
 

ZESPÓŁ  OPIEKI  ZDROWOTNEJ
w Świętochłowicach

ul. Chorzowska 38, 41-605 Świętochłowice
Sąd Rejonowy w Katowicach Nr KRS 0000042462

NIP 627-16-69-770, REGON  000311450  
Dyrektor           tel.032/ 245-34-40
                         tel.032 /770-77-84
Kadry               tel. 032/245-25-54
Gł. księgowa    tel. 032/245-25-28

Świętochłowice, 21 lipca 2011 r.

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

nr zamówienia publicznego: …………………………..                                               16/ZA/11 

przedmiot zamówienia publicznego: 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę 
środków czystości.

wymagany czas realizacji zamówienia:   ………              12 miesięcy od daty zawarcia umowy
        
                                                                          
termin składania ofert:…………………………                             29 lipca 2011 godz. 10:00

termin otwarcia ofert:……………………………                           29 lipca 2011 godz. 10:30

termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert

miejsce składania ofert: Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach ul. Chorzowska 38 
sekretariat- pokój nr 2.

miejsce otwarcia ofert:  Zespół  Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach ul. Chorzowska 38
sala konferencyjna – pokój nr 5.

      



osoby upoważnione do kontaktów z Wykonawcami:

w zakresie procedury przetargowej
tel. 32/ 245 33 38 w godzinach od 12:00 - 14:00 
fax. 32/ 770 74 35

- Martyna Kołton

w zakr  esie przedmiotu zamówienia :  
tel. 32/ 245 33 38 w godzinach od 12:00 - 14:00 
fax. 32/ 770 74 35

- Martyna Kołton

                                 
kryteria oceny ofert: 

cena      -       100%

postępowanie prowadzone jest   w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo 
Zamówień  Publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 j.t. z późń. zm.).

załączniki:
1. Formularz ofertowy  wraz z oświadczeniem o spełnianiu warunków, o których mowa w art.  22 ust. 1 Ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 j.t. z późń. zm.) - 
Załącznik nr 1.

2. Wzór umowy  - Załącznik nr 2.
3. Oświadczenie o braku  podstaw  do wykluczenia, o których mowa w  art.  24 ust. 1  i  2 Ustawy z dnia 29  stycznia  

2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 j.t. z późn. zm.) - Załącznik nr 3.
4. Wykaz wykonanych-wykonywanych dostaw  - Załącznik nr 4.



Rozdział 1. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r.-  Prawo Zamówień 
Publicznych,  w trybie  przetargu  nieograniczonego  o  wartości  szacunkowej  zamówienia  poniżej 
kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 j.t. z późn. zm.).

Rozdział 2. Przedmiot zamówienia

Dostawa środków czystości.

Opis  przedmiotu zamówienia 

Przedmiot zmówienia określony według Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych (CPV) 
kodami:

39830000-9 - Środki czyszczące
33760000-5 - Papier toaletowy, chusteczki higieniczne, ręczniki do rąk i serwety
39800000-0 - Środki czyszczące i polerujące
39514200-0 - Ścierki
39224330-0 - Wiadra
18424000-7 - Rękawice
39224200-0 - Szczotki
39224000-8 - Miotły i szczotki i inne artykuły różnego rodzaju
39224340-3 - Kosze

Zakres zamówienia obejmuje IV pakiety (części) - Załącznik nr 1:

Pakiet I - Środki  czystości  w  asortymencie  oraz  ilościach  maksymalnych  określonych 
w Załączniku nr 1.

Pakiet II - Specjalistyczne środki czystości w asortymencie oraz ilościach maksymalnych 
określonych w Załączniku nr 1.

Pakiet III - Akcesoria  w  asortymencie  oraz  ilościach  maksymalnych  określonych 
w Załączniku nr 1.

Pakiet IV - Ręczniki,  papier  toaletowy,  prześcieradła  w  asortymencie  oraz  ilościach 
maksymalnych określonych w Załączniku nr 1.

Szczegółowe wymagania związane z realizacją przedmiotu zamówienia:

1. Dostawy dokonywane będą w oparciu o pisemne zamówienia składane za pomocą faxu przez 
pracownika Sekcji Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych, w terminie do 7 dni od daty otrzyma-
nia zamówienia, do Magazynu Szpitalnego mieszczącego się przy ul. Chorzowskiej 36 w Świę-
tochłowicach.

2. Godziny dostaw do Magazynu: od 7.30 do 12.00. 
3. Własny transport dostawcy do jednostki zamawiającej wraz z wniesieniem towaru na miejsce 

wskazane przez pracownika.
4. Przy dostawie towar będzie poddany kontroli ilościowej.

http://www.przetargi.egospodarka.pl/Miotly-i-szczotki-i-inne-artykuly-roznego-rodzaju


Wykonawca  zobowiązany  jest  bez  odrębnego  wynagrodzenia  przeprowadzić  co  najmniej  raz 
w okresie  obowiązywania  umowy  szkolenie  z  zakresu  stosowanych,  określonych  w  opisie 
przedmiotu  zamówienia,  środków  czystości  przekazanych  do  zastosowania  w  procedurach 
utrzymania higieny szpitalnej.

Zamawiający dopuszcza  możliwość składania ofert częściowych dla w/w pakietów.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniający dla w/w pakietów.

Rozdział 3. Wymagany termin realizacji zamówienia

Wymagany termin realizacji zamówienia wynosi 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Rozdział  4.  Warunki  udziału  w  postępowaniu  oraz  opis  sposobu  dokonywania  oceny 
spełnienia tych warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) posiadania   uprawnień  do   wykonywania określonej  działalności lub czynności, jeżeli przepisy 
prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Wykonawca zobowiązany jest 
złożyć oświadczenie, o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 
stycznia  2004  r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 j.t. z późn. 
zm.).

2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
W  celu  spełnienia  powyższego  warunku  Wykonawca  obowiązany  jest  przedstawić  wykaz 
wykonanych  lub  wykonywanych   dostaw   w  zakresie  niezbędnym  do  wykazania  spełnienia 
warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania 
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie z podaniem ich wartości, 
przedmiotu,  dat  wykonania  i  odbiorców  oraz  załączeniem  dokumentu  potwierdzającego,  że  te 
dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. 
Wykonawca wykaże wykonanie/wykonywanie minimum 3 dostaw (rozumianych jako wykonanie 
umowy  w  całości  lub  w  części)  odpowiadających  swoim  rodzajem  dostawom  stanowiącym 
przedmiot zamówienia o min.  wartości brutto 20 000,00 zł w okresie ostatnich trzech lat  przed 
upływem terminu  składania  ofert,  a jeżeli  okres  prowadzenia  działalności  jest  krótszy -  w tym 
okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączy dokumenty 
potwierdzające, że dostawy zostały  wykonane lub są wykonywane należycie.

3)dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania 
zamówienia;
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Wykonawca zobowiązany jest 
złożyć oświadczenie, o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 
stycznia  2004  r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 j.t. z późn. 
zm.).

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej;



Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Wykonawca zobowiązany jest 
złożyć oświadczenie, o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 
stycznia  2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 j.t. z późn. zm.).

Ocena  spełnienia  w/w  warunków  dokonana  zostanie  zgodnie  z  formułą  „spełnia/nie  spełnia” 
w oparciu  o  informacje  zawarte  w  dokumentach  i  oświadczeniach,  jakie  mają  dostarczyć 
Wykonawcy  w  celu  potwierdzenia  spełnienia  warunków  udziału  w  postępowaniu  i wykazania 
braku podstaw do wykluczenia z postępowania.

Jeżeli  wykonawca  polegać  będzie  na  wiedzy,  doświadczeniu,  potencjale  technicznym,  osobach 
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie 
od  charakteru  prawnego  łączących  go  z  nimi  stosunków,  zobowiązany  jest  udowodnić 
Zamawiającemu,  iż  będzie  dysponował  zasobami  niezbędnymi  do  realizacji  zamówienia, 
w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu 
do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

Jeżeli  Wykonawca,  wykazując  spełnianie  warunku,  o  którym  mowa  w  pkt  4,  polega 
na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 j.t. z 
późn. zm.),  wymaga się przedłożenia informacji  banku lub spółdzielczej  kasy oszczędnościowo-
kredytowej,  w których  podmioty  te  posiadają  rachunek,  potwierdzającej  wysokość  posiadanych 
środków finansowych lub zdolność kredytową tych podmiotów, wystawionej nie wcześniej niż 3 
miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Rozdział  5.  Oświadczenia  i  dokumenty wymagane od Wykonawców w celu  potwierdzenia 
spełnienia  warunków udziału  w postępowaniu,  wykazania  braku podstaw do wykluczenia 
z     postępowania  oraz  potwierdzenia,  iż  Wykonawca  posiada  uprawnienia  do  wykonania   
określonej działalności lub czynności 

1. W celu  potwierdzenia  spełniania  przez  Wykonawcę  warunków  udziału  w  postępowaniu 
wskazanych w Rozdziale  4 SIWZ Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania 
winien złożyć następujące dokumenty:

a) wypełniony  formularz  ofertowy  wraz  z  oświadczeniem  o  spełnianiu  warunków, 
o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień 
Publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 j.t.)- Załącznik nr 1;

b) wykaz wykonanych lub wykonywanych dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania 
spełnienia  warunku  wiedzy  i  doświadczenia  w  okresie  ostatnich  trzech  lat  przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – 
w tym okresie z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz 
załączeniem  dokumentu  potwierdzającego,  że  te  dostawy  zostały  wykonane  lub  są 
wykonywane należycie. 
Wykonawca wykaże wykonanie/wykonywanie minimum 3 dostaw (rozumianych jako 
wykonanie  umowy  w  całości  lub  w  części)  odpowiadających  swoim  rodzajem 
dostawom stanowiącym przedmiot  zamówienia  o  min.  wartości  brutto  20  000,00 zł 
w okresie  ostatnich  trzech lat  przed upływem terminu składania ofert,  a jeżeli  okres 
prowadzenia  działalności  jest  krótszy  -  w  tym  okresie,  z  podaniem  ich  wartości, 
przedmiotu,  dat  wykonania  i  odbiorców  oraz  załączy  dokumenty  potwierdzające, 
że dostawy zostały  wykonane lub są wykonywane należycie- Załącznik nr 4.



2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania Wykonawcy Zamawiający 
wymaga przedłożenia:

a) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 
759 j.t. z późn. zm.) – Załącznik nr 3;

b) aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 
rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 
2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r., 
Nr 113, poz. 759 j.t. z późn. zm.), wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert,  a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w 
zakresie  art.  24  ust.  1  pkt  2 Ustawy z  dnia  29  stycznia  2004 r.  Prawo Zamówień 
Publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 j.t. z późn. zm.);

c) aktualnego  zaświadczenia  właściwego  naczelnika urzędu  skarbowego 
potwierdzającego,  że  Wykonawca nie  zalega  z  opłacaniem  podatków,  lub 
zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie 
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 
organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 
ofert;

d) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub 
Kasy Rolniczego  Ubezpieczenia  Społecznego  potwierdzającego,  że  Wykonawca  nie 
zalega  z  opłacaniem  składek na  ubezpieczenia  zdrowotne  i  społeczne,  lub 
potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie 
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 
organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 
ofert;

e) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 
ust. 1 pkt 4-8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 
z 2010 r., Nr 113, poz. 759 j.t. z późn. zm.), wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania ofert;

f) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 
ust. 1 pkt 9 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 
z 2010 r., Nr 113, poz. 759 j.t. z późn. zm.), wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania ofert.

3. Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 w/w ustawy, mają miejsce zamieszkania poza 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadcze-
nie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące 
niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, wystawione 
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 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 notariuszem, właściwym organem 
sądowym,  administracyjnym  albo  organem  samorządu  zawodowego  lub  gospodarczego 
miejsca zamieszkania tych osób.

4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, przedkłada:

a) Zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt b, c, d i f składa dokument lub 
dokumenty,  wystawione  w kraju,  w którym  ma  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania, 
potwierdzające odpowiednio, że:



1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
2) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,
3) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne 

i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz-
łożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu.

b) Zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt e), składa zaświadczenie właściwe-
go organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania oso-
by, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 Ustawy z 
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 
759 j.t. z późn. zm.).

Dokumenty, o których mowa w ust. 4 lit a) ppkt 1 i 2 oraz ust. 4 lit b) powinny być wystawione nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jedynie w przypadku dokumentu 
o nie zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne 
albo potwierdzającego, że Wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 
organu,  wymagane  jest  wystawienie  dokumentu  nie  wcześniej  niż  3  miesiące  przed  upływem 
terminu składania ofert.

Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej zastępuje się je dokumentem 
zawierającym  oświadczenie  złożone  przed  notariuszem,  właściwym  organem  sądowym, 
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca 
zamieszkania osoby lub kraju pochodzenia osoby, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania. 

5. W celu potwierdzenia,  że  oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom Zamawiającego 
Wykonawca  zobowiązany  jest  dołączyć  do  oferty  karty  charakterystyki  dot.  produktów 
z Pakietu 2 poz. 1-5.

6. Pełnomocnictwo do podpisania i złożenia oferty, jeżeli osoba podpisana nie jest wymieniona 
w dokumencie rejestracyjnym Wykonawcy. Pełnomocnictwo należy przedłożyć w oryginale 
lub w formie kopii potwierdzonej notarialnie.           

   
Wykonawca na żądanie Zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym jest zobowiązany wy-
kazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania wniosków o dopuszczenie do udziału w po-
stępowaniu lub składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z 
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 j.t.  
z późn. zm.) i brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa 
w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 
r., Nr 113, poz. 759 j.t. z późn. zm.).

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych 
do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od cha-
rakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest 
udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówie-
nia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania 
mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówie-
nia.



Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytu-
acji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny doku-
ment, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warun-
ku.

Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 4 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 j.t. z 
późn. zm.) polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach wyżej określonych, 
wymaga się przedłożenia informacji, o której mowa w §1 ust. 1 pkt 9 Rozporządzenia Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać Zamawia-
jący od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 Nr. 226, 
poz. 1817).

Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii  poświadczonej za zgodność z oryginałem 
przez Wykonawcę.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku 
podmiotów, o których mowa w § 1 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 
grudnia 2009 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy 
oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009, Nr 226, poz. 1817), kopie do-
kumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgod-
ność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, po-
świadczonym przez Wykonawcę.
Zamawiający będzie żądał przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumen-
tu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub budzić 
wątpliwości co do jej prawdziwości.
Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii.

Rozdział 6. Udział w postępowaniu podmiotów występujących wspólnie

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. W  przypadku  wspólnego  ubiegania  się  o  udzielenie  zamówienia  publicznego,  Wykonawcy 

ustanawiają  pełnomocnika  do reprezentowania  ich w postępowaniu o udzielenie  zamówienia 
albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

3. Wymagania dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców, o których mowa 
w pkt 1.

4. Jeżeli oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia została wybrana, 
Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy 
regulującej współpracę tych Wykonawców.

Rozdział 7. Udział w postępowaniu podwykonawców

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie 
powierzy podwykonawcom.

Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 j.t. z  późn. 



zm.), polega na zasobach innych podmiotów na zasadach wyżej określonych, a podmioty te będą 
brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w 
odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w § 2 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa 
Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać Za-
mawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009, 
Nr 226, poz. 1817).

Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 4 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 j.t. z 
późn.  zm.),  polega  na  zdolnościach  finansowych  innych  podmiotów  na  zasadach  wyżej 
określonych, wymaga się przedłożenia informacji, o której mowa w §1 ust. 1 pkt. 9 Rozporządzenia 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może 
żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 
2009, Nr 226, poz. 1817).

Rozdział 8. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających 

Zamawiający nie przewiduje możliwości dokonania zamówień uzupełniających.

Rozdział 9. Informacja o sposobie porozumienia się Zamawiającego z Wykonawcami 

Wzajemne porozumiewanie się oraz przekazywanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień, informa-
cji i dokumentów odbywa się pisemnie. Wykonawcy mogą składać oświadczenia i inne dokumenty 
faksem, a każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

Wykonawcy mający zamiar skorzystać z uprawnień do wglądu w dokumenty postępowania, powin-
ni złożyć wniosek w powyższej sprawie i ustalić telefonicznie termin spotkania z osobą uprawnioną 
ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami.

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
- Martyna Kołton, tel.: 32/ 245 33 38, fax. 32/ 770 74 35.

Rozdział 10. Przygotowanie oferty

Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca 
osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie. Wykonawcy występujący wspólnie 
ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie  lub   nienależyte wykonanie zamówienia. 
Oferta  winna  być  złożona  z  zachowaniem  formy  pisemnej  w  języku  polskim  pod  rygorem 
nieważności.  Wszelkie  dokumenty  sporządzane  w  języku  obcym  należy  składać  zgodnie 
z wymaganiami określonymi w Rozdziale 5 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Każdy 
Wykonawca może złożyć  tylko  jedną ofertę.  Zamawiający wymaga,  aby każda zapisana  strona 
oferty była ponumerowana kolejnymi numerami oraz zaparafowana. 
Wykonawca, który przedłoży więcej niż jedną ofertę zostanie wykluczony z postępowania. Treść 
oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Ofertę należy złożyć 
na formularzu ofertowym - Załącznik nr 1, wraz z pisemnym oświadczeniem o zaakceptowaniu 
warunków umowy zgodnych ze wzorem, stanowiącym Załącznik nr 2.
Do oferty winny być dołączone wszystkie dokumenty wymagane postanowieniami zawartymi w ni-
niejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.



Oferta winna być podpisana przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli i zaciągania 
zobowiązań  w imieniu  Wykonawcy.  Umocowanie  do  złożenia  oferty  winno  być  dołączone  do 
oferty, o ile nie wynika ono wprost z innych dokumentów załączonych do oferty.
Wykonawca umieści ofertę w zamkniętej kopercie i opisze w następujący sposób: nazwa i adres 
Wykonawcy z dopiskiem:

,,Dostawa środków czystości” 

Wykonawca może  zastrzec,  że  nie  mogą  być  udostępnione  innym  uczestnikom  postępowania 
informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów Ustawy o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie 
do udziału w postępowaniu. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa art. 86 ust.  
4 -Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Dokumenty zawierające tajemnicę przedsiębiorstwa należy złożyć w nieprzezroczystej zamkniętej 
kopercie z dopiskiem “tylko do wglądu przez komisję przetargową.”.
W  przypadku  braku  powyższego  zapisu,  Zamawiający  uzna,  że  wszystkie  informacje  złożone 
w ofercie są w pełni jawne. 

Rozdział 11  .   Sposób obliczenia ceny oferty  

Cenę oferty Wykonawca poda w formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1.
Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem 
zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
Dane cenowe, określone przez Wykonawcę będą stałe przez cały okres realizacji umowy.
Oferowana cena powinna być skalkulowana w oparciu o niniejszą Specyfikację Istotnych Warunków 
Zamówienia i winna obejmować wszystkie elementy niezbędne do wykonania zakresu przedmiotu 
zamówienia.

Rozdział 12. Język postępowania

Postępowanie  jest  prowadzone  w  języku  polskim.  Wszelkie  dokumenty  sporządzane  w  języku 
obcym należy składać zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozdziale 5 Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia.

Rozdział 13  .   Miejsce i termin składania ofert  

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach, 
ul. Chorzowska 38 - sekretariat - pok. nr 2 w terminie do 29 lipca 2011 godz. 10:00. Wykonawca 
może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. 
Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.

Rozdział 14. Miejsce i termin otwarcia ofert

Otwarcie ofert nastąpi dnia 29 lipca 2011 godz. 10:30. w siedzibie Zamawiającego - Zespół Opieki 
Zdrowotnej w Świętochłowicach, ul. Chorzowska 38- pok. nr 5 (sala konferencyjna).



Podczas  otwarcia  ofert  Zamawiający  poda  nazwy  (firmy)  oraz  adresy  Wykonawców,  a  także 
informacje  dotyczące  ceny,  terminu  wykonania  zamówienia,  okresu  gwarancji  i  warunków 
płatności zawartych w ofertach.

Rozdział 15. Środki ochrony prawnej

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi przysługują środki ochrony prawnej, jeżeli ma lub miał 
interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku narusze-
nia  przez  Zamawiającego  przepisów ustawy – zgodnie  z  zapisami  Działu  VI „Środki  Ochrony 
Prawnej” (art. 179 – art. 198 g) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 j.t. z późn. zm.).
W niniejszym postępowaniu, zgodnie z art. 180 ust. 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych,  od-
wołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

1) Opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;
2) Wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
3) Odrzucenia oferty odwołującego.

Odwołanie wnosi się do Prezesa (KIO) w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecz-
nym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, 
w terminie określonym w art. 182 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 j.t. z późn. zm.), przesyłając jego treść Zamawiającemu celem 
zapoznania się Zamawiającego z jego treścią przed upływem terminu do jego wniesienia i z zacho-
waniem pozostałych regulacji wyżej powołanych przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pra-
wo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 j.t. z późn. zm.).

Rozdział 16. Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

Przy wyborze  najkorzystniejszej  oferty  komisja  przetargowa będzie  kierować  się  następującym 
kryterium:

Kryterium
   1.  cena 

Waga (%)
      100 %
    

                  

Oferty Wykonawców niewykluczonych oraz nieodrzuconych będą oceniane według następujących 
kryteriów i wag:

Kryterium – cena  brutto – 100%

Cena  brutto najniższa wśród ofert 
-------------------------------------------------------------- x 100 pkt. 
Cena  brutto  danego Wykonawcy        

 Zamawiający dokona wyboru oferty z najwyższą sumą punktów.

Zamawiający odrzuci ofertę zgodnie z art. 89 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień
Publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 j.t. z późn. zm.).



Rozdział 17.  Oczywiste omyłki

Zamawiający poprawia w ofercie:
- oczywiste omyłki pisarskie,
- oczywiste  omyłki  rachunkowe,  z  uwzględnieniem konsekwencji  rachunkowych  dokonanych 

poprawek,
- inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze Specyfikacją Istotnych Warunków 

Zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, 
      niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

Rozdział 18. Termin związania  ofertą

Termin związania ofertą złożoną w przedmiotowym postępowaniu wynosi 30 dni. 
Wykonawca  samodzielnie  lub  na  wniosek  Zamawiającego  może  przedłużyć  termin  związania 
ofertą,  z  tym,  że  Zamawiający  może  tylko  raz,  co  najmniej  na  3 dni  przed upływem terminu 
związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu 
o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

Rozdział 19. Formalności, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadamia Wyko-
nawców, którzy złożyli oferty, o:
1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo 

adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz 
nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonaw-
ców, którzy złożyli  oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny 
ofert i łączną punktację;

2. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;
3. Wykonawcach, którzy zostali  wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia,  podając 

uzasadnienie faktyczne i prawne;
4. Terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamó-

wień Publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 j.t. z późn. zm.), po którego upływie 
umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje, o których 
mowa wyżej  w pkt  1,  również  na stronie  internetowej  Zamawiającego  www.zoz.net.pl oraz na 
tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

Zamawiający zawiera umowę z Wykonawcą w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem 
art. 183 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, 
poz. 759 j.t. z późn. zm.).w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o 
wyborze  oferty,  jeżeli  zawiadomienie  o  wyborze  najkorzystniejszej  oferty  zostanie  przesłane 
Wykonawcy  faksem,  a  każda  ze  stron  na  żądanie  drugiej  niezwłocznie  potwierdzi  fakt  ich 
otrzymania.  Jeżeli  zawiadomienie  o wyborze  najkorzystniejszej  oferty zostało przesłane w inny 
sposób niż wyżej wymieniony Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w 
terminie 10 dni. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta, 
Zamawiający  może  zawrzeć  umowę  w sprawie  zamówienia  publicznego  przed upływem  w/w 
terminów. Może to uczynić również w przypadkach, o których mowa w art. 94 ust. 2 pkt 3 lit. a 

http://www.zoz.net.pl/


ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 
j.t. z późn. zm.).
Jeżeli  Wykonawca,  którego oferta  została  wybrana,  uchyla  się  od  zawarcia  umowy w sprawie 
zamówienia  publicznego,  Zamawiający  na  podstawie  art.  94  ust.  3  Ustawy  Prawo  Zamówień 
Publicznych wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich 
ponownej  oceny,  chyba  że  zachodzą  przesłanki  unieważnienia  postępowania,  o  których  mowa 
w art. 93 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 j.t. z późn. 
zm.).

Rozdział 20. Tryb udzielania wyjaśnień

Pani Martyna Kołton- tel.  32/ 245 33 38, fax. 32/ 770 74 35, telefonicznie i faxem  w zakresie 
procedury przetargowej oraz przedmiotu zamówienia w godzinach od 12:00 do 14:00.

Wykonawca może zwrócić się  do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Wa-
runków Zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie,  jednak nie 
później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyja-
śnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie póź-
niej niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert tj. do dnia 
25 lipca 2011 do godz. 24:00.
Jeżeli  wniosek o  wyjaśnienie  treści  Specyfikacji  Istotnych  Warunków Zamówienia  wpłynął  po 
upływie terminu lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo 
pozostawić wniosek bez rozpoznania.
Przedłużenie  terminu  składania  ofert  nie  wpływa  na  bieg  terminu  składania  wniosków 
o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Treść zapytań  wraz  z  wyjaśnieniami  Zamawiający przekazuje Wykonawcom,  którym przekazał 
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, bez ujawnienia źródła zapytania, oraz zamieszcza 
na  stronie internetowej www.zoz.net.pl.
W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić 
treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dokonaną zmianę Specyfikacji Zamawiający 
przekazuje  niezwłocznie  wszystkim  Wykonawcom,  którym  przekazano  Specyfikację  Istotnych 
Warunków Zamówienia oraz zamieszcza na stronie internetowej www.zoz.net.pl.
Jeżeli  zmiana  treści  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia  prowadzi  do  zmiany  treści 
ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie 
Zamówień Publicznych.
Jeżeli w wyniku zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, nieprowadzącej do 
zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian 
w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym Wykonawców, którym 
przekazano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz zamieszcza informację na stronie 
internetowej www.zoz.net.pl. Przepis art. 38 ust. 4a Ustawy Prawo zamówień publicznych stosuje 
się odpowiednio.

Świętochłowice, dnia  21 lipca 2011 r.

Sporządził:                                                                                                                          Zatwierdził:

http://www.zoz.net.pl/
http://www.zoz.net.pl/
http://www.zoz.net.pl/


Załącznik nr 1
FORMULARZ OFERTOWY

Pakiet I- Środki czystości
L.P. ASORTYMENT J.m. ILOŚĆ 

MAX
CENA 

NETTO
WARTOŚĆ 

NETTO
VAT
[%]

WARTOŚĆ 
BRUTTO

PRODUCENT

1. Mydło  w  płynie,  poj.  5L  –  zawierające:  LANOLINĘ, 
GLICERYNĘ,  WITAMINY  (A,E,F),  PROWITAMINĘ  B5, 
posiadające właściwości antybakteryjne. szt. 300  

2. Mydło toaletowe w kostce 100 g szt. 50  
3. Mydło szare w kostce 100 g szt. 20  
4. Płyn do naczyń  1L koncentrat, ulega biodegradacji, 1 łyżeczka 

płynu  na  5L  wody.  Skład:  5-15%  anionowe  środki 
powierzchniowo czynne  ,  anionic surfactants,niejonowe środki 
powierzchniowoczynne/non-ionic   surfactants,.  Środek 
konserwujący,  preservative  (methylchloroisothiazolinone, 
methylisothiazolinone,  2-Bromo-2-nitro-propane-1,3-diol), 
barwnik/dye  (CI  19140,   CI  42080)  kompozycja  zapachowa, 
perfum. szt. 100  

5. Płyn do naczyń 5L koncentrat, ulega biodegradacji, 1 łyżeczka 
płynu na 5L wody szt. 300  

6. Proszek do szorowania 1 kg szt. 50  
7. Mleczko  do  czyszczenia  z  ,  który  nie  rysuje  delikatnych 

powierzchni   z  mikrogranulkami  500g  skład:  5  %  anionowe 
środki powierzchniowo czynne- 0,00% < stężenie < 2,50% Xi, 
R38,  R41  ,  Nr  Cas:  85711-69-9,  Nr  WE:288-330-3  skład: 
niejonowy  środek  powierzchniowy  czynny  -  0,00%  <2,500% 
Xi,R41 szt. 100  

8. Płyn do urządzeń sanitarnych 
Zagęszczony płyn czyszcząco dezynfekujący, o pojemności min. 
0,75l.  Posiadający  właściwości  dezynfekujące  i  wybielające 
(zawierający  podchloryn  sodu).  Zapobiegający  powstawaniu 
osadów i zanieczyszczeń, usuwający nieprzyjemne zapachy oraz 
zwalczający wszelkie szkodliwe dla zdrowia drobnoustroje. Do 
stosowania  w miejscach,  gdzie  gromadzą  się  niewidoczne dla 
oka mikroorganizmy.  Może być  używany bez rozcieńczenia  – 
w kuchni,  łazience,  w  toalecie  oraz  w  okolicach  otworów 
kanalizacyjnych, śmietników, jak i w rozcieńczeniu - do podłóg 
i płytek  ceramicznych.  Może  być  używany  również  do 
czyszczenia   i  dezynfekcji  kabin  i  zasłon  prysznicowych. 

szt. 500  



Posiadający badania biobójczne.
9. Płyn do szyb spray, poj. 0,5L szt. 100  
10. Tabletki do zmywarki trójskładnikowe szt. 300  
11. Preparat w granulkach do rur i odpływów 0,5 kg szt. 10  

Razem:

Treść oświadczenia Wykonawcy:

1. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (Załącznik nr 2 do SIWZ) wzór umowy został przez nas zaakcep-
towany i zobowiązujemy się - w przypadku wyboru naszej oferty- do zawarcia umowy o niniejszej treści w miejscu i terminie wyznaczonym 
przez Zamawiającego.

2. Oświadczamy, że nasza Firma spełnia wszystkie warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w tym zawarte w art. 
22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 j.t.) dotyczące: posiadania  
uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; posiadania wie-
dzy i doświadczenia; dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia; sytuacji  
ekonomicznej i finansowej.

Ogółem wartość zamówienia dla Pakietu I: .................................................................................................................................... złotych netto
Słownie:.................................................................................................................................................................................................................
Ogółem wartość zamówienia dla Pakietu I :................................................................................................................................... złotych brutto
Słownie:.................................................................................................................................................................................................................

………………………………..
(miejscowość i data)
(pieczęć i podpis osoby upoważnionej)



Pakiet II- Specjalistyczne środki czystości

L.p. ASOTRYMENT NAZWA J.m. ILOŚĆ 
MAX

CENA 
NETTO

WARTOŚĆ 
NETTO

VAT
[%]

WARTOŚĆ 
BRUTTO

PRODUCENT

1. Niskopieniący silny środek do gruntownego zmywania 
starych past i powłok polimerowych z twardych posadzek. 
Skutecznie usuwający zabrudzenia z: powierzchni z 
tworzywa sztucznego, PCV, kamienia naturalnego. 
Zawierający związki powierzchniowo czynne, 
rozpuszczalniki rozpuszczalne w wodzie. Opakowanie 10 L, 
pH koncentratu 12,5-13,6.  szt. 44  

2. Powłoka polimerowa odporna na działanie środków 
dezynfekcyjnych do rąk i powierzchni. Nadający połysk 
oraz warstwę ochronną odporną na zużycie powłok z 
tworzywa sztucznego, PCV. Opakowanie 10 L, pH 
koncentratu 7,5-8,5.  szt. 37  

3. Niskopieniący środek do mycia i pielęgnacji wszystkich 
wodoodpornych posadzek powlekanych i niepowlekanych: 
tworzywo sztuczne, PCV, kamień naturalny itp. Posiadający 
właściwości antypoślizgowe, do mycia mopem i 
maszynowo. Opakowanie 10 L, pH koncentratu 7,0-8,2.  szt. 58  

4. Niskopieniący środek myjący do mycia mebli 
laminowanych, posadzek niezabezpieczonych powłokami 
polimerowymi, glazury, szkła. Nie pozostawiający smug o 
przyjemnym zapachu. Opakowanie 10 L, pH koncentratu 
8,0-9,0.  szt. 58  

5. Niskopieniący silny środek do mycia pomieszczeń 
sanitarnych. Skutecznie usuwający brud, osady wapienne, 
rdzę z armatury i porcelany sanitarnej, szkła, tworzyw 
sztucznych,chromu i stali nierdzewnej. Posiadający 
właściwości antybakteryjne i pielęgnujące. Opakowanie 10 
L, pH koncentratu 0,5-0,7.  szt. 12  

6. Wózek do sprzatania, stelaż metalowy, chromowy na 
kółkach, 2 wiadra 25 L, wyciskarka do mopa taśmowego, 
uchwyt na worek ( min. wymiar worka 70 x110)  szt. 6  

Razem:



Treść oświadczenia Wykonawcy:

1. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (Załącznik nr 2 do SIWZ) wzór umowy został przez nas zaakcep-
towany i zobowiązujemy się - w przypadku wyboru naszej oferty- do zawarcia umowy o niniejszej treści w miejscu i terminie wyznaczonym 
przez Zamawiającego.

2. Oświadczamy, że nasza Firma spełnia wszystkie warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w tym zawarte w art. 
22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 j.t.) dotyczące: posiadania  
uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; posiadania wie-
dzy i doświadczenia; dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia; sytuacji  
ekonomicznej i finansowej.

Ogółem wartość zamówienia dla Pakietu II: .................................................................................................................................... złotych netto
Słownie:.................................................................................................................................................................................................................
Ogółem wartość zamówienia dla Pakietu II :................................................................................................................................... złotych brutto
Słownie:.................................................................................................................................................................................................................

………………………………..
(miejscowość i data)
(pieczęć i podpis osoby upoważnionej)



Pakiet III- Akcesoria

L.P.
ASORTYMENT

J.m. ILOŚĆ 
MAX

CENA 
NETTO

WARTOŚĆ 
NETTO

VAT
[%]

WARTOŚĆ 
BRUTTO

PRODUCENT

1. Aparat do golenia jednorazowy z dwoma ostrzami szt. 1200  
2. Rękawice gospodarcze Rękawice gospodarcze lateksowe flokowane 

bawełną.  Powinny tworzyć  skuteczną  barierę  przeciw zagrożeniom 
mikrobiologicznym  i   chronić  przed  mikroorganizmami,  odporne 
chemicznie,  mechanicznie  przed  wybranymi  substancjami 
chemicznymi stosowanymi w środkach przeznaczonych do sprzątania. 
Długość rękawic powinna być nie mniejsza niż 30 cm. rozm.  S, M , L szt. 400  

3. Ścierka do mycia, chłonna, odporna na ścieranie, wym. ok. 40 x 40 
cm, z mikrofazy /a3/  op. 200  

4. Ścierka ostra do naczyń szt. 60  
 Gąbka do naczyń duża 14 x 7 szt. 80  
6 Ścierka podłogowa bawełniana, kolor szary, wym. ok. 60 x 70 cm szt. 40  
7 Szczotka  chirurgiczna,  stosowana  jest  przy  myciu  i  dezynfekcji 

przedoperacyjnej  rąk  w  salach  operacyjnych  i  gabinetach 
zabiegowych. SUPER BRUSH szt. 100  

8 Szczotka typu żelazko duża szt. 20  
9 Szczotka typu żelazko mała szt. 10  
10 Szczotka do zamiatania plastikowa 40 cm z gwintem szt. 20  
11 Kij metalowy z gwintem 150 cm szt. 20  
12 Szczotka do WC + pojemnik szt. 15  
13 Szufelka + zmiotka szt. 15  
14 Miotła sorgo szt. 10  
15 Miotła brzozowa szt. 10  
16 Stelaż do mopa taśmowo/kieszeniowego wym. 40 x 17 cm szt. 30  
17 Stelaż do mopa taśmowo/kieszeniowego wym. 40 x 14 cm szt. 20  
18 Kij aluminiowy pasujący do rozm. 15 i 16 szt. 30  
19 Nakładka na mop płaski 17 x 40cm bawełniana supełkowa z taśmą, 

kieszeniowy, dwie kieszenie proste, temperatura prania 95st. C szt. 250  
20 Nakładka na mop płaski 14 x 40cm bawełniana supełkowa z taśmą, 

kieszeniowy, dwie kieszenie proste, temperatura prania 95st. C szt. 150  
21 Nakładka na mop płaski 14 x 40cm mikrofazy  z taśmą, kieszeniowy, 

dwie kieszenie proste, temperatura prania  60 st. C  10  
22 Szczotka do szorowania plastikowa z gwintem szt. 20  
23 Odświeżacz powietrza w aerozolu szt. 50  
24 Druciak spiralny do szorowania duży szt. 20  



25 Kosz na śmieci pedałowy plastikowy 15L szt. 5  
26 Kosz na śmieci pedałowy plastikowy 25L  50  
27 Wiadro plastikowe 10 L szt. 5  
28 Dozownik na mydło z pojemnikiem 1000 ml, wykonany z tworzywa 

ABS, zamykany na klucz, marka do sprawdzania ilości mydła szt. 15  
29 Pojemnik na ręczniki papirowe ZZ  z tworzywa ABS, pjemność 500 

listków, zamykany na klucz szt. 3  
Razem:

Treść oświadczenia Wykonawcy:

1. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (Załącznik nr 2 do SIWZ) wzór umowy został przez nas zaakcep-
towany i zobowiązujemy się - w przypadku wyboru naszej oferty- do zawarcia umowy o niniejszej treści w miejscu i terminie wyznaczonym 
przez Zamawiającego.

2. Oświadczamy, że nasza Firma spełnia wszystkie warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w tym zawarte w art. 
22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 j.t.) dotyczące: posiadania  
uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; posiadania wie-
dzy i doświadczenia; dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia; sytuacji  
ekonomicznej i finansowej.

Ogółem wartość zamówienia dla Pakietu III: .................................................................................................................................... złotych netto
Słownie:.................................................................................................................................................................................................................
Ogółem wartość zamówienia dla Pakietu III :................................................................................................................................... złotych brutto
Słownie:.................................................................................................................................................................................................................

………………………………..
(miejscowość i data)
(pieczęć i podpis osoby upoważnionej)



Pakiet IV- Ręczniki, papier toaletowy, prześcieradła

L.P. ASORTYMENT J.m. ILOŚĆ 
MAX

CENA 
NETTO

WARTOŚĆ 
NETTO

VAT
[%]

WARTOŚĆ 
BRUTTO

PRODUCENT

1. Ręczniki papierowe listki zielone lub szare, gramatura 40/m2  /a4000/ op. 400  
2. Papier toaletowy średnica 19 cm, 2- warstwowa makulatura, 130 m

(2 x 20 g/ m2) szt. 2000  
3. Prześcieradło papierowe w rolce wykonane z dwuwarstwowej celulozy, 

gramatura: 22g, szerokość: 60 cm szt. 400  
Razem:

Treść oświadczenia Wykonawcy:

1. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (Załącznik nr 2 do SIWZ) wzór umowy został przez nas zaakcep-
towany i zobowiązujemy się - w przypadku wyboru naszej oferty- do zawarcia umowy o niniejszej treści w miejscu i terminie wyznaczonym 
przez Zamawiającego.

2. Oświadczamy, że nasza Firma spełnia wszystkie warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w tym zawarte w art. 
22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 j.t.) dotyczące: posiadania  
uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; posiadania wie-
dzy i doświadczenia; dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia; sytuacji  
ekonomicznej i finansowej.

Ogółem wartość zamówienia dla Pakietu IV: .................................................................................................................................... złotych netto
Słownie:.................................................................................................................................................................................................................
Ogółem wartość zamówienia dla Pakietu IV :................................................................................................................................... złotych brutto
Słownie:.................................................................................................................................................................................................................

………………………………..
(miejscowość i data)
(pieczęć i podpis osoby upoważnionej)



Załącznik nr 2
WZÓR UMOWY

zawarta dnia .................................. w Świętochłowicach

           pomiędzy:
SP ZOZ Zespołem Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach 
z siedzibą w Świętochłowicach, ul. Chorzowska 38  NIP: 627 16 69 770  KRS: 0000042462

reprezentowanym przez:
Dyrektora mgr Grzegorza Nowaka 

zwanym dalej Zamawiającym

a 

reprezentowaną przez:

zwaną dalej Wykonawcą,

§ 1

Umowa  została  zawarta  w  oparciu  o  postępowanie  prowadzone  w  trybie  “przetargu 
nieograniczonego” zgodnie  z  regulacjami  Ustawy z dnia 29 stycznia  2004 r.  Prawo Zamówień 
Publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 j.t. z późn. zm.), opublikowanego w Biuletynie  
Zamówień Publicznych w dniu ..................... na dostawę środków czystości.

ZGODNIE Z OFERTĄ Z DNIA ...
PAKIET ...

STANOWIĄCĄ ZAŁĄCZNIK  DO UMOWY

§ 2

1. Zamawiający  ma  prawo rozwiązać  umowę  jeżeli  dane  zawarte  w  ofercie  zostaną  uznane 
za nieprawdziwe. 

2. Środki czystości powinny być dostarczane do Magazynu przy ul. Chorzowskiej 36, 41- 605 
w Świętochłowicach-  dostawa  następowała  będzie  sukcesywnie  zgodnie  z  pisemnymi 
częściowymi zamówieniami w ciągu 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 

3. Czas trwania umowy - 12 miesięcy od daty zawarcia, tj. od dnia ............ r.  do dnia  ............. r.
4. Środki  czystości dostarczane  będą  w  ciągu  7  dni  od  daty  złożenia  zamówienia  przez 

Zamawiającego za pomocą faxu na nr .....................................
5. Koszty  transportu  przedmiotu  umowy  do  Magazynu   przy  ul.  Chorzowskiej  36,  41-605 

w Świętochłowicach ponosi Wykonawca – dostawa transportem Wykonawcy.
6. Środki czystości będą zamawiane w zależności od potrzeb.
7. Ilości określone w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, to ilości maksymalne.
8. Zamawiający  nie  jest  zobowiązany  do  zamówienia  przedmiotu  umowy  w  ilościach 

maksymalnych, określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
9. Wykonawca zobowiązany jest bez odrębnego wynagrodzenia przeprowadzić co najmniej raz 

w okresie  obowiązywania  umowy  szkolenie  z  zakresu  stosowanych,  określonych  w  opisie 
przedmiotu  zamówienia,  środków  czystości  przekazanych  do  zastosowania  w  procedurach 
utrzymania  higieny  szpitalnej.  Szkolenie  winno  być  zakończone  certyfikatem  lub 
zaświadczeniem potwierdzającym odbycie szkolenia przez pracowników.



10. Strony  ustalają,  że  ceny  jednostkowe  wyszczególnione  w  załączniku  nr  1  do  niniejszej 
umowy,  który  stanowi  oferta  przetargowa,  obowiązują  przez  cały  okres  obowiązywania 
umowy, z zastrzeżeniem zmian cen określonych w § 8 ust.1.

§ 3

1. Zamawiający  zobowiązuje  się  dokonać  zapłaty  należności  za  dostawę  przedmiotu  umowy 
przelewem na konto Wykonawcy w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury, która zostanie 
wystawiona  po  dostarczeniu  przedmiotu  zamówienia,  co  zostanie  potwierdzone  przez 
Zamawiającego  na  pisemnym  –  pod  rygorem  nieważności  –  dowodzie  dostawy.  Za  dzień 
zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

2. Faktura zostanie wystawiona w języku polskim przez Wykonawcę.
3. W razie zwłoki w dokonaniu zapłaty Wykonawcy przysługują ustawowe odsetki.

§ 4

W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub wad jakościowych Zamawiający niezwłocznie 
powiadamia o tym Wykonawcę, który rozpatrzy reklamację dotyczącą braków ilościowych i wad 
jakościowych w ciągu 48 godzin – od otrzymania powiadomienia.
Wykonawca  zobowiązuje  się  wymienić  niezwłocznie  towar  wadliwy  na  towar  wolny  od  wad 
i uzupełnić  braki  ilościowe w dostarczonym towarze w ciągu 48 godzin od chwili  rozpatrzenia 
reklamacji, lub od upływu terminu na rozpatrzenie reklamacji.

§ 5

W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić 
Zamawiającemu kary umowne:

a) w wysokości 10% wartości brutto niewykonanego lub nienależycie wykonanego przedmiotu 
umowy określonej w ofercie stanowiącej integralną część umowy, gdy Zamawiający odstąpi 
od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca;

b) w wysokości 1 % wartości brutto ceny określonej w ofercie stanowiącej integralną część 
umowy, za każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu towaru lub wymianie towaru wadliwego 
na wolny od wad, czy też uzupełnieniu braków ilościowych w dostarczonym towarze;

c) w wysokości 0,3% wartości brutto ceny określonej w ofercie stanowiącej integralną część 
umowy za naruszenie zakazów określonych w § 11 umowy.

§ 6

Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  dochodzenia  odszkodowania  uzupełniającego, 
przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

§ 7

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie  publicznym,  czego  nie  można  było  przewidzieć  w  chwili  zawarcia  umowy, 
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 
okolicznościach.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 
należnego z tytułu wykonania części umowy.

3. Jeżeli  Wykonawca  będzie  realizował  przedmiot  umowy  w sposób  wadliwy  lub  sprzeczny 
z umową Zamawiający może wezwać Wykonawcę do zmiany sposobu wykonania wyznaczając 
Wykonawcy  w tym  celu  odpowiedni  termin,  a  po  bezskutecznym  upływie  wyznaczonego 
terminu od umowy odstąpić.



§ 8

1. Zgodnie z Art. 144  ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający dopuszcza zmianę 
zawartej umowy w trakcie jej trwania, w następujących przypadkach:

a) obniżenia ceny jednostkowej przez Wykonawcę;
b) zmiany stawki podatku VAT;
c) konieczności  przedłużenia  terminu  umowy  w  przypadku  nie  wykorzystania  przez 

Zamawiającego w trakcie trwania umowy pełnej ilości dostarczanego  przedmiotu umowy - 
przy zachowaniu dotychczasowej ceny:

d) zmiany producenta przedmiotu umowy,  w przypadku gdy producent wskazany w ofercie 
przez Wykonawcę wycofał się z produkcji.

§ 9

W sprawach  nie  uregulowanych  niniejszą  umową  zastosowanie  mają  przepisy  ustawy z  dnia  
 29 stycznia 2004 Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r.,  Nr 113, poz. 759 j.t.)  oraz 
przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 96, z późn. zm.). 

§10

Ewentualne  spory  wynikłe  z  niniejszej  umowy  rozstrzygać  będzie  Sąd  miejscowo  właściwy  
dla siedziby Zamawiającego.

§ 11

1. Wykonawca nie  może dokonać cesji  wierzytelności  wynikających  z  niniejszej  umowy ani 
ustanawiać na nich zastawów lub zawierać co do tych wierzytelności umów gwarancyjnych 
w trybie Kodeksu cywilnego, w tym w szczególności umów poręczenia, bez uprzedniej zgody 
Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. 

2. Zgodnie z art. 54 ust. 5 Ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz. U. 
z 2011  r.  nr  112,  poz.  654)  czynność  prawna  mająca  na  celu  zmianę  wierzyciela 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej może nastąpić po wyrażeniu zgody 
przez podmiot tworzący . Podmiot tworzący wydaje zgodę albo odmawia jej wydania biorąc 
pod  uwagę  konieczność  zapewnienia  ciągłości  udzielania  świadczeń  zdrowotnych  oraz  w 
oparciu o analizę sytuacji finansowej i wynik finansowy samodzielnego publicznego zakładu 
opieki  zdrowotnej  za  rok poprzedni.  Zgodę wydaje  się  po  zasięgnięciu  opinii  kierownika 
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

3. W  przypadku  naruszenia  ust.  2  do  sądu  o  stwierdzenie  nieważności  umowy  przelewu 
wierzytelności może wystąpić także podmiot tworzący Zamawiającego.

§ 12

Integralną częścią umowy jest:
- Formularz ofertowy -Załącznik nr 1 do umowy.
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

§ 13

Umowę sporządzono  w  dwóch  jednobrzmiących egzemplarzach,  po  jednym  dla każdej ze stron.

WYKONAWCA                         ZAMAWIAJĄCY



Załącznik nr 3

...............................................
pieczęć firmowa Wykonawcy

OŚWIADCZENIE
o braku podstaw do wykluczenia

W imieniu  reprezentowanej  przeze  mnie  firmy  …………………………. ,  oświadczam,  że  nie 
podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 
ust. 1 i 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 j.t. z późn.  
zm.), które brzmią :

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
1)  wykonawców,  którzy  wyrządzili  szkodę,  nie  wykonując  zamówienia  lub  wykonując  je 
nienależycie,  jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w 
okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;
2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację  lub których upadłość ogłoszono,  z 
wyjątkiem  wykonawców,  którzy  po  ogłoszeniu  upadłości  zawarli  układ  zatwierdzony 
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli  przez 
likwidację majątku upadłego;
3)  wykonawców,  którzy  zalegają  z  uiszczeniem podatków,  opłat  lub  składek na  ubezpieczenia 
społeczne  lub  zdrowotne,  z  wyjątkiem  przypadków  gdy  uzyskali  oni  przewidziane  prawem 
zwolnienie,  odroczenie,  rozłożenie  na  raty  zaległych  płatności  lub  wstrzymanie  w  całości 
wykonania decyzji właściwego organu;
4)  osoby  fizyczne,  które  prawomocnie  skazano  za  przestępstwo  popełnione  w  związku  z 
postępowaniem o  udzielenie  zamówienia,  przestępstwo przeciwko  prawom osób wykonujących 
pracę  zarobkową,  przestępstwo  przeciwko  środowisku,  przestępstwo  przekupstwa,  przestępstwo 
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie 
albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z 
postępowaniem o  udzielenie  zamówienia,  przestępstwo przeciwko  prawom osób wykonujących 
pracę  zarobkową,  przestępstwo  przeciwko  środowisku,  przestępstwo  przekupstwa,  przestępstwo 
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie 
albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo 
popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom 
osób  wykonujących  pracę  zarobkową,  przestępstwo  przeciwko  środowisku,  przestępstwo 
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione 
w celu  osiągnięcia  korzyści  majątkowych,  a  także  za  przestępstwo  skarbowe lub  przestępstwo 
udziału  w zorganizowanej  grupie albo związku mających  na  celu  popełnienie  przestępstwa lub 
przestępstwa skarbowego;
7)  spółki  komandytowe  oraz  spółki  komandytowo-akcyjne,  których  komplementariusza 
prawomocnie  skazano  za  przestępstwo  popełnione  w  związku  z  postępowaniem  o  udzielenie 
zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo 
przeciwko  środowisku,  przestępstwo  przekupstwa,  przestępstwo  przeciwko  obrotowi 
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także 
za  przestępstwo  skarbowe  lub  przestępstwo  udziału  w  zorganizowanej  grupie  albo  związku 
mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;



8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za 
przestępstwo  popełnione  w  związku  z  postępowaniem  o  udzielenie  zamówienia,  przestępstwo 
przeciwko  prawom osób  wykonujących  pracę  zarobkową,  przestępstwo  przeciwko  środowisku, 
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 
popełnione  w  celu  osiągnięcia  korzyści  majątkowych,  a  także  za  przestępstwo  skarbowe  lub 
przestępstwo  udziału  w  zorganizowanej  grupie  albo  związku  mających  na  celu  popełnienie 
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie 
przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:
1) 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 Prawo Zamówień Publicznych  
(Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 j.t. z późn. zm.) .
2) 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 Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 
2010 r., Nr 113, poz. 759 j.t. z późn. zm.), albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania 
ofertą;
3)  złożyli  nieprawdziwe  informacje  mające  wpływ  lub  mogące  mieć  wpływ  na  wynik 
prowadzonego postępowania;
4) nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu.

           

  
......................................................

(miejscowość i data) 
    (pieczęć i podpis osoby uprawnionej)

                                       
                

Załącznik nr 4



  ..................................................                                                                                                 
  ...................................................
  ...................................................
        (nazwa i adres Wykonawcy)

  ...................................................
  ...................................................
  ...................................................
  ...................................................
     (nazwa i adres Zamawiającego)

                                                                                                               

                                                                                                            ....................................................
............

                                                                                                              (miejscowość i data)

WYKAZ  WYKONANYCH - WYKONYWANYCH   DOSTAW 

               Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego 
w trybie  przetargu nieograniczonego na: „dostawę środków czystości”  w imieniu  Wykonawcy 
wskazanego powyżej przedstawiam/my, wykaz wykonanych/ wykonywanych dostaw.



Lp. Nazwa i adres Zamawiającego/ 
Odbiorców

Wartość
(w zł brutto)

Opis 
przedmiotu 
zamówienia

Data 
wykonania

1.

2.

3.

………………………………..

(miejscowość i data)

                                                                       (pieczęć i podpis osoby upoważnionej)
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