SZPITAL MIEJSKI IM. JANA GARDUŁY W ŚWINOUJŚCIU sp. z o. o.
NIP: 855-158-34-67
REGON: 812046670
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(SIWZ)

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
DOSTAWA ŚRODKÓW CZYSTOŚCI I DEZYNFEKCJI
TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
PRZETARG NIEOGRANICZONY

NUMER PRZETARGU: ZP/01/2016
OGŁOSZONY PRZEZ:
Szpital Miejski im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o. o., ul. Mieszka I 7,
72-600 Świnoujście

PODSTAWA PRAWNA:
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164.), zwana dalej Ustawą.
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I. ZAMAWIAJĄCY
Szpital Miejski im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o. o.
ul. Mieszka I 7,
72-600 Świnoujście
reprezentowany przez:
Prezesa Zarządu – Jacka Piętniewicza

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości
szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy o wartości
zamówienia nie przekraczającej 209 000 euro.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest Dostawa środków czystości i dezynfekcji dla Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły
w Świnoujściu sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Mieszka I-go 7, w podziale na 9 pakietów, wymienionych poniżej, w ilościach,
asortymencie i parametrach według Załącznika Nr 1 do SIWZ:
Nr pakietu
Nazwa pakietu
Kod CPV
1

Środki do dezynfekcji nr 1

24.30.00.00 - 7

2

Środki do dezynfekcji nr 2

24.30.00.00 - 7

3

Środki do dezynfekcji nr 3

24.30.00.00 - 7

4
5
6

Preparat typu NOCOLYSE
Sól pastylkowa
Drobny sprzęt do utrzymania czystości

7

Środki czystości i higieny

24.30.00.00 - 7
24.00.00.00 - 4
39.80.00.00 - 0
24.00.00.00 – 4,
39.80.00.00 - 0
33.77.00.00 - 8
18.90.00.00 - 8

8
Art. papiernicze i środki do utrzymania czystości
9
Worki na odpady
2. Dostawy środków czystości i dezynfekcji realizowane będą partiami w okresie trwania umowy, natomiast przy pierwszej
dostawie zainstalowane zostaną aparaty stanowiące przedmiot użyczenia. W wykazie przedmiotu zamówienia dostawy
(pakiety 1 - 9) podano przewidywany zakres ilościowy dostawy, ostateczny zakres określą zamówienia szczegółowe
składane w toku realizacji umowy. Ilości zostały podane jedynie by ułatwić sporządzenie i skalkulowanie oferty.
3. Warunki dostawy przedmiotu dostawy określa załączony wzór umowy, stanowiący Załącznik nr 3.
4. Wykonawca dostarczać będzie przedmiot dostawy bezpośrednio do Działu Zaopatrzenia Szpitala Miejskiego im. Jana
Garduły w Świnoujściu sp. z o. o. przy ul. Mieszka I – go 7 (parter, od godz. 0800 do godz. 1230) po wcześniejszym
uzgodnieniu telefonicznym.
5. Okres realizacji dostawy ustala się na okres od dnia zawarcia umowy do 31/12/2017 r.
6. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT w ramach zawartej umowy bez podpisu swego
przedstawiciela.
7. Dostawy winny być realizowane transportem Wykonawcy do miejsc dostawy wskazanych w niniejszej specyfikacji, na
koszt i ryzyko Wykonawcy.

IV. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA,
SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH.

JEŻELI

ZAMAWIAJĄCY

DOPUSZCZA

Przedmiot zamówienia został podzielony na 9 niezależnych od siebie części (tj. Pakietów). Zamawiający dopuszcza
składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną liczbę Pakietów.
Zamawiający wymaga, aby składając ofertę Wykonawca uwzględnił wszystkie pozycje asortymentowe w poszczególnych
Pakietach. Nie dopuszcza się możliwości pominięcia pozycji w Pakiecie, nie dopuszcza się składania ofert częściowych
w ramach jednego Pakietu.

V. INFORMACA O PRZEWIDZIANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH
O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT 6 I 7 USTAWY.
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
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VI. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT
ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ICH SKŁADANIE.

WARIANTOWYCH,

JEŻELI

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

VII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.
Termin wykonania zamówienia wynosi od dnia zawarcia umowy do dnia 31/12/2017r.

VIII. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW.
1. Warunki udziału w postępowaniu
W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia
zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy oraz art. 24 ust. 2 pkt 1 oraz pkt 5 ustawy oraz spełniają warunki dotyczące art. 22 ustawy,
czyli:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek
posiadania takich uprawnień:
a) prowadzą zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie objętym przedmiotowym zamówieniem;
b) nie zalegają z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub uzyskali
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub mają wstrzymane
w całości wykonanie decyzji właściwego organu;
c) nie figurują w Krajowym Rejestrze Karnym na podstawie art. 24 ustawy;
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia:
3) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:
1) 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;
2) wykonawców, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszyli obowiązki
zawodowe, w szczególności, gdy wykonawcy w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonali lub
nienależycie wykonali zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych,
Zamawiający nie wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawców, którzy udowodnili, że podjęli konkretne
środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszaniu obowiązków
zawodowych w przyszłości oraz naprawili szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązali
się do ich naprawienia;
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;
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;
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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.
10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. 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 spółka jawna, 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 2012
r. o skutkach powierzania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej –
przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku;
12) wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1 - 3 ustawy;
13) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu
sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba, że udział tych wykonawców
w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia
na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy;
14) nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym
mowa w art. 46 ust. 3 ustawy, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą;
15) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania;
16) nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu
17) nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie
tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy;
18) nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania oferta,
19) należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.), złożyli odrębne oferty lub wnioski o dopuszczenie w tym samym
postępowaniu, chyba że wykażą że istniejące miedzy nimi powiązania nie prowadzą do zachowania uczciwej konkurencji
pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Oferty wspólne
1. Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do
reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy.
2. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 1 musi znajdować się w ofercie wspólnej wykonawców. Pełnomocnictwo musi być
złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
3. Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania.
4. Oferta wspólna, składana przez dwie lub więcej firm występujących jako partnerzy powinna spełniać następujące
wymagania:
1) oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie z SIWZ;
2) sposób składania oświadczeń i dokumentów w ofercie wspólnej:
a) oświadczenia i dokumenty, dotyczące własnej firmy, takie jak np.: oświadczenie dotyczące okoliczności
określonych w art. 22 ustawy, odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej, zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego i z właściwego oddziału ZUS lub KRUS,
informacja z KRK – składa każdy z partnerów konsorcjum w imieniu swojej firmy,
b) oświadczenia i dokumenty wspólne takie jak np.: oferta cenowa i załączniki składa pełnomocnik konsorcjum
w imieniu całego konsorcjum,
c) oświadczenia i dokumenty dotyczące spełnienia postawionych przez zamawiającego warunków składają ci
partnerzy konsorcjum, którzy zgodnie z umową konsorcjum za ich spełnienie odpowiadają (np. doświadczenie
w wykonywaniu prac podobnych, dysponowanie osobami posiadającymi odpowiednie uprawnienia, wykazanie
określonego obrotu);.
3) Przed podpisaniem umowy wykonawcy składający ofertę wspólną, (wykonawcy, których oferta została wybrana) mają
obowiązek dostarczyć umowę konsorcjum (list intencyjny), zawierającą co najmniej:
a) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem przedmiot
zamówienia,
b) wskazanie osoby pełnomocnika oraz zakresu jego pełnomocnictwa (czy obejmuje ono także podpisanie umowy),
c) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż termin obejmujący realizację zamówienia oraz czas
trwania gwarancji jakości i rękojmi;
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4) pełnomocnik pozostaje w kontakcie z zamawiającym w toku postępowania; zwraca się do zamawiającego z wszelkimi
sprawami i do niego zamawiający kieruje informacje, korespondencję, itp.;
5. Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak wykonawcy składający ofertę wspólną i mają do nich zastosowanie zasady
określone w pkt. 1 – 4 niniejszego rozdziału.”
2. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą : spełnia – nie spełnia,
w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach złożonych przez wykonawców. Z załączonych
dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż powyższe warunki wykonawca spełnił.
3. Zamawiający odrzuca ofertę, która:
1) jest niezgodna z ustawą,
2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z zastrzeżeniem art. 87 ust.2 pkt 3 ustawy,
3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
5) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub nie
zaproszonego do składania ofert,
6) zawiera błędy w obliczeniu ceny,
7) w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia Wykonawca nie zgodził się na poprawienie omyłki o której mowa
jest w art. 87 ust.2 pkt. 3 ustawy,
8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

IX. WYKAZ OŚWIADCZEŃ DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU
1. 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;
2. Koncesja, zezwolenie lub licencja, potwierdzające posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub
czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
3. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne,
lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
składania ofert;
4. Aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega
z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na
raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż
3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert;
5. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia art. 24 ustawy z wykorzystaniem wzoru - Załącznik nr 5 do SIWZ.
6. Oświadczenie celem potwierdzenia spełniania warunków z art. 22 ustawy - Załącznik nr 4 do SIWZ.
7. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonywanych, głównych dostaw, w okresie
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
minimum trzech dostaw środków myjących, czystości i higieny oraz sprzętu do utrzymania czystości /tylko będących
przedmiotem postępowania przetargowego i zgodnych ze składaną ofertą/, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie (na kwotę nie mniejsza niż 90 000,00 zł każda z dostaw), wraz z podaniem ich i wartości,
przedmiotu, daty wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączenie dowodów
potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie, z wykorzystaniem wzoru – Załącznik
nr 6 do SIWZ.
a) Poświadczenie w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw okresowych lub ciągłych, powinno być wydane nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
albo ofert.
b) jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia
o którym mowa w ppkt a - wykonawca może złożyć oświadczenie
c) w przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy wskazane w wykazie zostały wcześniej
wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów.
8. Opłaconą polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie
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mniejszą niż 450 tys. zł. Zamawiający wymaga utrzymywania polisy przez cały okres trwania umowy. Brak aktualnej
i opłaconej polisy skutkuje rozwiązaniem umowy z winy Wykonawcy.
9. Zamawiający nie dopuszcza możliwość powierzenia przez Wykonawcę części zamówienia podwykonawcom (za
wyjątkiem usługi transportowej tj. przewozu z siedziby Wykonawcy do siedziby Zamawiającego właściwym dla
przedmiotu dostawy środkiem transportowym).
10. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia wykonawca zobowiązany jest złożyć listę podmiotów należących
do tej samej grupy kapitałowej, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.
11. Pełnomocnictwo do podpisywania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osoba podpisująca nie jest osobą
uprawnioną na podstawie wpisu do właściwego organu rejestrującego. Jeżeli pełnomocnictwo nie ma postaci aktu
notarialnego, powinno zawierać pieczęć Wykonawcy, imienną pieczątkę wystawiającego pełnomocnictwo i jego podpis.
12. W przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24
ust. 1 pkt 5 - 8, 10 i 11, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa
w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania,
dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5 - 8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy prze upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
o udzielenie Zamówienia albo składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje
się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych
osób lub przed notariuszem.
13. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
13.1 dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
v nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert,
v nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
ofert,
v nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.
13.2 zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby,
której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8, 10 i 11 ustawy - wystawione nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania
osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub
w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia.
14. W celu potwierdzenia, że oferowana dostawa odpowiada wymaganiom Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany
przedłożyć dokumenty wskazane w Załączniku Nr 1 i siwz dla poszczególnych pakietów.
15. Inne dokumenty, które składa Wykonawca:
- formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru - Załącznik nr 2 SIWZ,
- formularz (wykaz) asortymentowo – ilościowy - cenowy z wykorzystaniem wzoru - Załącznik nr 1 do SIWZ,
- karty charakterystyki poszczególnych produktów w wersji papierowej i elektronicznej (w języku polskim),
- pozwolenia na obrót produktami biobóczymi w zakresie produktów skazanych w złożonej ofercie,
- wykaz osób (posiadające dyplom inspektora BHP z przeszkoleniem dydaktyczny lub studia podyplomowe w zakresie
BHP) odpowiedzialnych za przeszkolenie pracowników Zamawiającego z zakresu BHP w tematyce użytkowania
i posługiwania się dostarczonymi środkami (nie dotyczy pakietów nr 6, 8, 9) szkolenie (min. 2 w terminach ustalonych
z Zamawiającym) winno być przeprowadzone najpóźniej do 2 dni przed pierwszą dostawą.
Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez
osobę/ osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem "za zgodność z oryginałem".
X. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIENIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI
ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, Z PODANIEM ADRESU POCZTY
ELEKTRONICZNEJ
LUB
STRONY
INTERNETOWEJ
ZAMAWIAJĄCEGO,
JEŻELI
ZAMAWIAJACY DOPUSZCZA POROZUMIEWANIE SIĘ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie,
z zastrzeżeniem pkt. 2.
2. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą poczty elektronicznej na adres: zampub@szpitalswinoujscie.pl, przy czym e-mail wymaga potwierdzenia na piśmie, przy przekazywaniu następujących dokumentów:
a) pytania i wyjaśnienia dotyczące treści SIWZ;
b) modyfikacja treści SIWZ;
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c) wniosek o wyjaśnienie treści oferty;
d) wniosek o wyjaśnienie dotyczące oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy;
e) wniosek o udzielenie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny oraz
odpowiedź Wykonawców;
f) wezwanie kierowane do Wykonawców na podstawie art. 26 ust. 3, art. 91 ust. 5 ustawy;
g) informacja o poprawieniu oczywistych omyłek , o których mowa w art. 87 ust. 2 ustawy;
h) oświadczenie Wykonawcy w kwestii wyrażenia zgody na poprawienie omyłek, o których mowa w art. 87 ust. 2
ustawy;
i) wniosek Zamawiającego o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą oraz odpowiedź
Wykonawcy;
j) samodzielne przedłużenie terminu związania oferta przez Wykonawcę;
k) zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, o Wykonawcach, którzy zostali z postępowania wykluczeni
i Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone;
l) zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
m) informacje i zawiadomienia kierowane do Zamawiającego i Wykonawców na podstawie art. 181 ustawy.
3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje e-mailem, każda
ze stron ma obowiązek niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.
4. Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
1) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej specyfikacji istotnych warunków
zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazał Specyfikację
Istotnych Warunków zamówienia nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, z zastrzeżeniem pkt
2.
2) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynie do zamawiającego później niż do końca dnia, w którym
upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może
udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania.
3) Ewentualna zmiana terminu składania ofert nie powoduje przesunięcia terminu, o którym mowa w pkt 2, po
upłynięciu, którego zamawiający może pozostawić wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji bez rozpoznania.
4) Treść zapytań oraz udzielone wyjaśnienia zostaną jednocześnie przekazane wszystkim Wykonawcom, którym
przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszczone na
stronie internetowej.
5) Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do
zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.
6) Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami.
5. Modyfikacja treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
1) W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
2) Wprowadzone w ten sposób modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia lub zmiany, w tym zmiany terminów, przekazane
zostaną wszystkim wykonawcom, którym przekazano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz
zamieszczone zostaną na stronie internetowej.
3) Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak również pytania
Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i będą
wiążące przy składaniu ofert. Wszelkie prawa i zobowiązania wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonych terminów
będą podlegały nowemu terminowi.
4) Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści specyfikacji nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia zamawiający może
przedłużyć termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach, jeżeli będzie to niezbędne.
XI. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
Osoba upoważnione ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami:
Daria DWORNIK - tel. 91-32-67-352 e-mail: zaopatrzenie@szpital-swinoujscie.pl, od poniedziałku do piątku w godz. 0800 1440.
Tadeusz KORALEWSKI – tel. 91/32-67-352 e-mail: zampub@szpital-swinoujscie.pl, od poniedziałku do piątku w godz.
12:00 - 15:00.
XII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Zamawiający nie wymaga wadium.
XIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania
ofert.
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XIV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Oferta powinna być złożona w języku polskim i sporządzona pismem maszynowym, na komputerze lub ręcznie
długopisem zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.
2. Wykaz potwierdzający spełnienie wymagań w zakresie asortymentu, ilości, ceny jednostkowej – Załącznik nr 1 do SIWZ.
3. Wszystkie zapisane strony oferty powinny być ponumerowane i podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania
firmy na zewnątrz/ uprawnienie powinno wynikać z dokumentów załączonych do oferty – rejestru sądowego lub
z udzielonego na piśmie pełnomocnictwa/. Oferta składana przez konsorcjum powinna zawierać oznaczenie podmiotów,
które ją tworzą.
4. Podpis powinien być złożony w oryginale.
5. Kopie dokumentów (każda strona zapisana) powinny być potwierdzone „za zgodność z oryginałem” przez osobę
uprawnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i opatrzone datą.
6. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
7. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem ofert.
8. Do oferty należy załączyć wszystkie dokumenty wymagane w niniejszej specyfikacji. Dotyczy to również oferty składanej
przez konsorcjum.
9. Załączniki będące kopiami muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez opatrzenie kopii imienną pieczęcią
i podpisem osoby uprawnionej oraz datą i dopiskiem „za zgodność z oryginałem”.
10. Wszystkie załączone do oferty zaświadczenia, wypisy, odpisy, potwierdzenia itp. powinny być aktualne, stosownie do
obowiązujących przepisów prawa.
11. Wszystkie składane dokumenty załączone do niniejszej specyfikacji w językach obcych muszą być przetłumaczone na
język polski, poświadczone przez wykonawcę.
12. Załączniki wymagające wypełnienia powinny być wypełnione zgodnie z informacją zawartą w niniejszej specyfikacji
w sposób dokładny i bez dokonywania w nich zmian. Jeżeli którykolwiek zapis wypełnianych załączników nie dotyczy
Wykonawcy należy to zaznaczyć na dokumencie czyniąc dopisek „nie dotyczy” opatrzony parafą osoby uprawnionej.
13. Oferta musi być spięta w sposób uniemożliwiający samoistne rozsypanie się.
14. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę
podpisującą ofertę.
15. Jeżeli Wykonawca składa informacje, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, jest zobowiązany oznaczyć dokumenty zawierające takie informacje, umieszczając je
w odrębnej kopercie z napisem „zastrzeżone”.
16. Wykonawca zamieszcza ofertę w zamkniętej kopercie. Na kopercie muszą znajdować się następujące oznaczenia:
a.Nazwa i adres Zamawiającego,
b.Nazwa i adres Wykonawcy,
c.Napis:
NAZWA WYKONAWCY
OFERTA NA PRZETARG NIEOGRANICZONY:
DOSTAWA ŚRODKÓW CZYSTOŚCI I DEZYNFEKCJI
Znak sprawy: ZP/01/2016
NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 29/01/2016 r., GODZ. 1415
i zaadresowanej do:

Szpital Miejski im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o. o.,
ul. Mieszka I – go 7,
72-600 Świnoujście

XV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Sekretariacie, II piętro, pokój Nr 2.010:
Szpital Miejski im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o. o.,
ul. Mieszka I – go 7,
72-600 Świnoujście
do dnia 29/01/2016 r. do godz. 0830
2. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne
powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed upływem terminu składania ofert. Powiadomienie
o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu zostanie przygotowane, opieczętowane i oznaczone, a koperta będzie dodatkowo
oznaczona „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
3. Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić do niej zmian po upływie terminu składania ofert.
4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 29/01/2016 r. o godz. 1415 w pokój Nr 2.018 -II piętro.
5. Przy otwarciu ofert, w części jawnej, mogą być obecni upoważnieni przedstawiciele Wykonawców.
6. Zamawiający ogłosi Wykonawcom:
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a) kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia,
b) nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana,
c) datę wpływu oferty,
d) cenę oferty.
7. Oferty złożone po terminie będą zwrócone Wykonawcom bez otwierania, po upływie terminu do wniesienia protestu.
8. Zamawiający zobowiązany jest odrzucić ofertę, jeżeli jest niezgodna z ustawą lub jej treść nie odpowiada treści
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
9. W przypadku, gdy Wykonawca nie uczestniczył w części jawnej, na jego wniosek Zamawiający prześle mu informację
zawierającą nazwy i adresy pozostałych Wykonawców oraz proponowane przez nich ceny.
XVI. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY
1. Cena oferty powinna obejmować wszystkie elementy niezbędne do realizacji zamówienia przez Wykonawcę.
Zaproponowana cena musi być zgodna z ustawą z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj.:
Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 ze zm.).
2. Cena oferty musi być podana w złotych polskich (do setnej części złotego) netto i brutto – cyfrowo i słownie
z wyodrębnieniem podatku VAT naliczonym zgodnie z obowiązującymi w terminie składania ofert przepisami.
Cena jednostkowa netto x ilość = wartość netto x podatek VAT = wartość brutto.
3. W celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty, Zamawiający do porównania ofert będzie brał pod uwagę ceny brutto.
XVII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE
ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJACYM A WYKONAWCĄ
Rozliczenia będą dokonywane wyłącznie w złotych polskich.
XVIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJACY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY
WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU
OCENY OFERT

Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami i ich wagami:
Maksymalna ilość punktów jakie można
Lp
Kryterium
Znaczenie procentowe kryterium
otrzymać oferta za dane kryterium
1
Cena
90 %
90 pkt
2
Termin realizacji zamówienia
10 %
10 pkt
Zasady oceny kryterium „Cena”
W kryterium tym, oferta z najniższą ceną otrzyma 90 pkt, każda następna oferta będzie przeliczana
proporcjonalnie w stosunku do oferty z cena najniższą wg. wzoru
Cena najniższa spośród ofert
Ilość punktów = ------------------------------------------------------ x 90 % x 100
Cena oferty badanej
Zasady oceny kryterium „Termin realizacji zamówienia”
W kryterium tym, oferta z minimalnym czasem (liczonym w godzinach) otrzyma 10 pkt., każda następna oferta
będzie przeliczana proporcjonalnie w stosunku do oferty z minimalny czasem wg. wzoru
Oferta z minimalnym czasem
Ilość punktów = ------------------------------------------------------ x 10 % x 100
Oferta z badanym czasem
Zamawiający wyłoni Wykonawcę z pośród ofert które uzyskają najkorzystniejszy bilans punktowy.
XIX. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO
1. Wykonawca, który zostanie wybrany, zobowiązany będzie do zawarcia umowy w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia
ogłoszenia, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą. Umowa może zostać zawarta w krótszym
terminie w przypadku, gdy w trakcie prowadzonego postępowania zostanie złożona tylko jedna oferta.
2. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę.
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3. W przypadku, gdy okaże się, że Wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał się od zawarcia umowy
Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny,
chyba, że zachodzi jedna z przesłanek unieważnienia postępowania.
XX. WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
XXI. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO
TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO , OGÓLNE
WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD
WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
NA TAKICH WARUNKACH
1. Zamawiający wymaga zawarcia umowy według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ
2. Strony na zasadzie art. 144 ustawy ustalają, że każda istotna zmiana umowy może nastąpić wg zasad i na warunkach
określonych poniżej.
3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy w następujących sytuacjach:
a) jeżeli nastąpiła zmiana danych podmiotów zawierających umowę (np. w wyniku przekształceń, przejęć, itp.);
b) nastąpiła zmiana nazwy handlowej oferowanego przedmiotu zamówienia;
c) w przypadku zmiany w mieniu Zamawiającego, które skutkować będą koniecznością skorygowania załączników do
SIWZ lub zapisów umowy;
d) zmiana ceny (zarówno w górę jak i w dół) dopuszczalna jest w przypadku:
- nieprzewidzianej na etapie składania ofert zmiany obowiązujących przepisów prawnych mających wpływ na sposób
kalkulowania cen oferty przetargowej;
- zmiany stawki podatku VAT – cena netto nie ulegnie zmianie, nastąpi jedynie zmiana ceny brutto;
- zmiany spowodowane udzieleniem przez Wykonawcę upustów promocyjnych;
e) w nieprzewidzianych przypadkach braku objętego umową przedmiotu zamówienia danego producenta dopuszcza się
za zgodą Zamawiającego sprzedaż odpowiednika tego samego producenta po cenie nie wyższej niż cena zawarta
w umowie. Zamiennik będzie charakteryzował się właściwościami nie gorszymi niż oferowany produkt.
XXII. POUCZENIE OŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY
W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
1. Wykonawcom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego zasad
określonych w ustawie, jak też w niniejszej SIWZ, przysługują środki odwoławcze zawarte w dziale VI ustawy:
odwołanie i skarga.
2. 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.
3. 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.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w terminie
określonym w art. 182 ustawy.
5. 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.
6. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga
do sądu.
Wykaz załączników:
v Załącznik nr 1– Wykaz asortymentowo- ilościowo dla poszczególnych pakietów,
v Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy;
v Załącznik nr 3 – Projekt umowy ;
v Załącznik nr 4- Oświadczenie zgodnie z art. 22 ustawy,
v Załącznik nr 5 – Oświadczenie zgodnie z art. 24 ustawy;
v Załącznik nr 6- Wykaz wykonanych dostaw.
Świnoujście, dnia 11/01/2016 r.
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
oryginał podpisu w dokumentacji postępowania
Zatwierdził dn. 20/01/2016
Prezes Zarządu: Jacek PIĘTNIEWICZ
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Załącznik nr 1 do siwz

Wykaz asortymentowo- ilościowo dla poszczególnych pakietów
Pakiet nr1
Warunki bezwzględnie wymagane
Lp.
Zakres działania

1

2

3

Drobnoustroje
bytujące na skórze
B (Tbc,MRSA), F, V
(HBV - w czasie 2
min. X2, HIV,
Herpes, Rota,
Adeno)
Drobnoustroje
bytujące na skórze
B (Tbc,MRSA), F, V
(HBV - w czasie 2
min. X2, HIV,
Herpes, Rota,
Adeno)
Drobnoustroje
bytujące na skórze
B (Tbc,MRSA), F, V
(HBV - w czasie 2
min. X2, HIV,
Herpes, Rota,
Adeno)

Wypełnia wykonawca

Uwagi

Rodzaj i
wielkość
opakowania

Ilość
dm3/kg

Mieszanka
alkoholi,
nadtlenek
wodoru

Barwiony,
bez
zawartości
fenoli, jodu i
jego
związków

Butelka max.
1 dm3

70

Mieszanka
alkoholi,
nadtlenek
wodoru

Bezbarwny,
bez
zawartości
fenoli, jodu i
jego
związków

Butelka max.
1 dm3

40

Mieszanka
alkoholi,
nadtlenek
wodoru

Bezbarwny,
bez
zawartości
fenoli jodu i
jego
związków

Butelka max.
0,35 dm3 z
atomizerem

224

Alkohol

Preparat do
dezynfekcji Butelka max.
0,25 dm3
skóry
noworodków

10

Preparat do Wiadro max.
dezynfekcji 2 kg

80

Związki
aktywne

4

B,V,F,Tbc

5

B, Tbc, F, V –
Nadwęglan
30min., B, Tbc, F, V
sodu,

Cena
Staw
jednostkowa
ka
netto za
VAT
dm3/ kg

11

Cena
jednostko
wa brutto

Wartość
netto

Wartość
VAT

Wartość brutto Nazwa preparatu

Oferowane
opakowanie

, S –6 h

6

TAED

narzędzi i Wiadro max.
endoskopów 10 kg
. Pozytywna
opinia
max.
Olympus Butelka
2 dm3

Preparat do
dezynfekcji
2 % - B, Tbc, F, V – Nadwęglan narzędzi i
Wiadro max.
endoskopów
15min.,
B, sodu,
1,5 kg
. Pozytywna
TAED
Tbc, F, V , S –3 h
opinia
Olympus.

7

B,Tbc,F,V - do 1h.

Aminy

8

B, Tbc, F, V – 15
Aldehyd
min., B, Tbc, F, V ,
glutarowy
S –60 min.

Preparat do
dezynfekcji
narzędzi i
endoskopów
, nie zawiera
aldehydów,
aktywnego
tlenu, fenoli i
alkoholu.
Pozytywna
opinia
Olympus
Dezynfekcja
endoskopów
, preparat
aktywny co
najmniej 28
dni
Pozytywna
opinia
Olympusa

620
120

27

Butelka max.
2 dm3

170

Kanister min.
5 dm3

1000

12

Enzymatyc
zny

9

10

11

Płynny alkaliczny
środek do mycia i
dezynfekcji
termicznej
wszelkiego rodzaju
narzędzi
chirurgicznych,
wrażliwych na
temperaturę
materiałów (np.
węże
anestezjologiczne,
guma, elastomery
do użytku
maszynowego.
Zawierający w
swoim składzie
krzemiany,
substancje
alkaliczne, inhibitory
korozji.
Kwaśny środek do
użytku
maszynowego
przeznaczony do
płukania,
neutralizacji po
myciu alkalicznym.
Posiadający w
swoim składzie
kwas cytrynowy.

Preparat do
mycia
Butelka max.
endoskopów
2 dm3
w stężeniu
od 0,5 – 2 %

576

Kanister min.
5 dm3.

200

Kanister min.
5 dm3.

60

13

12

13

14

Płynny środek do
maszynowego
mycia i dezynfekcji
narzędzi
chirurgicznych
osprzętu
anestezjilogicznego.
Spektrum działania
B,TBC,FV w czasie
5 minut w stężeniu
1% w temp. 60
stopni Celsjusza.
Płynny preparat do
mycia i płukania w
płuczkach dezynfektorach
basenów szpitalnych
Gotowy do użycia
preparat czyszczący
stosowany do
usuwania cementu,
śladów po
markerach oraz
przebarwień na
narzędziach i
skórze.

Kanister min.
5 dm3.

60

Kanister min.
5 dm3.

150

Opakowanie
max. 0,25
dm3

3

14

15

Płynny środek
przeznaczony do
szybkiej dezynfekcji
i mycia urządzeń
medycznych oraz
wszelkiego rodzaju
powierzchni,
szczególnie
wrażliwych na
działanie alkoholu tj.
szkło akrylowe i
głowice USG oraz
monitory. O
spektrum działania
B, Tbc, F, V
(HBV,HIV, Adeno,
Rota). Dozowany za
pomocą piany.

Butelka max.
0,75 dm3. z
atomizerem

15

Razem:
Celem potwierdzenia skuteczności działania bójczego preparatu dezynfekcyjnego do narzędzi (wymaga się, aby był to wyrób medyczny) i powierzchni (wymaga się, aby był to produkt bójczy lub wyrób
medyczny), należy załączyć dokumenty potwierdzające wykonanie badania, oznaczające iż przedmiot zamówienia został przebadany na organizmach testowych podanych poniżej i odpowiada Normom
Europejskim dot. obszaru medycznego (normy, co najmniej fazy II) lub Normom Polskim dot. obszaru medycznego (normy, co najmniej II fazy). lub został przebadany przez Narodowy Instytut Zdrowia
Publicznego – Państwowy Zakład Higieny
B- preparat bakteriobójczy
Tbc – preparat prątkobójczy (Mycobakterium tuberculosis lub Mycobakterium avium i Mycobakterium terrae)
F – preparat grzybobójczy
V – preparat o pełnej wirusobójczości(do poziomu Wirusa Polio i Adeno)
S – preparat sporobójczy (Bacillus subtilis, Bacillus cereus, Clostridium sporogenes) Zamawiający wymaga, aby skuteczność (stężenie, spektrum, czas) działania proponowanych
preparatów prócz ulotek informacyjnych oraz kart charakterystyki i instrukcji użycia potwierdzone były dokumentami (w języku polskim) z wykonanych badań.
Wykonawca wyłoniony w przetargu na swój koszt dokona ustawienia, kalibracji myjni dezynfektora WD 230 BELIMED AG.
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Pakiet nr 2:
Warunki bezwzględnie wymagane
Lp

1.

1

Zakres
działania

Związki
aktywne

2.

3.

B,Tbc,F,V

alkohol

2

3

B (MRSA, ORSA),
Triclosan
V (HBV,HIV)

Uwagi

4.
Preparat dezynfekcyjny
w jednorazowym
opakowaniu będącym
wkładem do
dozownika, wymagane
zapewnienie
dozowników w ilości
20 szt.
Preparat myjący w
jednorazowym
opakowaniu będącym
wkładem do
dozownika, wymagane
zapewnienie
dozowników w ilości
20 szt.
Preparat do dezynfekcji
rąk oraz ciała
pacjentów przed
zabiegiem
chirurgicznym bez
zawartości mydła

Wypełnia wykonawca

Rodzaj i
wielkość
opakowania

Ilość
dm3

5.

6.

Worek max. 0,80
250
dm3

Worek max. 0,80
300
dm3

Kanister min. 6
dm3

40
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Cena
Nazwa jednost
prepara kowa
tu
netto za
1 dm3
7.

8.

Stawka
VAT
9.

Warto
Cena
ść
Wartość VAT
jednostko
wa brutto netto
10.

11.

12.

Wartość brutto

13.

Preparat syntetyczny,
bez zawartości mydła,
do higienicznego i
chirurgicznego mycia
rąk, niepowodujący
Preparat
syntetyczny APG wysuszania rąk, o pH
5,0 – 5,5. Oparty o
APG. Kompatybilny z
preparatami do
dezynfekcji rąk poz. 6

4

5

6

B,V,F,Tbc

Trzy substancje
aktywne z
różnych grup
chemicznych

Emulsja typu olej w
wodzie w o działaniu
nawilżającym i
ochronnym,
zawierająca wosk
pszczeli.
Przetestowana
klinicznie i
dermatologicznie.
Preparat do
higienicznej i
chirurgicznej
dezynfekcji rąk o pH
5,0 – 5,5

Kanister min. 6
dm3

200

Butelka max. 0,5
240
dm3

Kanister min. 5
dm3

150

Razem
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Pakiet nr 3:
Warunki bezwzględnie wymagane

Wypełnia wykonawca

Lp
Zakres działania

1.
1

2

3

4

2.
B, Tbc, F – 5 min. V
(Vakzinia, Adeno) –
1 min.
B, Tbc, F – 5 min. V
(Vakzinia, Adeno) –
1 min.

Związki
aktywne
3.
Mieszanka dwóch
alkoholi
Mieszanka dwóch
alkoholi

B,V- 15 min.

B,V,F- czas
działania 10 min.

Mononad-siarczan
potasu

Uwagi

4.
Preparat do dezynfekcji
małych powierzchni i sprzętu
medycznego
Preparat do dezynfekcji
małych powierzchni i sprzętu
medycznego
Preparat myjącodezynfekujący do dużych
powierzchni zmywalnych bez
zawartości aldehydów, fenoli,
QAV, chloru i substancji
nadtlenowych z możliwością
stosowania na oddziałach
pediatrycznych, w tym
noworodkowych, wymagana
pozytywna ocena użytkowa
IMiDz lub równoważnego.
Preparat do dezynfekcji
inkubatorów. Wymagana
pozytywna ocena użytkowa
IMiDz lub instytutu
równoważnego

Rodzaj i
wielkość
opakowania

Cena
jedn.
Nazwa
Ilość
opakow prepara opakow
ania
tu
ań
netto

5.

6.

Kanister min. 5
dm3

370

Butelka min. 0,65
dm3 z
atomizerem

20

Kanister min. 6
dm3

100

Opakowanie min.
600
200 g
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7.

8.

Stawka
VAT
9.

Cena
Warto Warto
jedn.
ść
ść
opakowa
netto VAT
nia
brutto
10.

11.

12

Wartość brutto

13.

5

B, Tbc, V, F

Preparat chlorowy w postaci
tabletek, przeznaczony do
dezynfekcji dużych
powierzchni zmywalnych ,
dichloroizocyjanura
również obciążonych
n sodu
materiałem organicznym z
działaniem sporobójczym (Cl.
difficile warunki brudne
albumina i erytrocyty)

6

B,F,Tbc,V.

Chlorek didecylo- Chusteczki bezalkoholowe do
dimetylo-amoniowy głowic USG

7

B, Tbc, V, F

kwas nadoctowy

8

9

10

dezynfekcja kratek
ściekowych

Kwasowy środek do mycia powierzchni sanitarnych do codziennych
zastosowań oraz do usuwania silnych zabrudzeń. Usuwa kamień, osadu z
uryny i pozostałości mydła z właściwościami emulsyfikującymi tłuszcz.
Przeznaczony do mycia wszystkich powierzchni odpornych na działanie
kwasów, szczególnie tam gdzie występuje twarda woda. Skład: <5 %
anionowe związki powierzchniowo czynne, 2-5 % kwas amidosiarkowy,
kwas mlekowy, etoksylowane alkohole tłuszczowe, zawiera konserwanty,
zawiera substancje zapachowe. Kolor: czerwony, pH: 1,35 do 1,45
koncentratu
Środek do mycia i konserwacji powierzchni ze stali szlachetnej. Czyści i
konserwuje powierzchnie, pozostawia na nich warstwę chroniącą przed
zabrudzeniami. Zawiera w swoim składzie węglowodory alifatyczne,
parafiny.
Środek do pielęgnacji powierzchni zmywalnych. Preparat przeznaczony do
wszystkich powierzchni zmywalnych np. szkło, marmur, powierzchnie z
tworzyw sztucznych. Czyści dokładnie i nie pozostawia smug. Preparat w
postaci niebieskiego płynnego koncentratu o pH 7. Skład z godnie z
wytycznymi UE: <5% anionowych i niejonowych środków powierzchniowo
czynnych, alkiloeterosiarczany, substancje zapachowe, barwniki. Bez
zawartości fosforanów. Preparat ulega rozkładowi biologicznemu.

Opakowanie min.
160
300 tabletek

opakowanie
min.125 szt.

48

Kanister min. 5
dm3

20

Kanister min. 5
dm3

100

Butelka min. 0,50
100
dm3

Kanister min. 5
dm3

190

19

11

12

13

14

15

Środek myjąco−dezynfekujący do urządzeń sanitarnych, do mycia
wszystkich zmywalnych powierzchni i przedmiotów np.: wanny, umywalki,
kabiny natryskowe, kafelki, otwory ściekowe – syfony itp. Skład anionowe i
niejonowe środki powierzchniowo-czynne, roztwór wodorotlenku potasu,
roztwór podchlorynu sodu, substancje zapachowe do 60 g podchlorynu
sodu.
Preparat do wszystkich zmywalnych powierzchni błyszczących,
chromowanych, szklanych, emaliowanych, pokrytych emulsją i posadzek
kamiennych. Wartość pH koncentratu: 8,5-9,5
Preparat do usuwania powłok zabezpieczających posadzki (powłoki
akrylanowe). Produkt łatwo i skutecznie usuwa wielowarstwowe powłoki
akrylanowe. Cechuje się szybkim czasem działania, nie wymaga
spłukiwania, nie zawiera amoniaku, nie pieni się. Delikatny dla wszystkich
czyszczonych powierzchni, posiada doskonałe właściwości czyszczące
oraz przyjemny zapach. Zawiera w swoim składzie: ≥5 - <15% niejonowe
związkipowierzchniowo czynne; <5% anionowe związki powierzchniowo
czynne; 2-fenoksyetanol (5-20%); 1-butoksypropan-2-ol (5-15%);
alkilosulfoniany (1-5%); etery glikolowe (1-10%); alkiloeterosiarczany (110%). pH koncentratu – 9 – 10,5; gęstość względna – 1,018 – 1,030g/cm3.
Płynny detergent do mycia naczyń w zmywarkach przemysłowych.
Charakteryzuje się wysoka zdolnością mycia. Środek bezzapachowy,
zawierający polikarboksylany, wodorotlenek sodu . pH: 13 do 14 (100 %)
Środek piorąco-dezynfekcyjny do prania i chemiczno-termicznej
dezynfekcji w temperaturze 65C. Skład na bazie aktywnego tlenu (węglan
sodu), TAED, krzemiany. pH w przedziale 9.5-10.8 Skuteczny wobec
Clostridium difficile, wyrób medyczny

Butelka min. 1
dm3

300

Kanister min. 10
dm3

75

Kanister min. 5
dm3

8

Kanister 5 dm3

80

Worek min. 20 kg 24

Razem:
Zamawiający wymaga bezpłatnego montażu w wskazanych miejscach dozowników do zaoferowanych produktów myjących w ilości 5 szt. (dozownik z możliwością
podłączenia min. czterech środków myjących).
Celem potwierdzenia skuteczności działania bójczego preparatu dezynfekcyjnego do narzędzi(wymaga się, aby był to wyrób medyczny) i powierzchni (wymaga się, aby był to produkt bójczy lub
wyrób medyczny), należy załączyć dokumenty potwierdzające wykonanie badania, oznaczające iż przedmiot zamówienia został przebadany na organizmach testowych podanych poniżej i
odpowiada Normom Europejskim dot. obszaru medycznego (normy, co najmniej fazy II) lub Normom Polskim dot. obszaru medycznego (normy, co najmniej II fazy). lub został przebadany przez
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny
B- preparat bakteriobójczy
Tbc – preparat prątkobójczy (Mycobakterium tuberculosis lub Mycobakterium avium i Mycobakterium
terrae)
F – preparat grzybobójczy
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V – preparat o pełnej wirusobójczości(do poziomu Wirusa Polio i Adeno
S – preparat sporobójczy (Bacillus subtilis, Bacillus cereus, Clostridium sporogenes)
Zamawiający wymaga, aby skuteczność (stężenie, spektrum, czas) działania proponowanych preparatów prócz ulotek informacyjnych oraz kart charakterystyki i instrukcji użycia potwierdzone były
dokumentami (w języku polskim) z wykonanych badań.

Pakiet nr 4:
Lp.

Nazwa asortymentu

j.m.

razem

Cena
jednostkowa
netto

Stawka
VAT

Wartość
podatku
VAT

Cena
jednostkowa
brutto

Wartość netto

Wartość
brutto

1.

2.
Płyn do dezynfekcji powierzchni i urządzeń
metodą fumigacji, kompatybilny z
urządzeniem Nocospray f. Greenpol,
nieposiada w składzie formaldehydu,
amoniaku, chloru, nieszkodliwy wobec
urządzeń elektronicznych, ulega
biodegradacji; wykazuje aktywność
bakteriobójczą, wirusobójczą, grzybobójczą
i sporobójczą; bezzapachowy: opakowania
1 dm3. Środek typu: Nocolyse

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

op.

300

1.

Razem:

Pakiet nr 5:
Lp.
1.
1.

Nazwa asortymentu
2.
Sól pastylkowana do uzdatniania
wody op. min. 25 kg.

j.m.

razem

Cena
jednostkowa
netto

Stawka VAT

Wartość
podatku
VAT

Cena jednostkowa
brutto

Wartość netto

Wartość brutto

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

op.

120

Razem:
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Pakiet nr 6:
Cena
Razem jednostkowa
netto

Lp.

Nazwa asortymentu

j.m.

1.

2.
Tablica ostrzegawcza wykonana z tworzywa sztucznego w kolorze
żółtym, odporna na działanie detergentów. Posiadająca znak
ostrzegawczy z napisem " Uwaga śliska podłoga". Wyposażona w
uchwyt, składana. Wysokość do 62 cm
Mop podwójny, bawełna/poliester/mikrofaza: frędzle (wewn.) w
kolorze kremowym 65% poliestru, niebieskobiale 35% bawelny, (
zewn. ) biale 100% mikrofaza. Mop tkany (nie szyty ) min.38
ściegów tkania (ścieg skośny, jodełkowy) Podstawa mopa 100%
poliester, Kieszenie mopa 100% poliester, Szerokość mopa zewn.
33mm, Dlugość mopa zewn.22,5 mm, Wysokość pętelki 20 mm,
Szerokość kieszeni 210 mm głębokość 40 mm ilość kieszeni 4,
Przystosowany do odpowiedniego uchwytu (dwustronnego) Odporny
na temp.prania 95ºC, suszenia 110 ºC Kieszenie mopa posiadające
wzmocnienie z rozciągliwego materiału zapewniającego i
wyeliminowanie możliwości uszkodzeń. Oznakowany: data
produkcji, przepis prania, nazwa producenta, nazwa produktu, nr
katalogowy. Kolor oznaczenia czarny. Do czyszczenia wszelkich
powierzchni na wilgotno i na mokro. Gwarancja prania w wysokiej
temperaturze.

3.

4.

szt

5

szt

20

szt

2

1

2

3

Uchwyt do mopa podwójnego z poz. 2 .Długość 30 cm. Wykonany z
utwardzonego tworzywa sztucznego, perforowany; mocowany do
kija za pomocą śruby, elementy mocowania wykonane ze stali
nierdzewnej. Dwie powierzchnie styku z podłożem, stabilny,
ruchomy przegub. 2 x przycisk w do obsługi za pomocą dłoni nie
nogi. Możliwość dezynfekcji chemicznej oraz termicznej do 110ºC.
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5.

Stawka
Wartość
VAT
podatku VAT
6.

7.

Cena
jednostkowa Wartość netto
brutto
8.

9.

Wartość
brutto
10.

4

5

6

Mop wykonany z poliester 60% (+-10%), bawełna. Odporny na
temperaturę prania: min 95 ºC, temperatura suszenia: 110 ºC.
Wymiary: dl. 430mm (+-10mm), szer. 140mm (+-5mm).
Wewnątrz mopa pętelki, na obrzeżach mopa frędzle. Rodzaj tkania
wewnętrznych rzędów pętelek zapewniający brak możliwości
wyciągnięcia nitki z tkaniny. Oznaczenie mopa kolorowa lamówka
wszyta na calej długości mopa. 2 kieszenie do mocowania mopa na
uchwycie, z nacięciami odprowadzającymi wodę. Kieszenie mopa
posiadające wzmocnienie z rozciągliwego materiału zapewniającego
zmniejszenie naprężeń i wyeliminowanie możliwości uszkodzeń
mechanicznych, przeszyte w tym samym miejscu co lamówka.
Wymiary wewnętrzne kieszeni mopa: głębokość: 65mm (+-10mm),
szerokość: 120mm (+-5mm).Oznakowanie: data produkcji, przepis
prania. Do czyszczenia wszelkich powierzchni na wilgotno i na
mokro oraz dezynfekcji. Gwarancja wytrzymałości prania.
Mop wykonany z
poliester (mikrofaza). Ścieralność: max
3%.Wymiary zewnętrzne: dl. 42cm, szer. 15cm; (+-1cm),
Temperatura prania: max 95ºC., temperatura suszenia: max 60 ºC
Mop dostosowany do pracy z uchwytem z poz. 7. Kieszenie mopa
posiadające cztery nacięcia do szybkiego odprowadzenia wody
podczas odciskania. Kolor bialy. Struktura włókien strzyżona,
przeznaczona do bieżącego mycia powierzchni strukturalnych i
antyposlizgowych oraz przecierania na sucho powierzchni
nieodpornych na kontakt z wodą.
Mop wykonany z poliester (mikrofaza), wiskoza, poliamid (materiał
ścierny). Ścieralność: max 3%.Wymiary zewnętrzne: dl. 42cm, szer.
15cm; (+-1cm) Temperatura prania: max 95 ºC., temperatura
suszenia: max 60ºC. Mop dostosowany do pracy z uchwytem z poz.
7. Kieszenie mopa posiadające cztery nacięcia do szybkiego
odprowadzenia wody podczas odciskania. Kolor bialy (mikrofaza),
czerwony (wiskoza), różowy (materiał ścierny). Struktura włókien
strzyżona, przeznaczona do czyszczenia na mokro powierzchni
strukturalnych i antyposlizgowych.

szt

150

szt

300

szt

50
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Uchwyt do mopa z pozycji 4- 6. Dający możliwość mycia ścian i
sufitów. Zapewniający bezdotykową obsługę mopa. Bez
konieczności pochylania sie do podłogi. Otwierany za pomocą
przycisku ręcznego usytuowanego w przegubie. Uchwyt po otwarciu
zachowujący symetrię tzn. oba ramiona o takiej samej długości.
Możliwość montażu na uchwycie również ściereczek. Wykonany z
polipropylenu z dodatkiem włókna szklanego. Odporny na działanie
środków chemicznych. Możliwa dezynfekcja termiczna do 110 º C.
Kij teleskopowy o wymiarze 2 x 125 cm, wykonany z profilowanego
aluminium z dwustronnym systemem blokowania/regulacji długości.
Blokowanie kija poprzez ¼ obrotu rączki. Kij zakończony stożkiem
do mocowania akcesoriów

szt

20

szt

20

9

Kij teleskopowy możliwością regulacji od 1000 do 1700 mm
Wykonany z eloksalowanego aluminium, tworzywa ABS oraz gumy
z ruchomą kulką wykonaną z antypoślizgowej gumy na szczycie kija.
Pod kulką na stałe zamontowany kołnierz chroniący dłonie podczas
pracy na wysokości.

szt

4

10

Wiadro kol. czerwony poj. 17 - 20 l do wózka dwuwiaderkowego
jezdnego

szt.

2

11

Wiadro kol. niebieski poj. 17 - 20 l do wózka dwuwiaderkowego
jezdnego
Zestaw do zamiatania wyposażony w zamykaną przestrzeń na
odpady, z ruchomym uchwytem do mocowania na wózku
serwisowym. Kij z elementem roboczym(zbierającym) zaopatrzony w
ruchomy przegub pozwalający na ergonomiczną pracę osobą o
różnym wzroście. Możliwość regulacji zaczepu do wieszania całego
zestawu na różnych wysokościach. Część zbierająca odpad do
pojemnika wykonana z gumy pozwalająca na dezynfekcję tego
elementu. Wszystkie elementy zestawu wymienne.

szt.

2

szt.

12

szt.

12

kpl.
para

100
20

para

6

7

8

12

13
14
15
16

Wymienny element zbierający, wyposażony w gumę zamiast
szczotki pasujący do kija z zestawu do ściągania odpadów z podłogi.
Szczotka plastikowa z podstawką do czyszczenia WC, kolor biały
Rękawice robocze z PCV, długość min. 35 cm.
Rękawice robocze wzmocnione skórą z dwoiny bydlęcej,
całodłonicowe, przeszywane, rozmiar L

24

17

Rękawiczki typu "wampirki" wykonane z bawełny, powlekane gumą,
zakończone ściągaczem, ocieplane rozmiar L

para

6

18

Rękawiczki typu "wampirki", wykonane z przędzy poliestrowobawełnianej, zakończone ściągaczem, powlekane gumą, rozmiar L
Zamiatacz ulicowy ,szerokość 40 cm + kij min.140 cm
Miotła plastikowa do zamiatania wewnątrz pomieszczeń , szerokość
30 cm, z kijem drewnianym
Łopata do odśnieżania plastikowa zakończona metalową, nitowana
listwą, szerokość min.48 cm + kij
Łopata do odśnieżania metalowa szerokość min. 50 cm+ kij
Grabie metalowe, utwardzane, 16 zębów + kij dł. min. 140 cm.
Grabie tzw. pazurki z drutu + kij, regulowane
Prasa do wyciskania mopa. wycisk dolny, do zawieszenia na wózku
dwuwiaderkowym
Wózek na stelażu metalowym przeznaczony do zbierania i
transportu śmieci i odpadów, worek o pojemności 120 l.
Wyposażony w pokrywę otwieraną ręcznie. Stelaż metalowy
ocynkowany z powłoką poliuretanową. Kolor pokrywy: czerwony lub
niebieski. Podstawa podtrzymująca worek wykonana z metalowych
przęseł.
Wózek na stelażu metalowym przeznaczony do zbierania i
transportu śmieci i odpadów, 2 worki o pojemności 120 l.
Wyposażony w pokrywy otwierane ręcznie. Stelaż metalowy
ocynkowany z powłoką poliuretanową. Kolor pokrywy: czerwony i
niebieski. Podstawa podtrzymująca worek wykonana z metalowych
przęseł.
Kosz na śmieci, plastikowy z pedałem 15 l
Kosz na śmieci z pedałem 50 l, plastikowy. Kolor: niebieski lub
czerwony
Kosz na śmieci typu KLIP 50 l, plastikowy, obrotowa pokrywa kosza.
Kolor: niebieski lub czerwony
Szczotka typu "żelazko" wykonana z tworzywa sztucznego. Średniej
twardości włosie szczotki długość: 15 cm

para

6

kpl.

2

kpl.

2

kpl.

2

kpl.
kpl.
kpl.

2
2
2

szt.

10

szt.

3

szt.

5

szt

100

szt

30

szt

30

szt

30

Przepychacz do zlewu, wykonany z drewna oraz gumy

szt
szt

30
5

19
20
21
22
23
24
25

26

27

28
29
30
31
32
33

Szczotka kula do kurzu + kij teleskopowy w zestawie min. 110 cm

25

34

Wąż do nalewania wody, pozwalający nabierać wodę z baterii i
kranów przy zlewach
- Długość min 30 cm
- Długość max 180 cm
Możliwość przytwierdzenia do brzegu wiaderka .

szt

10

35

Ściągaczka do okien, szerokość 35cm (+-5%). Rękojeść z tworzywa
sztucznego ABS; długość 12 – 15 cm, ergonomiczna,
antypoślizgowa pokryta gumą. Szyna wykonana ze stali szlachetnej,
nieposiadająca ostrych krawędzi. Możliwość zamocowania szyny w
innym rozmiarze. Trwała i elastyczna guma, dopasowująca się do
wszelkich powierzchni i różnych warunków temperaturowych.
Możliwość zamocowania wymiennej gumy. Stabilnie mocowane
szyny wraz z gumą, wykluczające wysunięcie podczas pracy.
Możliwość zamocowania do kija teleskopowego za pomocą
mechanizmu zatrzaskowego.

szt

12

szt

12

szt

6

szt

14

36

37

38

Uchwyt myjki do mycia okien Szerokość 35cm (+-5%). Rękojeść z
tworzywa sztucznego ABS; długość 12 – 15 cm, ergonomiczna,
antypoślizgowa pokryta gumą. Możliwość przyłączenia do kija
teleskopowego za pomocą mechanizmu zatrzaskowego,
uniemożliwiającego odpięcie podczas pracy.
Szczotka do czyszczenia fug wykonana z tworzywa ABS i szczeciny.
Włosie ułożone w kształcie piramidy. Przegubowe mocowanie kija
teleskopowego.
Mop widełkowy o długości max 40 cm. Mop wykonany z akrylu w
kolorze innym niż biały, rączka zapewniająca montaż z kijem
teleskopowym kompatybilnym z akcesoriami do okien.
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40

41

42

Wózek serwisowy, zabudowany przystosowany do metody mopa
preparowanego. Wymiary max szerokość 75 cm, głębokość max 70
cm, wysokość max 95 cm. Składowe wózka to: Podstaw na 4 kołach
obrotowych. 2 koła wyposażone w hamulec, min. 2 pojemniki w
formie szuflad o pojemności min 20 l, min. 3 wiaderka o pojemności
min. 8 litrów z pokrywą i uchwytem ręcznym w kolorach do wyboru:
zielonym, niebieskim, żółtym, czerwonym, szarym 2 pojemniki
uchylne o pojemności min. 6 l z możliwością wsunięcia wkładów do
preparowania ściereczek. Do wyboru kolory wkładek: zielony,
niebieski, żółty, czerwony, szary Zestaw do wyciskania i namaczania
mopa dwustronnego z możliwością oznaczenia prasy w kolorach:
żółtym, czerwonym, niebieskim. Wyposażony w 2 wiadra o
pojemności min. 20 l większy i minimum 12 l mniejszy. Zamykana na
klucz szafka z możliwością przechowywania min. 4 l. butelek z
preparatem chemicznym. Worek na śmieci o pojemności 70 l lub 2 x
35 l zamontowany w miejscu niedostępnym dla postronnych osób,
pokrywa zamykana na klucz lub inny system zabezpieczający przed
dostępem. Uchwyt na kij, podpórka pod uchwyt mopa dwustronnego
Pojemnik przeznaczony do przygotowania mopów do dezynfekcji,
wykonany z tworzywa sztucznego w kolorze antracytowym, odporny
na uszkodzenia mechaniczne oraz działanie środków
dezynfekujących, hermetycznie zamykany pokrywą i czterema
klipsami w kolorze czerwonym
Drabina składana aluminiowa, 6- stopniowa, nacisk max 120 kg,
wysokość drabiny od 180 cm do 200 cm
Razem:

szt

1

szt

2

szt.

1
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Pakiet nr 7:
Warunki bezwzględnie wymagane
Lp.

1.

1

2

3

4

5

Wypełnia wykonawca

Opis produktu

Rodzaj i
wielkość
opakowania

Ilość
opakowań

Nazwa
prepar
atu

Cena
jednostkowa
netto

Stawka
VAT

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Tabletki do maszynowego mycia naczyń w zmywarkach
gastronomicznych o silnych właściwościach myjących.
Usuwają osady z kawy, herbaty, skrobi czy białek.
Chronią szkło przed korozją. Działają w miękkiej oraz
twardej wodzie. Zawierają w swoim składzie fosforany,
fosfoniany, enzymy, nadwęglan sodu, krzemian sodu,
niejonowe związki powierzchniowo
Mleczko do czyszczenia stosowane do powierzchni
emaliowanych, chromowanych, ceramicznych i z
tworzyw
sztucznych.
Skutecznie
usuwające
przypalenia, tłuszcz i brud nie rysując powierzchni.
Zapach cytrynowy. Preparat o wysokiej gęstości 500
dm3 =700 g, Wartość pH 9,0
Wysoko skoncentrowany produkt na bazie olejków do
odświeżania powietrza w pomieszczeniach. Gotowy do
użycia, szybko i skutecznie zwalczający nieprzyjemne
zapachy o świeżym, owocowym zapachu. Aerozol.
Wartość pH 7,0
Mydło płynne przeznaczone do mycia rąk, bez
zapachowe z dodatkiem gliceryny. Nie zawierające
barwników i kompozycji zapachowych. Wartość pH 6,5
Proszek
czyszczący,
skutecznie
usuwający
zanieczyszczenia z powierzchni emaliowanych i
porcelanowych. Zapach cytrynowy. pH 6,5

Opakowanie min.
20
100 tabletek

Opakowanie min.
500 dm3
400

Butelka min 0,75
50
dm3
Kanister min. 5
200
dm3
Opakowanie min.
200
500g
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Cena
jednostkowa
brutto

8.

Wartość netto

Wartoś
ć VAT

Wartość
brutto

9.

10.

11.

6

7
8

Skoncentrowany płynny środek do ręcznego mycia
naczyń, skutecznie usuwa tłuszcz oraz mocno
zapieczone pozostałości jedzenia. Do mycia szkła,
porcelany, elementów metalowych, plastikowych oraz
ceramicznych. Nie pozostawia smug, nie zawiera
substancji zapachowych ani barwników. Sklad: Liniowy
alkilobenzenosulfonian w ilości od 8 do 22%,
Alkiloeterosiarczany w ilości od 0,5 do 6%, ph w
przedziale od 4,3 do 5,7,
Środek do czyszczenia mebli. Zapobiega osiadaniu
kurzu na powierzchniach czyszczonych, pozostawia
warstwę ochronną. Do wszystkich rodzajów
powierzchni. Aerozol
Odkamieniacz do urządzeń AGD w proszku

Kanister min. 5
200
dm3

Opakowanie min.
24
0,30 dm3
Opakowanie min.
20
30 g

Razem:
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Pakiet nr 8:
Lp.

Nazwa asortymentu

j.m.

razem

Cena
jednostkowa
netto

Stawka
VAT

Wartość
podatku
VAT

Cena
jednostkowa
brutto

Wartość netto

Wartość brutto

1.

2.
Ręcznik w roli o średnicy 19 cm, 2 warstwowy: 1
warstwa z celulozy strukturalnej (w technologii
ATMOS) + 1 warstwa makulatury. Rolka o długości
min. 150 m, wysokości 21 cm, wewnętrzna
średnica rdzenia 3,8 cm; gramatura łączna obu
warstw 41,5 g/m2. Ręcznik biały, poziom białości
80%, dwie warstwy sklejone. Po jednej stronie rolki
znajduje się plastikowy uchwyt. Ręcznik
przystosowany do dozownika Tork Matic w
systemie H 1, który dozuje po jednym odcinku
ręcznika o długości 25 cm. Każda rolka
oznaczeniem systemu do którego pasuje. Każda
rolka ręcznika zapakowana w oryginalnym
opakowania producenta wraz z oryginalnym
plugiem ułatwiającym montaż, który jest integralną
częścią ręcznika. Ręcznik posiada atest
dopuszczający go do kontaktu z żywnością jak
również certyfikat EU Ecolabel. Opakowanie to
karton ułatwiajacy przenoszenie, otwieranie oraz
magazynowanie. W kartonie znajduje się od 6 do 8
rolek. Wykonawca przekaże bezpłatnie 20 szt.
dozowników przy pierwszej dostawie
Ręcznik papierowy składany ZZ Grite barwa
zielona lub szara, gramatura 35/m2,wymiar listka
min. 210 x 250 mm, wodo trwałość: wysoka, ilość
listków w opakowaniu min. 200 szt, gofrowanie.
Wykonawca przekaże bezpłatnie 20 szt.
dozowników. przy pierwszej dostawie
Papier toaletowy typu JUMBO, kolor: szary
gofrowany, gramatura papieru min. 36g/ m², dł.
wstęgi min. 130 mb., ﬁ. 18, szer wstęgi min. 90 mm
(opakowanie do 12 szt.) Wykonawca przekaże
bezpłatnie 15 szt. dozowników przy pierwszej
dostawie

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

szt.

4 000

op.

10 000

szt.

6 000

1.

2.

3.

30

4.

5.

6.

7.

Ścierka wiskoza i poliester, rozmiar min. 38 cm x
32 cm, temp. Prania 60 º C, kolor czerwony, skład
surowca: wiskoza min. 65%, PP min. 15 %, PES
min. 20 %, masa min. 90 g/ m2, waga 1 szt. min. 10
g. Każde opakowanie posiada etykietę z opisem
ścierek i producenta.
Ścierka wiskoza i poliester, rozmiar min. 38 cm x
32 cm, temp. Prania 60 ºC, kolor żółty, skład
surowca: wiskoza min. 65%, PP min. 15 %, PES
min. 20 %, masa min. 90 g/ m2, waga 1 szt. min. 10
g. Każde opakowanie posiada etykietę z opisem
ścierek i producenta.
Ścierka wiskoza i poliester, rozmiar min. 38 cm x
32 cm, temp. Prania 60 º C, kolor niebieski, skład
surowca: wiskoza min. 65%, PP min. 15 %, PES
min. 20 %, masa min. 90 g/ m2, waga 1 szt. min. 10
g. Każde opakowanie posiada etykietę z opisem
ścierek i producenta.
Czyścik- gąbka do mycia naczyń, 7cm x 9,5 cm x 3
cm

szt.

3000

szt.

3000

szt.

3000

szt.

400

Razem:

Pakiet nr 9:
Lp.

Nazwa asortymentu

j.m.

Razem

1.

2.

3.

6.

1

Worki foliowe na odpady komunalne, rozmiar 50 x 60 cm,
poj. 35l. Grubość fol. min. 0,03 mm. Folia polietylenowa
LDPE. Odporne na działanie wilgoci i środków chemicznych.
Kolor czarny. 1 rolka. min. 50 szt. Perforacja umożliwiająca Rolka
łatwe odrywanie kolejnych worków z rolki, niepowodująca
rozrywania się dna worka. Każda rolka posiada
etykietę/banderolę z opisem worków i producenta.

Cena
jednostkowa
netto
7.

4000
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Stawka
VAT

Wartość
podatku VAT

8.

9.

Cena
jednostkowa
brutto
10.

Wartość netto

Wartość
brutto

11.

12.

2

Worki foliowe na odpady medyczne, rozmiar 50 x 60 cm,
poj. 35 l. Grubość fol. min. 0,03 mm. Folia polietylenowa
LDPE. Odporne na działanie wilgoci i środków chemicznych.
Kolor czerwony. 1 rolka. min. 50 szt. Perforacja
rolka
umożliwiająca łatwe odrywanie kolejnych worków z rolki,
niepowodująca rozrywania się dna worka. Każda rolka
posiada etykietę/banderolę z opisem worków i producenta.

2000

3

Worki foliowe na odpady komunalne, rozmiar 50 x 60 cm,
poj. 35l. Grubość fol. min. 0,03 mm. Folia polietylenowa
LDPE. Odporne na działanie wilgoci i środków chemicznych.
Kolor biały. 1 rolka min. 50 szt. Perforacja umożliwiająca
rolka
łatwe odrywanie kolejnych worków z rolki, niepowodująca
rozrywania się dna worka. Każda rolka posiada
etykietę/banderolę z opisem worków i producenta.

200

4

Worki foliowe na odpady komunalne, rozmiar 60 x 80 cm,
poj. 60 l. Grubość fol. min. 0,035 mm. Folia polietylenowa
LDPE. Odporne na działanie wilgoci i środków chemicznych.
Kolor czarny. 1 rolka min. 50 szt. Perforacja umożliwiająca rolka
łatwe odrywanie kolejnych worków z rolki, niepowodująca
rozrywania się dna worka. Każda rolka posiada
etykietę/banderolę z opisem worków i producenta.

600

5

Worki foliowe na odpady medyczne ,rozmiar 60 x 80 cm,
poj. 60 l. Grubość fol. min. 0,035 mm. Folia polietylenowa
LDPE. Odporne na działanie wilgoci i środków chemicznych.
Kolor czerwony. 1 rolka min. 50 szt. Perforacja
rolka
umożliwiająca łatwe odrywanie kolejnych worków z rolki,
niepowodująca rozrywania się dna worka. Każda rolka
posiada etykietę/banderolę z opisem worków i producenta.

600

6

Worki foliowe na odpady komunalne, rozmiar 70 x 110 cm,
poj. 120 l. Grubość fol. min. 0,04 mm. Folia polietylenowa
LDPE. Odporne na działanie wilgoci i środków chemicznych.
Kolor czarny. 1 rolka min. 10 szt. Perforacja umożliwiają
rolka
łatwe odrywanie kolejnych worków z rolki, niepowodująca
rozrywania się dna worka. Każda rolka posiada
etykietę/banderolę z opisem worków i producenta.

5000
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7

Worki foliowe na odpady medyczne, rozmiar 70 x 110 cm,
poj. 120 l. Grubość fol. min. 0,04 mm. Folia polietylenowa
LDPE. Odporne na działanie wilgoci i środków chemicznych.
Kolor czerwony. 1 rolka. min.10 szt. Perforacja
rolka
umożliwiająca łatwe odrywanie kolejnych worków z rolki,
niepowodująca rozrywania się dna worka. Każda rolka
posiada etykietę/banderolę z opisem worków i producenta.

2500

8

Worki foliowe na odpady komunalne, rozmiar 90 x 120 cm,
poj. 160 l. Grubość fol. min. 0,05 mm. Folia polietylenowa
LDPE. Odporne na działanie wilgoci i środków chemicznych.
Kolor niebieski. 1 rolka min. 10. Perforacja umożliwiająca
rolka
łatwe odrywanie kolejnych worków z rolki, niepowodująca
rozrywania się dna worka. Każda rolka posiada
etykietę/banderolę z opisem worków i producenta.

200

Razem:
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Załącznik nr 2 do siwz
FORMULARZ OFERTY
Nazwa Wykonawcy: ………………………………………………………………..……………………………………….…
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Siedziba Wykonawcy: ……………………………………………………………..…………………………………………..
…………………………………………………………………… Województwo: ………………………..……………………
Nr Tel.: ………………………………….…………. fax-u: …………………………………………..
E-mail: ………………………………………………………http://......………………………………
NIP: …………………………………………………………………………………………………...
REGON : ……………………………………………………………………………………………..
1.Ustanowionym pełnomocnikiem do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie Zamówienia publicznego jest:
Stanowisko: ……………………… Nazwisko i imię: ……………………………………………
Tel. ……………………………… Fax …………………………… e-mail: …………………..@.....................................
2.Upoważnionym do podpisania umowy jest:
Stanowisko: ……………………… Nazwisko i imię: ……………………………………………
Tel. …………………………………………… Fax ……………………………………………
W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na DOSTAWA ŚRODKÓW CZYSTOŚCI
I DEZYNFEKCJI, zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacji istotnych warunków Zamówienia dla tego
postępowania składam niniejszą ofertę.
1.Oferuję wykonanie dostaw będących przedmiotem niniejszego Zamówienia za cenę całkowitą:
Pakiet nr ……..
CENA NETTO
...................... złotych (słownie: ..............................................zł)
VAT……%

...................... złotych (słownie: ..............................................zł)

CENA BRUTTO

...................... złotych (słownie: ..............................................zł)

Pakiet Nr ……..
CENA NETTO

...................... złotych (słownie: ..............................................zł)

VAT……%

...................... złotych (słownie: ..............................................zł)

CENA BRUTTO

...................... złotych (słownie: ..............................................zł)

Pakiet Nr ………
CENA NETTO

...................... złotych (słownie: ..............................................zł)

VAT……%

...................... złotych (słownie: ..............................................zł)

CENA BRUTTO

...................... złotych (słownie: ..............................................zł)

Pakiet Nr ……..
CENA NETTO

...................... złotych (słownie: ..............................................zł)

VAT……%

...................... złotych (słownie: ..............................................zł)

CENA BRUTTO

...................... złotych (słownie: ..............................................zł)
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Oferuję wykonanie niniejszego zamówienia w terminie od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2017 r.
Oświadczam, że cena brutto podana w pkt. 1 niniejszego formularza zawiera wszystkie koszty wykonania zamówienia,
jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.
Oświadczam, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (w tym z wzorem umowy) i nie
wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte.
W przypadku udzielenia zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez
Zamawiającego oraz na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 3/ 4 do niniejszej SIWZ.
Oświadczam, że Urządzenia posiadają wszelkie niezbędne atesty i certyfikaty uprawniające do wykorzystania ich
do celów sanitarno-higienicznych
Oświadczam, że oferowane preparaty spełniają wszystkie parametry, wymagania i charakterystyki wymienione
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i właściwych przepisach prawa oraz posiadają aktualne dokumenty
dopuszczające do obrotu.
Oświadczam, że jeżeli w okresie związania ofertą nastąpią jakiekolwiek znaczące zmiany sytuacji przedstawionej
w naszych dokumentach załączonych do oferty, natychmiast poinformujemy o nich Zamawiającego.
Oświadczam, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Oferta wraz z załącznikami została złożona na ………………….. stronach.
Czas dostawy: ………………..
Niniejszym informuję, iż informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach .............. stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być
ogólnie udostępnione.
Do oferty załączamy następujące dokumenty:
1)
……………………………………………...............................................................
2)
……………………………………………..............................................................

................................... dnia .........2016 r.

(podpis upoważnionego przedstawiciela)
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UMOWA Nr………/ŚCz./2016

Załącznik nr 3 do siwz

zawarta w dniu ......................................pomiędzy :
Szpital Miejski, im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o. o. z siedzibą w Świnoujściu, (72-600 Świnoujście),ul. Mieszka
I – go 7, zarejestrowanym w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonym przez Wojewodę
Zachodniopomorskiego pod nr 000000018145 oraz w Krajowym Rejestrze Sądowym – rejestrze stowarzyszeń, innych
organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonym przez Sąd
Rejonowy w Szczecin-Centrum w Szczecinie – XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS
0000490038, NIP: 855-158-34-67, zwanym w treści umowy „Szpitalem”,
Prezesa Zarządu – Jacka Piętniewicza
a
..........................................................
..........................................................
zwanym w treści umowy „Wykonawcą” reprezentowanym przez:
...........................................................
Umowa zostaje zawarta w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawa
środków czystości i dezynfekcji dla Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o. o. ul. Mieszka I 7, 72-600
Świnoujście - Pakiet Nr …….”, na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164.)
strony zawierają umowę o następującej treści:
1.

2.
3.
4.

1.

2.

3.
4.
5.
6.

§1
Wykonawca zobowiązuje się dostarczać bezpośrednio do pomieszczenia wskazanego przez osobę uprawnioną
z Działu Technicznego Szpitala (w godz. 0800 do godz. 1230) w Świnoujściu przy ul. Mieszka I 7 środki czystości
i dezynfekcji, szczegółowo określone co do asortymentu w ofercie Wykonawcy stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszej
umowy - dotyczącej pakietu (ów) nr ...... oraz w ilościach określonych w zamówieniach szczegółowych, nazywane w
dalszej części umowy „przedmiotem dostawy”, a Szpital zobowiązuje się do odbioru przedmiotu dostawy.
Wykonawca w przypadku dostarczenia przedmiotu dostawy na paletach zobowiązany jest do zachowania wymiarów
wys. x szer. x gł.(1600 x 800 x 1200).
Ilości wskazane w Załączniku Nr 1 do umowy zostały podane orientacyjnie i mogą ulec zmianie w zależności od
rzeczywistych potrzeb Szpitala. Ilości zostały podane jedynie by ułatwić sporządzenie i skalkulowanie oferty.
W trakcie realizacji niniejszej umowy Szpital zastrzega sobie prawo do zmiany zamawianych ilości przedmiotu dostawy
w poszczególnych pozycjach Pakietu, poprzez ich zwiększenie lub zmniejszenie, nie więcej niż do 30% danej pozycji
Pakietu, z tym jednak zastrzeżeniem, że w przypadku zwiększenia ilości przedmiotu dostawy, nie zostanie
przekroczona ogólna wartość danego Pakietu wynikająca z oferty cenowej Wykonawcy i stanowiąca wartość umowy.
W przypadku pozycji zawierających od 1 do 3 jednostek miary, Szpital zastrzega sobie prawo do zwiększenia tej
pozycji o jedną jednostkę z zastrzeżeniem, że nie zostanie przekroczona ogólna wartość danego Pakietu.
§2
Wykonawca zobowiązuje się dostarczać Szpitalowi przedmiot dostawy na własny koszt i ryzyko, w ciągu …. godz. od
złożenia mu szczegółowego zamówienia. Szpital zobowiązuje się składać Wykonawcy zamówienia szczegółowe
w formie elektronicznej na adres e-mailowy Wykonawcy: ………………@.............................. . Wykonawca potwierdzi
odbiór zamówienia e-mailem niezwłocznie po jego otrzymaniu.
Wydłużenie terminu realizacji poszczególnych zamówień jednostkowych (dostaw) może nastąpić wyłącznie
w przypadku zaistnienia okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności
w przypadku działania siły wyższej. W takim przypadku Wykonawca niezwłocznie pisemnie zawiadomi Szpital o
powyższych okolicznościach przedstawiając dowody potwierdzające zaistnienie powyższych okoliczności oraz wskaże
proponowany termin dostawy. Nowy termin realizacji dostawy zostanie ustalony przez Strony umowy.
Wykonawca zapewnia realizację dostaw poszczególnych partii przedmiotu dostawy w oryginalnych opakowaniach oraz
własnym transportem gwarantując należyte zabezpieczenie przedmiotu dostawy przed czynnikami pogodowymi,
uszkodzeniami itp.
Wykonawca zobowiązuje się dostarczać przedmiot dostawy należytej jakości określonej w odrębnych przepisach.
Przedmiot dostawy powinien posiadać świadectwo rejestracji oraz kartę charakterystyki produktu.
Wykonawca udziela Szpitalowi gwarancji co do jakości przedmiotu dostawy. Termin używalności przedmiotu dostawy
nie krótszy niż 6 miesięcy od daty dostawy będzie określony na pojedynczych opakowaniach.
Szpital ma obowiązek sprawdzić przedmiot dostawy pod względem zgodności z zamówieniem szczegółowym w dniu
dostawy.
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7.
8.
9.
1.
2.
3.
4.

W przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy zamówieniem szczegółowym, a dokonaną dostawą Szpital zgłosi ten
fakt Wykonawcy w ciągu 7 dni od dnia odbioru przedmiotu dostawy. Inne zauważone wady Szpital zobowiązany jest
zgłosić niezwłocznie po ich wykryciu.
Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 7 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę pisemnego zawiadomienia
o wystąpieniu wad.
Wymiana przedmiotu dostawy niezgodnego z zamówieniami szczegółowymi dokonuje się na koszt Wykonawcy.
§3
Za dostawę poszczególnych partii przedmiotu dostawy Szpital zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie stanowiące iloczyn
ceny jednostkowej poszczególnych produktów wymienionych w Załączniku nr 1 do umowy i ilości dostarczonych
produktów danego rodzaju wynikających z zamówienia szczegółowego.
Strony przewidują, iż łączna wysokość wynagrodzenia w okresie, na który została zawarta umowa, na Pakiet Nr
……nie może przekroczyć ...................zł (słownie netto: ….) + podatek VAT w kwocie ..............zł (słownie: …), tj.
..................zł (słownie brutto: …).
Zapłata należności za realizację poszczególnych partii przedmiotu dostawy wynikających z zamówienia szczegółowego
nastąpi po wykonaniu tego zamówienia i odbiorze zamówienia szczegółowego przez Wykonawcę przelewem na konto
Wykonawcy wskazane w fakturze w terminie 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury Szpitalowi.
Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Szpitala.

§4
1. Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego przeprowadzenia 2 szkoleń z zakresu BHP w tematyce bezpiecznego
użytkowania i posługiwania się dostarczonymi środkami będącymi przedmiotem zamówienia (za wyjątkiem pakietu nr 6, 8,
9).
2. Szkolenie odbędzie się w terminach uzgodnionych pomiędzy stronami, z tym, iż ostatnie szkolenie odbędzie się w dniu
dostarczenia pierwszej dostawy.
3. W sytuacji, gdy Wykonawca zmienia środek (preparat) najpóźniej do dnia dostawy nowego produktu przeprowadzi min. 2
szkolenia o tematyce jak w ust. 1.
§5
1. Strony postanawiają, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy nastąpi
poprzez zapłatę kar umownych.
2. Wykonawca zapłaci Szpitalowi karę umowną:
a) w wysokości 0,1% wartości brutto nie dostarczonej partii przedmiotu dostawy, jednak nie mniej niż 50,00 zł za każdy
dzień opóźnienia - jeżeli przedmiot dostawy nie został dostarczony w terminie z powodu okoliczności, za które Szpital
nie ponosi odpowiedzialności,
b) w wysokości 0,1% wartości brutto nie dostarczonej partii przedmiotu dostawy, jednak nie mniej niż 50,00 zł za każdy
dzień opóźnienia - za dostarczenie przedmiotu dostawy w ilości nie odpowiadającej zapotrzebowaniu (braki ilościowe)
oraz nie zgodnej pod względem jakościowym wg. opisów wynikających ze złożonych kart charakterystyki przedmiotu
zamówienia stanowiących załącznik do oferty.
c) w wysokości 10 % wartość brutto umowy w przypadku nie przeprowadzenia szkoleń wskazanych w § 4 lub
przeprowadzenia ich po dniu pierwszej dostawy.
3. Szpital zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,1% wartości brutto partii przedmiotu dostawy za każdy dzień
opóźnienia w odbiorze przedmiotu dostawy.
4. Szpital zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych.
§6
1. Jeżeli Wykonawca nie wywiąże się terminowo z dostawy, Szpitalowi przysługuje prawo dokonania interwencyjnego
zakupu przedmiotu dostawy u innego Wykonawcy na koszt i ryzyko Wykonawcy (transport, różnica w cenie).
2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie należności, o których mowa w ust. 1, poprzez wystawienie przez Szpital
pisemnego dokumentu obciążającego Wykonawcę zwanego notą obciążeniową ze wskazaniem tytułu obciążenia (tj.
powołanie odpowiedniego zapisu umowy).
§7
1. Umowa została zawarta na czas określony tj od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2017 r.
2. Niniejsza umowa wygasa przed upływem terminu określonego w ust. 1, w przypadku wcześniejszego zrealizowania
dostaw przez Wykonawcę, na kwotę określoną w § 3 ust.2 umowy.
§8
Niniejsza umowa może zostać rozwiązana:
1. na podstawie porozumienia stron - w każdym terminie,
2. przez każdą ze stron - za jednomiesięcznym wypowiedzeniem, dokonanym na koniec miesiąca kalendarzowego;
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3. natychmiastowo (bez okresu wypowiedzenia) przez Szpital - w przypadku rażącego naruszenia przez Wykonawcę
postanowień niniejszej umowy, w szczególności w przypadku:
a) dwukrotnego zgłoszenia przez Szpital zasadnej reklamacji,
b) nie przeprowadzenia przez Wykonawcę szkoleń lub opóźnienia w ich przeprowadzeniu, a opóźnienie wynosi powyżej 2
dni.
§9
1. Wykonawca niniejszym oświadcza, iż posiada aktualną (tj. ważną przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy)
umowę ubezpieczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej, na dowód czego załącza do niniejszej umowy kopię opłaconej
polisy ubezpieczeniowej.
2. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania polisy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
przez cały okres trwania niniejszej umowy i w odpowiednim terminie przedstawi nową aktualną polisę wraz z dokumentem
opłaty.
§ 10
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem ich
nieważności.
2. Szpital przewiduje możliwość, stosownie do treści art. 144 ust. 1 Prawo zamówień publicznych, dokonania zmiany
niniejszej umowy w następujących sytuacjach:
a) jeżeli nastąpiła zmiana danych podmiotów zawierających umowę (np. w wyniku przekształceń, przejęć, itp.);
b) nastąpiła zmiana nazwy handlowej oferowanego przedmiotu zamówienia;
c) nastąpiła zmiana sposobu konfekcjonowania przedmiotu zamówienia;
d) nastąpił brak produktów stanowiących przedmiot dostawy na rynku z przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np.
wycofanie z rynku, zaprzestanie produkcji) – istnieje możliwość zastąpienia produktem o tym samym zastosowaniu,
produktem równoważnym, ale przy cenie nie wyższej niż określona w umowie, w przypadku zaistnienia incydentu
medycznego – możliwość wprowadzenia produktu równoważnego o tych samych parametrach i zastosowaniu oraz
w przypadku zmiany nazwy produktu, numeru katalogowego, sposobu konfekcjonowania, przy niezmienionym
produkcie;
e) w przypadku zmiany ilości sztuk w opakowaniu – nastąpi przeliczenie ilości sztuk na odpowiednią ilość opakowań;
f) w przypadku zmiany w mieniu Szpitala, które skutkować będą koniecznością skorygowania załączników do SIWZ lub
zapisów umowy;
g) zmiana ceny (zarówno w górę jak i w dół) dopuszczalna jest w przypadku:
- nieprzewidzianej na etapie składania ofert zmiany obowiązujących przepisów prawnych mających wpływ na
sposób kalkulowania cen oferty przetargowej;
- zmiany stawki podatku VAT – cena netto nie ulegnie zmianie, nastąpi jedynie zmiana ceny brutto;
- zmiany spowodowane udzieleniem przez Wykonawcę upustów promocyjnych;
h) w nieprzewidzianych przypadkach braku objętego umową przedmiotu dostawy danego producenta dopuszcza się za
zgodą Szpitala sprzedaż odpowiednika tego samego producenta po cenie nie wyższej niż cena zawarta w umowie.
Zamiennik będzie charakteryzował się właściwościami nie gorszymi niż oferowany produkt.
1.
2.

§ 11
W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym,
czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Szpital może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od
powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
W przypadku, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu
wykonania części umowy.

§ 12
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego.
2. Spory powstałe na tle umowy rozstrzygał będzie Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Szpitala.
3. Wykonawca zobowiązuje się nie przelewać na osobę trzecią jakichkolwiek praw lub obowiązków wynikających
z umowy, a w szczególności wierzytelności przysługujących mu od Szpitala na podstawie niniejszej umowy bez jego
pisemnej zgody pod rygorem nieważności.
4. Umowa sporządzona zostanie w trzech egzemplarzach – jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla
Szpitala.
Załączniki:
1. Formularz ofertowy- Załącznik Nr 2 do SIWZ dla Pakietu (-ów) Nr …….;
2. SIWZ.
1.

WYKONAWCA

SZPITAL

38

Złącznik nr 4 do siwz

................................................................
(Pieczęć Wykonawcy/ Wykonawców)
OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Ja (My), niżej podpisany (-ni)…………………………………………………………………..
działając w imieniu i na rzecz:
…………………………………………………………………………………………………
( Pełna nazwa wykonawcy)
………………………………………………………………………………………………..
(Adres siedziby wykonawcy)
w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na „DOSTAWA ŚRODKÓW CZYSTOŚCI I DEZYNFEKCJI”
oświadczam, że Wykonawca, którego reprezentuję spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art.22
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych tj.:
1. posiada uprawnienia do wykonywania działalności z zakresu przedmiotu zamówienia;
2. posiada wiedzę i doświadczenie;
3. dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4. znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

...............................,dn. .......................
................................................................................................
(Podpis(-y) osób uprawnionych do reprezentacji
wykonawcy, w przypadku oferty wspólnej
– podpis pełnomocnika wykonawców)
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Załącznik nr 5 do siwz
................................................................
(Pieczęć Wykonawcy/ Wykonawców)
OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA
Ja ( My), niżej podpisany (-ni)…………………………………………………………………..
działając w imieniu i na rzecz:
…………………………………………………………………………………………………
( Pełna nazwa wykonawcy)
………………………………………………………………………………………………..
(Adres siedziby wykonawcy)
w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na „DOSTAWA ŚRODKÓW CZYSTOŚCI I DEZYNFEKCJI”
oświadczam, że Wykonawca, którego reprezentuję nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia z
powodów, o których mowa w art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

...............................,dn. .......................
................................................................................................
(Podpis(-y) osób uprawnionych do reprezentacji
wykonawcy, w przypadku oferty wspólnej
– podpis pełnomocnika wykonawców)
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Załącznik nr 6 do siwz
Wykaz wykonanych dostaw

Lp.

Przedmiot

Wartość

Daty wykonania
(od dnia ....... do
…………..dnia)

Odbiorca

Do wykazu dołączam dokumenty potwierdzające, że ww. dostawy zostały wykonane należycie.
...............................................................................
data i podpis upoważnionego przedstawiciela
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