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Sandomierz: Dostawa środków czystości 
Numer ogłoszenia: 31210 - 2015; data zamieszczenia: 12.02.2015 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu , ul. Schinzla 13, 27-600 
Sandomierz, woj. świętokrzyskie, tel. 15 8323001 do 5, 8330566, faks 15 8323575. 

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.sand.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa środków czystości. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest 
dostawa środków czystości: 1.Preparaty do mycia i pielęgnacji powierzchni - Pakiet nr I, 2.Chemia 
gospodarcza - Pakiet nr II, 3.Środki do higieny rąk - Pakiet nr III, 4.Ręczniki/papiery - Pakiet nr IV, 5.Worki 
- Pakiet nr V, 6.Higiena Kuchenna/Pralnicza - Pakiet VI, 7.Sprzęt i akcesoria - Pakiet VII. Szczegółowy Opis 
Przedmiotu Zamówienia zawiera zał. nr 1 do SIWZ. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.76.00.00-5, 39.80.00.00-0, 33.71.19.00-6, 34.92.84.80-6, 
33.63.16.00-8, 39.30.00.00-5. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 7. 

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I 
TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: Zamawiający odstępuje od obowiązku wniesienia wadium przez 
wykonawcę składającego ofertę 

III.2) ZALICZKI 



III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

• III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie 
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej trzy dostawy produktów o 
wartości brutto każdej z nich nie mniejszej niż niżej podane kwoty dla pakietu, na który 
Wykonawca składa ofertę:Pakiet I kwota brutto: 25.000,00 zł., Pakiet II kwota brutto: 
15.000,00 zł., Pakiet III kwota brutto: 30.000,00 zł., Pakiet IV kwota brutto: 100.000,00 
zł., Pakiet V kwota brutto: 50.000,00 zł., Pakiet VI kwota brutto: 50.000,00 zł., Pakiet VII 
kwota brutto: 10.000,00 zł.- w przypadku złożenia oferty na więcej niż 1 pakiet - nie 
mniejszej niż suma wyżej podanych kwot brutto dla tych pakietów, na które Wykonawca 
składa ofertę, z podaniem przedmiotu i wartości dostaw, dat wykonania i podmiotów, na 
rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, o których mowa w 
rozporządzeniu, że dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie (dowodem 
tym jest m.in. poświadczenie, z tym, że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw 
okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 
miesiące przed upływem terminu składania ofert) 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY 

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 
ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy 
przedłożyć: 

• wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 
wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, 
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały 
wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie; 

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

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 

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

• aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że 
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 
całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące 
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

• aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z 



opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 
3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, 
że: 

• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

• nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne 
albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

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

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

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI 
LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM 

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym 
wymaganiom należy przedłożyć: 

• próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność 
musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego; 

• inne dokumenty 
1)w odniesieniu do produktów chemicznych Wykonawca załączy odpowiednio karty 
charakterystyki preparatu niebezpiecznego lub karty charakterystyki preparatu chemicznego, 
2)ulotki, foldery producenta zaoferowanych produktów, 3)odnośnie Pakietu III poz. 4 wpis do 
Rejestru produktów biobójczych, 4)odnośnie Pakietu IV poz. 1 karta specyfikacji produktu 
wystawiona przez producenta, 5)odnośnie Pakietu V poz. 4, 5 i 6 atest do spalania 

III.6) INNE DOKUMENTY 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 

1)formularz ofertowy sporządzony odrębnie dla każdego pakietu, zgodny z załączonym drukiem 
stanowiącym zał. nr 2 do SIWZ, 2)formularz cenowy sporządzony w formie tabeli odrębnie dla każdego 
pakietu, uwzględniający nazwę oferowanego produktu, ilość, ceną jednostkową netto, podatek VAT, 
wartość netto, brutto i wartość podatku VAT, jak również producenta, nazwę handlową produktu, indeks 
katalogowy i ilość w opakowaniu zbiorczym (kartonie), 3)w przypadku nie podpisania oferty przez osobę 
uprawnioną do reprezentacji podmiotu pełnomocnictwo 



SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 

• 1 - Cena - 90 
• 2 - Termin płatności - 10 

IV.3) ZMIANA UMOWY 

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:  

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 

Zamawiający przewiduje możliwość aneksowania umowy zawartej w ramach zamówienia publicznego w 
następujących przypadkach: 1.Następstwa prawnego podmiotu wstępującego w miejsce wybranego 
Wykonawcy. 2.Zmiany oferty z korzyścią dla Zamawiającego z zachowaniem ceny określonej w złożonej 
ofercie. 3.W przypadku: a)zaprzestania produkcji, b)wygaśnięcia świadectwa rejestracji, c)decyzji 
właściwego organu o czasowym wstrzymaniu w obrocie lub wycofaniu danego produktu - Wykonawca 
zobowiązany będzie dostarczyć produkt o takich samych składzie chemicznym i takim samym 
zastosowaniu przy założeniu, iż cena jednostkowa produktu nie może być wyższa od ceny przetargowej, a 
w przypadku gdy dany produkt będzie tańszy Wykonawca obniży cenę przetargową. 4.W przypadku 
obniżenia przez producenta ceny produktu, Wykonawca ma obowiązek wprowadzić taką zmianę do 
oferty przetargowej i umowy. 5.Zmiany przez producenta danego produktu nazwy handlowej, numeru 
katalogowego lub sposobu konfekcjonowania przy zachowaniu jego parametrów technicznych - w takim 
przypadku cena jednostkowa produktu nie może ulec podwyższeniu. 6.W przypadku nie zrealizowania 
całości umowy na wniosek Wykonawcy i za zgodą Zamawiającego lub na wniosek Zamawiającego 
dopuszcza się przedłużenie terminu realizacji umowy do czasu wykorzystania ilości i wartości brutto 
przedmiotu umowy. 7.Zmiany stawki podatku VAT 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia: www.sand.pl 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Siedziba 
Zamawiającego Budynek Główny Sekcja Zamówień Publicznych, ul. Schinzla 13, 27-600 Sandomierz. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
20.02.2015 godzina 09:00, miejsce: Siedziba Zamawiającego - SEKRETARIAT, ul. Schinzla 13, 27-600 
Sandomierz. 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku 
nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających 
zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia 
o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części 
zamówienia: nie 

 



ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH 

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Preparaty do mycia i pielęgnacji powierzchni. 

• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia 
jest sukcesywna dostawa preparatów do mycia i pielęgnacji powierzchni. Szczegółowy Opis 
Przedmiotu Zamówienia stanowi zał. nr 1 do SIWZ. 

• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.80.00.00-0. 
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12. 
• 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 

o 1. Cena - 90 
o 2. Termin płatności - 10 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Chemia gospodarcza. 

• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia 
jest sukcesywna dostawa chemii gospodarczej. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 
stanowi zał. nr 1 do SIWZ. 

• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.80.00.00-0. 
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12. 
• 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 

o 1. Cena - 90 
o 2. Termin płatności - 10 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Środki do higieny rąk. 

• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia 
jest sukcesywna dostawa środków do higieny rąk. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 
stanowi zał. nr 1 do SIWZ. 

• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.71.19.00-6. 
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12. 
• 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 

o 1. Cena - 90 
o 2. Termin płatności - 10 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Ręczniki/papiery. 

• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia 
jest sukcesywna dostawa ręczników i papierów. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 
stanowi zał. nr 1 do SIWZ. 

• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.76.00.00-5. 
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12. 
• 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 

o 1. Cena - 90 
o 2. Termin płatności - 10 

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Worki. 

• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia 
jest sukcesywna dostawa worków. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi zał. nr 1 
do SIWZ. 

• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.92.84.80-6. 
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12. 
• 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 

o 1. Cena - 90 
o 2. Termin płatności - 10 



CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Higiena Kuchenna/Pralnicza. 

• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia 
jest sukcesywna dostawa środków do higieny kuchennej i pralniczej. Szczegółowy Opis 
Przedmiotu Zamówienia stanowi zał. nr 1 do SIWZ. 

• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.63.16.00-8. 
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12. 
• 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 

o 1. Cena - 90 
o 2. Termin płatności - 10 

CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Sprzęt i akcesoria. 

• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia 
jest sukcesywna dostawa sprzętu i akcesorii. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi 
zał. nr 1 do SIWZ. 

• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.30.00.00-5. 
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12. 
• 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 

o 1. Cena - 90 
o 2. Termin płatności - 10 

 
 
W dniu 12.02.2015 r. ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych. 


