niniejszym paragrafie.
3. Zamawiający zapłaci Dostawcy karę umowną w wysokości 10% wartości brutto pozostałego do
zrealizowania zakresu wartościowego umowy, zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy,
w przypadku odstąpienia przez Dostawcę od umowy z winy Zamawiającego.
4. Strony niniejszej umowy uprawnione są do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego
w przypadku, gdyby naliczone kary umowne nie pokryły wartości szkody.
§ 10
W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy Zamawiający
może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
W takim przypadku Sprzedawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania
części umowy.
§ 11
Wszystkie zmiany niniejszej umowy dokonane w sposób zgodnie z przepisami umowy Prawo
Zamówień Publicznych wymagają dla swej ważności zachowania formy pisemnej (aneksu do
umowy).
§ 12
Ewentualnie mogące wyniknąć na tle stosowania umowy spory, Strony poddają pod rozstrzygnięcie
sądu powszechnego właściwego dla Zamawiającego.
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§ 13
W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu
Cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych oraz inne właściwe przepisy.
§ 14
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdego

ZAMAWIAJĄCY

DOSTAWCA

Załącznik:
1) Szczegółowy opis asortymentowo-cenowy przedmiotu zamówienia (załącznik numer 4 do SIWZ).
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………………………………
Pieczęć Wykonawcy

Załącznik nr 6

OŚWIADCZENIE
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:
na zakup środków do zabezpieczenia pralni i szwalni w zakresie higieny, zabezpieczenia
bakteriobójczego, sprzątania, pakowania
i transportu prania, dezynfekcji i mycia urządzeń oraz powierzchni, dezynfekcji i mycia rąk
i skóry (nr 2/PN/13)
oświadczam/y, że należę/należymy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50, poz. 331 ze zm.) i przedkłada/y
poniższą listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej*:
a.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

b.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….........

c.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

d.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

lub
oświadczam/y, że nie należę/nie należymy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia
16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50, poz. 331. ze zm.)*.

..........................................., dnia .....................
............................................................
Podpis wraz z pieczęcią osoby uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy

* niepotrzebne skreślić
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