Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.pcz.org.pl/

Kamienna Góra: Dostawa środków czystościowych do sprzątania i dezynfekcji na
potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o. o.
Numer ogłoszenia: 209129 - 2014; data zamieszczenia: 03.10.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o.o. , ul.
Bohaterów Getta 10, 58-400 Kamienna Góra, woj. dolnośląskie, tel. 75 7449033.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.pcz.org.pl/
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: spółka prawa handlowego.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa środków
czystościowych do sprzątania i dezynfekcji na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia
w Kamiennej Górze Sp. z o. o..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem
zamówienia jest dostawa środków czystościowych do sprzątania i dezynfekcji na potrzeby
Powiatowego Centrum Zdrowia. Zakres zamówienia obejmuje 56 pakietów. Ofertę należy
składać na każdą pozycję. Wykonawca wypełnia formularz cenowy na oferowany produkt wg
opisu przedmiotu zamówienia. Podane ilości asortymentu mają charakter orientacyjny.
Wykonawcy nie będzie przysługiwało roszczenie o realizację wskazanych ilości w przypadku
ich nie wyczerpania wraz z upływem daty obowiązywania umowy. Przewidywane zużycie
wyżej wymienionego asortymentu jest zamieszczone w formularzu cenowym. Przedmiot
zamówienia będzie dostarczany sukcesywnie, zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego
przez okres 36 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy. Szacunkowe ilości środków
czystości podane w formularzu cenowym nie są wiążące dla Zamawiającego przy realizacji
umowy. Rzeczywiste ilości środków czystości będą wynikać z bieżącego zapotrzebowania.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie zrealizowania przedmiotu zamówienia w całości,
tj. w ilościach wykazanych w formularzu cenowym i z tego tytułu nie przysługują
Wykonawcy żadne roszczenia finansowe i prawne. Wykonawca zobowiązany będzie
dostarczać Zamawiającemu dokładnie ten towar, który zaproponował w złożonej ofercie i
który spełnia wymagania Zamawiającego postawione w siwz. W związku z brakiem
możliwości magazynowania większej ilości towaru, dostawy następować będą partiami.
Wykonawca zobowiązany jest dostarczać zamawiane towary do jednostek Zamawiającego
najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych od dnia złożenia dyspozycji. Odbioru towarów
dokonywać będą pracownicy Zamawiającego. Oprócz wyżej wymienionych towarów
Zamawiający dopuszcza możliwość zakupu innych, których konieczność może pojawić się w
sporadycznych wypadkach. Środki te będą sprzedawane Zamawiającemu z zaoferowanym
rabatem, w stosunku do cen obowiązujących w dniu zakupu. Zamawiający zastrzega sobie
prawo żądania cenników obowiązujących u Wykonawcy celem weryfikacji poprawności
naliczonej marzy. Zamawiający będzie dokonywał zamówień sukcesywnie w miarę własnych
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potrzeb w okresie trwania umowy. Realizacja przedmiotu zamówienia będzie następować
każdorazowo na podstawie złożonego zapotrzebowania określającego ilość i asortyment
zamówienia zgodnie z wyszczególnieniem. Termin realizacji dostawy nie może być dłuższy
niż 5 dni od momentu złożenia zapotrzebowania. Jeżeli termin dostawy przypada na dzień
wolny od pracy dla zamawiającego, termin ten upływa w następnym dniu roboczym
zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest dostarczać towar transportem własnym i na
własny koszt do siedziby Zamawiającego. Miejscem dostawy jest PCZ w Kamiennej Gorze sp
z. o. o., magazyn ul. Bohaterów Getta10 . Ilekroć posłużono się nazwą lub znakiem
handlowym wskazującym na konkretna firmę (producenta) , należy w tym miejscu brać pod
uwagę rozwiązania równoważne, co oznacza że podana specyfika nie zmierza do
ograniczenia konkurencji. Za rozwiązania równoważne Zamawiający rozumie takie, których
parametry techniczne i jakościowe nie są gorsze od podanych w formularzu cenowym..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.63.16.00-8.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 56.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w
miesiącach: 36.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Nie przewiduje się wpłaty wadium.
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
• Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których
spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
• Wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności gospodarczej
jest krótszy - w tym okresie, wykonał lub wykonuje dostawę środków
czystościowych do sprzątania i dezynfekcji
• III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
• Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których
spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
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• Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których
spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
• Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których
spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
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:
• potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub
czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w
szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
• 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;
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;
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;
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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;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
W przypadku, gdy oferowany towar zawiera substancję niebezpieczną i podlega przepisom
ustawy z dnia 11.01.2001 o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. 2001.11.84 z
późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 03.07.02 w sprawie karty
charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. u. 2002.14.117 ze
zmn.) - Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2004.12.14 zmieniające rozporządzenie w
sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U.
2004, Nr 2, poz. 8 ) Wykonawca winien dołączyć do oferty w formie oryginału lub kserokopii
potwierdzonych za zgodność z oryginałem lub w formie elektronicznej przez Wykonawcę
kartę charakterystyki na oferowane towary w rozumieniu wyżej przytoczonych przepisów
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: najniższa cena.
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
1) wystąpi siła wyższa mająca wpływ na realizację umowy, 2) zaistnieje omyłka pisarska lub
rachunkowa, 3) nieistotne zmiany umowy, zachodzi konieczność zmiany terminu wykonania
przedmiotu zamówienia, w przypadku, gdy nie można było tego przewidzieć w chwili
podpisania umowy, 5) niezbędna jest zmiana sposobu wykonania zobowiązania, o ile zmiana
taka jest korzystna dla Zamawiającego lub jest konieczna w celu prawidłowego wykonania
umowy, 6) jeżeli nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie
mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, a w szczególności w przypadku
ustawowej zmiany podatku VAT, 7) zachodzi konieczność zmiany w zakresie
podwykonawstwa, o ile nie jest to sprzeczne z postanowieniami SIWZ, 8) możliwa jest
korzystna dla Zamawiającego zmiana terminu i sposobu płatności za realizację przedmiotu
zamówienia, 9) nastąpiła zmiana danych Wykonawcy w tym min. formy organizacyjno prawnej, 10) zmiana rachunku bankowego i innych danych stron.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych
warunków zamówienia: www.pcz.org.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowe
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Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o. o. ul. Bohaterów Getta 10 58-400 Kamienna
Góra dział zamówień publicznych.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
13.10.2014 godzina 10:00, miejsce: Powiatowe Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z
o. o. ul. Bohaterów Getta 10 58-400 Kamienna Góra SEKRETARIAT.
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
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