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                                 SAMODZIELNY PUBLICZNY 

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W MYSZKOWIE 

42-300 Myszków ul. Aleja Wolności 29 
Dyrekcja: tel. / fax. (034) 313-73-29 

Centrala: 34 313 88 80, 315-82-00 

REGON: 000306377, NIP: 577-17-44-296  

 

 

Nr spr. SP ZOZ/DZ/2/2018 

Zamawiający:   

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Myszkowie 

42-300 Myszków, ul. Aleja Wolności 29. 

Tel/fax: 34/313-89-78 

NIP: 577-17-44-296 

REGON:  000306377 
http://www.bip.zozmyszkow.pl  

e-mail: przetargizoz@poczta.fm 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

POSTĘPOWANIE O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE W TRYBIE  

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

Podstawa:  ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. 

poz. 1579 - tekst jednolity) zwana dalej ustawą Pzp. 

 

Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie 

art.11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 

Zakup wraz z dostawą środków czystości dla potrzeb Szpitala Powiatowego oraz 

placówek podległych Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej  

w Myszkowie, ul. Aleja Wolności 29. 

 

Termin wykonania zamówienia: 12 m-cy od daty obowiązywania umowy. 

Przedmiot zamówienia określają: 

- nazwa i kod CPV:  

39 80 00 00 – 0 – środki czyszczące i polerujące 

39 30 00 00 – 9 – środki czyszczące 

39 81 30 00 – 4 - pasty i środki czyszczące 

39 83 12 00 – 8 – detergenty 

39 83 10 00 – 6 – preparaty piorące 

33 70 00 00 – 7 – produkty do pielęgnacji ciała 

33 76 00 00 – 5 – papier toaletowy, chusteczki higieniczne, ręczniki do rąk i serwety 

- wzór umowy – załącznik Nr 7. 

- Formularz asortymentowo - cenowy (opis przedmiotu zamówienia) – załącznik Nr 6 

 

 

 

http://www.bip.zozmyszkow.pl/
mailto:przetargizoz@poczta.fm
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Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna 

nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego. 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy występujący wspólnie. 

Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia mogą ustanowić pełnomocnika 

do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania  

w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną 

odpowiedzialność za wykonanie umowy. 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, których oferta odpowiada 

warunkom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych i spełnia wymagania 

określone w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. W przypadku 

złożenia przez Wykonawcę dokumentów sporządzonych w języku obcym Zamawiający 

wymaga złożenia tłumaczenia na język polski poświadczonego przez Wykonawcę. 

Wszystkie załączniki do niniejszej SIWZ stanowią jej integralną część. 

I. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Myszkowie, ul. Aleja Wolności 29, 

zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie „przetargu 

nieograniczonego”. 

 

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawy środków czystości dla potrzeb Szpitala 

Powiatowego w Myszkowie i podległych placówek tut. SP ZOZ w Myszkowie,  

ul. Aleja Wolności 29, w zakresie zawartym  w załączniku Nr 6 do SIWZ – opis przedmiotu 

zamówienia, który stanowi formularz asortymentowo - cenowy. 

Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie.  

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający ma prawo dokonać zmiany treści 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zmiana może nastąpić w każdym czasie, 

jednakże przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, 

informacja o tym zostanie niezwłocznie przekazana przez Zamawiającego wszystkim 

Wykonawcom, którzy uczestniczą w prowadzonym postępowaniu oraz zamieści treść na 

stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ i będzie dla nich wiążąca. 

Użyte w Specyfikacji terminy mają następujące znaczenie: 

„Zamawiający” – Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Myszkowie. 

„Postępowanie” – postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszej 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego. 

„SIWZ” – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. 

„Ustawa” - ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. 

poz. 1579 – tekst jednolity) 

„Zamówienie” – należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot został w 

sposób szczegółowy opisany w załączniku nr 7 do SIWZ. 

”Wykonawca” – podmiot, który ubiega się o wykonanie zamówienia, złoży ofertę na 

wykonanie zamówienia albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie wykonania 

Zamówienia. 
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Dane Zamawiającego: 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Myszkowie  

42-300 Myszków, ul. Aleja Wolności 29. 

Faks do korespondencji w sprawie zamówienia: (+48) 34 313-89-78, 

e-mail do korespondencji w sprawie zamówienia: przetargizoz@poczta.fm 

Znak postępowania: SP ZOZ/DZ/2/2018 

Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiającego, należy posługiwać się tym 

znakiem. 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiot zamówienia zawiera załącznik do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia - zestawienie pakietowe (formularze asortymentowo - cenowe) od 1 do 7. 
 
Zamówienie obejmuje dostawę w/w asortymentu podzieloną na 7 zadań (pakietów) 

przez okres 12 miesięcy, od daty obowiązywania umowy. 
 
Zamawiający wymaga, aby dostarczany przedmiot zamówienia był w oryginalnych 

nieuszkodzonych opakowaniach, zabezpieczonych przed dostępem osób trzecich. 

Zamawiający wymaga cyklicznej realizacji przedmiotu zamówienia, na podstawie zamówień 

składanych przez Zamawiającego.  

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na wymienione w niniejszej 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zadania, z których każde stanowi odrębną 

część przedmiotu zamówienia w/g załączonych zestawień pakietowych (zadań) od 1 do 7.  

 

Szczegółowy opis poszczególnych części zamówienia zawiera załącznik nr 6 do SIWZ 

zestawienia pakietowe, stanowiący jednocześnie formularz asortymentowo - cenowy. 

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.  

Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych na poszczególne pakiety (zadania). 

 

III.TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

1. Zamawiający wymaga, aby Zamówienie zostało wykonane w okresie 12 miesięcy od daty  

    obowiązywania umowy. 
2. Miejscem wykonania dostawy przedmiotu zamówienia jest: 

    magazyn ogólny Szpitala Powiatowego w Myszkowie, ul. Aleja Wolności 29. 

3. Szczegółowy opis realizacji przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 7 (wzór      

   umowy) do SIWZ.  

   W cenie oferty Wykonawca winien uwzględnić wszelkie koszty niezbędne do wykonania    

    przedmiotu zamówienia.  

 

IV.WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 

DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW. 

1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu  

i spełniają warunki udziału w postępowaniu.  

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy nie podlegają 

wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1b 

ustawy Pzp, dotyczące:  

a) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej o ile 

wynika to z odrębnych przepisów:  
Zastosowanie ma oświadczenie na podstawie art. 25a ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp.  

mailto:przetargizoz@poczta.fm
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W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie warunek ten musi 

zostać spełniony przez każdego Wykonawcę z osobna.  

 

b) Sytuacji ekonomicznej i finansowej:  
Zamawiający nie wyznacza szczególnego warunku w tym zakresie. Wykonawca potwierdzi 

spełnianie tego warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu w trybie art. 25 a ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp.  

 

c) Zdolności technicznej lub zawodowej:  
Zastosowanie ma oświadczenie na podstawie art. 25a ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp. 

 

W przypadku, gdy ż Wykonawca nie posiada wymaganej wiedzy i doświadczenia, może on 

polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego 

łączących go z nim stosunków prawnych.  

Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów musi udowodnić 

zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 

podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

2. W niniejszym postępowaniu ma zastosowanie art. 24aa ustawy Pzp.   

 

V. DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA JAKICH WYMAGA ZAMAWIAJĄCY  

ETAP SKŁADANIA OFERTY 

1. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenia 

w zakresie wskazanym w Załączniku nr 2 i 3 do SIWZ. Informacje zawarte  

w oświadczeniach będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega 

wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.  

 

W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu,  

o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 2  i ust. 1b ustawy Pzp należy przedłożyć:  

a) OŚWIADCZENIE o spełnieniu warunków udziału, na formularzu stanowiącym Załącznik 

nr 2 do SIWZ.  

 

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 

na podstawie art. 24ust. 1 pkt. 12-23) ustawy Pzp należy przedłożyć:  

b) OŚWIADCZENIE o braku podstaw wykluczenia, na formularzu stanowiącym Załącznik 

Nr 3 do SIWZ.  

 

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez 

Zamawiającego należy dołączyć do oferty:  

c) FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY – Załącznik Nr 6 do SIWZ  

 

Inne dokumenty, które należy dołączyć do oferty:  

d) FORMULARZ OFERTOWY - Załącznik nr 1 do SIWZ.  

 

                                                  ETAP OTWARCIA OFERT 

1. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z 

otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu 

oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,  

o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp.  
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Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z 

innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia.  

Zaleca się złożenia w/w oświadczenia na wzorze stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ.  

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia o 

których mowa w niniejszej SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

zamówienie.  

Oświadczenia te mają potwierdzać spełnianie warunków udział w postępowaniu, brak 

podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu.  

3. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, 

w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu 

zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w niniejszej 

SIWZ.  

4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku 

istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się 

na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach 

w oświadczeniach, o którym mowa w Rozdziale V pkt. 1a-b) niniejszej SIWZ. 

  

                   ETAP PO WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 

1.Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia 

w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia 

oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 

ust. 1 ustawy Pzp, w następującym zakresie: 

a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w 

celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; 

 

b) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu 

lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat 

lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania 

takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych 

należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego 

porozumienia w sprawie spłat tych należności; 

 

c) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka 

zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; 

 

2.Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, jeżeli 

Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może 

je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności 

rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 

działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz  

z 2016 r. poz. 352). 

 

Wykonawcy zagraniczni: 

1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w  pkt 1 lit. a  niniejszego 

rozdziału: 

- składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku 

takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy 

lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
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zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja. 

2) Powyższe dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu. 

3) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 

zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których 

mowa wyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie 

Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub 

oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed 

organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 

gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy 

lub miejsce zamieszkania tej osoby. 

4) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, 

Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym 

wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, 

której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego 

dokumentu. 

3. W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra 

Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 

zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016r. poz. 

1126).  

4. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczeń, o których mowa w Rozdziale V  niniejszej 

SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 

25 ust. 1 ustawy PZP, lub innych dokumentów i oświadczeń niezbędnych do przeprowadzenia 

postępowania, bądź oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, nieczytelne, zawierają 

błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich 

złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich 

złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie 

postępowania. 

VI. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW. 

1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje zamawiający oraz 

Wykonawcy będą przekazywać pisemnie, drogą elektroniczną (e-mail: 

przetargizoz@poczta.fm ) lub faksem nr: 34/313-89-78) za wyjątkiem oferty, umowy oraz 

oświadczeń i dokumentów wymienionych w Rozdziale V niniejszej SIWZ ( również w 

przypadku ich złożenia w wyniku wezwania o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp).  

2. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego, Wykonawca winien posługiwać się 

numerem sprawy określonym w SIWZ.  

3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę 

pisemnie winny być przesyłane/składane na adres: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki 

Zdrowotnej w Myszkowie, 42-300 Myszków, ul. Aleja Wolności 29, bud. B-2, Dział 

Zamówień Publicznych tel/fax 34/313-89-78. 

4. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę 

drogą elektroniczną winny być kierowane na adres e-mail: przetargizoz@poczta.fm  lub 

faksem na nr: 34/ 313-89-78.  

5. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane za pomocą 

faksu lub w formie elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego 

potwierdzenia faktu ich otrzymania.  

6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.  

7. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych 

odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze 

oświadczenie/wyjaśnienie Zamawiającego.  

mailto:przetargizoz@poczta.fm
mailto:przetargizoz@poczta.fm
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8. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.  

9. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest:  

1) w kwestiach procedury – Marek Winiarski tel./fax 34/ 313-89-78.  

Jednocześnie Zamawiający informuje, że przepisy ustawy Pzp nie pozwalają na jakiekolwiek 

inny kontakt - zarówno z Zamawiającym jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania się 

z Wykonawcami - niż wskazany w niniejszym rozdziale SIWZ. Oznacza to, że Zamawiający 

nie będzie reagował na inne formy kontaktowania się z nim, w szczególności na kontakt 

telefoniczny lub/i osobisty w swojej siedzibie. 

 

VII. WADIUM: 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

 

VIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania 

ofert.  

 

IX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

 

1. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, w formie pisemnej, zgodnie z 

wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

(SIWZ).  

2. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, wszelkie koszty 

przygotowania oferty i udziału w postępowaniu obciążają Wykonawcę, z zastrzeżeniem art. 

93 ust. 4 ustawy Pzp. 

3. Ofertę należy złożyć na Załączonym do SIWZ FORMULARZU OFERTOWYM 

stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ oraz FORMULARZU ASORTYMENTOWO- 

CENOWYM stanowiącym Załącznik nr 6  do SIWZ (w zależności od wybranego przez 

Wykonawcę pakietu). Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia.  

4. Zaleca się aby wszystkie dokumenty  oferty były zszyte lub spięte w sposób trwały. 

Wskazane jest ponumerowanie wszystkich stron oferty.  

5. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. Oferta wraz  

z załącznikami winna być sporządzona w języku polskim. 

6. Wszystkie dokumenty i oświadczenia w językach obcych należy dostarczyć wraz  

z tłumaczeniem na język polski poświadczone przez Wykonawcę.  

7. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie 

przez osobę upoważnioną i podpisującą ofertę.  

8. Oferta musi zawierać wszystkie dokumenty wymagane w SIWZ na dzień składania oferty, 

w formie oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kserokopii. Poświadczenie  

musi być dokonane przez Wykonawcę, tj. osobę/y upoważnione do jego reprezentacji  

w formie podpisu i imiennej pieczątki, bądź czytelnego własnoręcznego podpisu oraz zapisu 

„za zgodność z oryginałem”. Brak potwierdzenia kserokopii w/w formułą oznaczać będzie 

brak dokumentu.  

9.Oferta powinna być napisana na maszynie do pisania, komputerze lub nieścieralnym 

atramentem oraz winna być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. 

Wszystkie załączniki do oferty muszą być również podpisane i ponumerowane przez 

upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, w sposób określony w niniejszej SIWZ. 

10.Upoważnienie/pełnomocnictwo do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile 

nie wynika z innych dokumentów załączonych do oferty. Za osoby upoważnione do 

występowania w imieniu Wykonawcy uznaje się osoby upoważnione do reprezentowania 

Wykonawcy, wskazane we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej bądź 

w stosownym pełnomocnictwie, które należy załączyć do oferty w oryginale lub kopii 
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poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez osobę udzielającą pełnomocnictwa lub 

poświadczone notarialnie.  

11.W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa  

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.) Wykonawca powinien to 

wyraźnie zastrzec w ofercie i odpowiednio oznaczyć zastrzeżone informacje. Wskazane jest 

wyodrębnienie zastrzeżonych dokumentów.  

Informacje te winny być umieszczone w osobnej wewnętrznej kopercie dołączonej do oferty, 

odrębnie od pozostałych informacji zawartych w ofercie.  

12.Zastrzeżenie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa należy podać w wykazie 

zastrzeżonych dokumentów wraz z podaniem numeru strony oferty, którą stanowi 

zastrzeżony dokument. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 

ust. 4.ustawy Pzp tj. dotyczących nazwy (firmy) oraz adresu Wykonawcy, a także informacji 

dotyczących ceny oferty i jej niezmienności, terminu wykonania zamówienia, warunków 

płatności o ile takie występują w złożonej ofercie.  

13.Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami na ponumerowanych stronach, spięte we 

właściwej kolejności w sposób zapobiegający dekompletacji oferty, należy złożyć w trwale 

zamkniętym opakowaniach (kopercie), uniemożliwiającym otwarcie i zapoznanie się z treścią 

oferty przed upływem terminu składania lub otwarcia ofert,  

a) opakowanie zaadresowane na Zamawiającego z oznaczeniem:  

Oferta w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie:  

 

Zakup wraz z dostawą środków czystości dla potrzeb Szpitala Powiatowego oraz 

placówek podległych Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej  

w Myszkowie, ul. Aleja Wolności 29. 

 

nie otwierać przed 19-02-2018r. godz. 12:30 

 

14. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod 

warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub 

wycofaniu przed terminem składania ofert.  

15.Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu zostanie przygotowane,  

opieczętowane (pieczątka firmowa) i oznaczone, a wewnętrzna i zewnętrzna koperta będzie 

dodatkowo oznaczona „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.  

16.Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu 

składania ofert. Wycofanie oferty przed upływem terminu składania ofert spowoduje, że 

oferta nie będzie rozpatrywana lecz pozostanie w dokumentacji postępowania.  

17.Zamawiający dopuszcza realizację części niniejszego przedmiotu zamówienia przy udziale 

podwykonawców. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części 

zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy i podania przez 

Wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się.  

18.Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika 

do reprezentowania ich w postępowaniu, albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnik ten będzie osobą upoważnioną do 

podpisywania w imieniu Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia 

dokumentów przetargowych. Pełnomocnictwo jak w pkt.10.  

Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia składają jedną ofertę  

przy czym:  

a) oświadczenia na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp składa każdy z Wykonawców,  

b) pozostałe dokumenty składają wszyscy Wykonawcy wspólnie,  

c) jeżeli oferta Wykonawców, o których mowa w pkt. 18, zostanie wybrana, Zamawiający 

może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej 

współpracę tych Wykonawców.  
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19.Każdy Wykonawca składający ofertę, może żądać od Zamawiającego potwierdzenia 

wpłynięcia.  

20.Nadesłane oferty, które wpłyną do Zamawiającego za pośrednictwem np. Poczty Polskiej, 

poczty kurierskiej po wyznaczonym terminie będą odsyłane, natomiast oferty przesłane faxem 

lub drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane.  

21.Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści  

SIWZ, zgodnie z art. 38 ustawy Pzp., pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do 

końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.  

Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po 

upływie terminu składania wniosku lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może 

udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

Treść zapytania (bez ujawniania jego źródła) wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże 

wszystkim Wykonawcom i zamieści na stronie internetowej Zamawiającego, na której została 

zamieszczona specyfikacja istotnych warunków zamówienia. 

 

X. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT/OTWARCIE OFERT. 

a. Termin składania ofert, miejsce złożenia: 

Sekretariat Dyrekcji Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej 

w Myszkowie ul. Aleja Wolności 29, 42-300 Myszków, bud. B-3. 

 

Termin składania ofert upływa dnia: 19-02-2018r. o godz. 12:00. 

 

Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu 

oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską. 

Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na 

wniesienie odwołania. 

Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu/ zamkniętej kopercie, w sposób 

gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do 

terminu otwarcia ofert. Koperta lub opakowanie zawierające ofertę winny być zaadresowane 

do Zamawiającego na adres wskazany w SIWZ i opatrzone nazwą zadania i dokładnym 

adresem Wykonawcy.                                                                                                                      

Otwarcie ofert. 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj. w budynku B-2, SP ZOZ-u,  

ul. Aleja Wolności 29 – sala konferencyjna w dniu 19-02-2018r. o godz. 12:30 

b. Informacja o trybie otwarcia ofert.  

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. Dokonując otwarcia ofert Zamawiający poda informacje zgodnie 

z art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. Informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp, 

Zamawiający niezwłocznie zamieści na stronie internetowej www.bip.zozmyszkow.pl  pod 

przedmiotowym ogłoszeniem. 

 

XI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

1. Formularz asortymentowo - cenowy należy wypełnić w/g wzoru druku załączonego przez 

Zamawiającego, stanowiącego załącznik Nr 6 do SIWZ – formularz asortymentowo - 

cenowy. 

Cena ma zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia w tym 

podatek od towarów i usług VAT.  

Cenę Wykonawca powinien skalkulować w sposób jednoznaczny, bez podziału na wartości 

zależne od wielkości zamówienia.  

http://www.bip.zozmyszkow.pl/
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Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich, zaokrąglona do drugiego miejsca po 

przecinku. Cena ma być wyliczona przez Wykonawcę na podstawie formularza 

asortymentowo- cenowego – Załącznik nr 6 i wpisana do formularza oferty – Załącznik nr 

1 do SIWZ. 

Zamawiający nie dopuszcza walut obcych w rozliczeniach z Wykonawcą.  

2. Jeżeli złożono ofertę której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego 

Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, w zakresie dotyczącym 

wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza 

do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby wpłacić zgodnie z 

obowiązującymi przepisami.  

 

XII. OPIS KRYTERIÓW, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze 

oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert. 

 

Kryteria oceny ofert. 

Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższym kryterium: 

W zakresie pakietów nr 1, 2, 3, 6, 7. 

KRYTERIUM I -   cena oferty brutto                               - 90 %  

KRYTERIUM II -   termin niezmienności ceny (ilość dni)             - 10 %       

(za rok przyjmuje się 365 dni) 

Zastosowane wzory do obliczenia punktowego: 

KRYTERIUM I   - Cena oferty 

      1. Cena oferty brutto z VAT 

           oznaczenie: C/of. 

Sposób oceny:                  

                C/of. najniższej 

         P = -----------------------   x 90 pkt. 

                C/of. badanej 

 

KRYTERIUM II  -  Termin niezmienności ceny (ilość dni)   

     

 Sposób oceny:                  

                  T. niez. of. badanej 

 P= ----------------------------------------------   x 10 pkt. 

       Termin niezmienności zaoferowany 

                        najdłuższy 

W zakresie pakietu nr 4, 5. 

KRYTERIUM I -       cena oferty brutto                                      - 60 %  

KRYTERIUM II -         termin niezmienności ceny (ilość dni)                - 10 %      

 (za rok przyjmuje się 365 dni) 

KRYTERIUM III -         ocena jakości                                                     - 30 %      

Zastosowane wzory do obliczenia punktacji.  

 

KRYTERIUM I   - Cena oferty 

      1. Cena oferty brutto z VAT 

           oznaczenie: C/of. 

            

Sposób oceny:                  

                C/of. najniższej 

         P = ----------------------- x 60 pkt. 

                C/of. badanej 
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KRYTERIUM II  -  Termin niezmienności ceny (ilość dni)   

     

 Sposób oceny:                  

                  T. niez. of. badanej 

 P= ----------------------------------------------   x 10 pkt. 

       Termin niezmienności zaoferowany 

                        najdłuższy 

Pakiet nr 4  

KRYTERIUM III -              ocena jakości                                                

Sposób oceny: 

Obliczanie ilości punktów nastąpi na podstawie oceny punktowej przedstawionej przez 

użytkowników oceniających asortyment na podstawie przekazanych do oceny próbek, w oparciu  

o parametry zamieszczone poniżej tj.: 

 odporność na uszkodzenia mechaniczne:    0-50 pkt. 

 wytrzymałość zgrzewu:                                      0-50 pkt. 

 

Maksymalna ilość punktów w ramach kryterium, jakości wynosi 100. 

 

Kryterium to podlega ocenie indywidualnej członków komisji 

Lp. Elementy oceny Punktacja komisji 

1. 
Walory użytkowo- estetyczne, odporność na  

uszkodzenia mechaniczne, wytrzymałość zgrzewu. 
od 0 do 100 pkt. 

Sposób oceny:                  

 

                  Ilość punktów oferty badanej 

 P=  ------------------------------------------------------------   x 30 pkt. 

       Ilość punktów oferty o najwyższej punktacji 

 

Pakiet nr 5  

KRYTERIUM III -              ocena jakości                                                

Sposób oceny: 

Obliczanie ilości punktów nastąpi na podstawie oceny punktowej przedstawionej przez 

użytkowników oceniających asortyment na podstawie przekazanych do oceny próbek, w oparciu  

o parametry zamieszczone poniżej tj.: 

 wytrzymałość:                  0-25 pkt. 

 chłonność :                                   0-25 pkt. 

 bezpylność:       0-25 pkt. 

 zapach:       0-25 pkt. 

 

Maksymalna ilość punktów w ramach kryterium, jakości wynosi 100. 

 

Kryterium to podlega ocenie indywidualnej członków komisji 

Lp. Elementy oceny Punktacja komisji 

1. 
Walory użytkowo- estetyczne, wytrzymałość, chłonność  

przy kontakcie z wodą, bezpylność, zapach. 
od 0 do 100 pkt. 

Sposób oceny:                  

 

                  Ilość punktów oferty badanej 

 P=  ------------------------------------------------------------   x 30 pkt. 

       Ilość punktów oferty o najwyższej punktacji 
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Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim 

wymaganiom zawartym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zostanie oceniona 

jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria oceny ofert.  

 

XIII. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA I PODPISANIE UMOWY                                           

                                 -Wzór umowy stanowi załącznik nr 7 do SIWZ.  

 

1. Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza 

możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści ofert na podstawie, 

której dokonano wyboru Wykonawcy, wyłącznie w przypadku zmiany stawki podatku VAT, 

przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian. 

2. Zmiany wymienione powyżej następują z mocy prawa i obowiązują od dnia 

obowiązywania odpowiednich przepisów. 

3.  Zamawiający każdorazowo dopuszcza obniżenie cen przez Wykonawcę bez prowadzenia 

uzgodnień. 

Termin i miejsce podpisania umowy.  
Termin i miejsce podpisania umowy zostanie wskazany wybranemu przez Zamawiającego 

Wykonawcy.  

Umowę może podpisać w imieniu Wykonawcy osoba (osoby) upoważniona (upoważnione) 

do reprezentowania Wykonawcy, wymieniona w aktualnym odpisie z właściwego rejestru 

albo w aktualnym wpisie do ewidencji i informacji o działalności gospodarczej lub 

pełnomocnik, który przedstawi pełnomocnictwo od osoby (osób) wymienionej w w/w 

dokumencie, udzielającej pełnomocnictwa  

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.  
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

 

XIV. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 

WYKONAWCY W TOKU POSTEPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  

 

W toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy przysługują środki 

ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI, ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

XV. INFORMACJE DODATKOWE 
 

1. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia między Wykonawcą a Zamawiającym w walutach  

    obcych.  

2. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.  

3. Zamawiający nie przewiduje wymagań o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp.  

4. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.  

 

XVI. ZAŁĄCZNIKI DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW 

ZAMÓWIENIA STANOWIĄCE INTEGRALNĄ CZĘŚĆ:  

 

1) Załącznik nr 1: Formularz ofertowy.  

2) Załącznik nr 2: Oświadczenie. 

3) Załącznik nr 3: Oświadczenie. 

4) Załącznik nr 4: Oświadczenie (Grupa kapitałowa) 

5) Załącznik nr 5: Informacja o podwykonawcach. 

6) Załącznik nr 6: Opis przedmiotu zamówienia/formularz asortymentowo – cenowy. 
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7) Załącznik nr 7: Wzór umowy 

  

                                                           Styczeń 2018r.  

 

 

Zatwierdzam:    

 

                                                                                                   lek.med. Khalid Hagar- 

             

……….………………………… 
                  (Dyrektor/ kierownik Zamawiającego) 

                Sporządził:   

           

         Marek Winiarski 

………………………………….  

 


