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

www.szpitalwsremie.pl

Śrem: ZP/9/PN/15
Numer ogłoszenia: 60723 - 2015; data zamieszczenia: 29.04.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: "Szpital w Śremie" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością , ul. 
Chełmońskiego 1, 63-100 Śrem, woj. wielkopolskie, tel. 61 2815462, faks 61 2835788.

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalwsreme.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Szpital w Śremie Sp z o. o..

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZP/9/PN/15.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem 
zamówienia są bieżące dostawy środków czystości..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.71.19.00-6, 39.50.00.00-7, 39.22.00.00-0, 
33.76.00.00-5, 19.52.00.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 5.

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.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

 Oświadczenia art.22 Pzp

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 Oświadczenia art.22 Pzp

http://www.szpitalwsremie.pl/


 III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 Oświadczenia art.22 Pzp

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 Oświadczenia art.22 Pzp

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 Oświadczenia art.22 Pzp

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:
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; 

 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; 

 nie  orzeczono  wobec  niego  zakazu  ubiegania  się  o  zamówienie  -  wystawiony  nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

III.4.3.2)



 zaświadczenie  właściwego  organu  sądowego  lub  administracyjnego  miejsca 
zamieszkania  albo  zamieszkania  osoby,  której  dokumenty  dotyczą,  w  zakresie 
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania  wniosków o  dopuszczenie  do  udziału  w postępowaniu  o 
udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

 zaświadczenie  właściwego  organu  sądowego  lub  administracyjnego  miejsca 
zamieszkania  albo  zamieszkania  osoby,  której  dokumenty  dotyczą,  w  zakresie 
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 

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; 

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Oświadczenie, że oferowane produkty posiadają wymagane prawem atesty PZH i dopuszczenia do 
stosowania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej lub inne świadectwo potwierdzające jakość 
produktu. 2) Oświadczenie wykonawcy, że przedmiot zamówienia posiada deklarację zgodności 
CE, 3) Oświadczenie wykonawcy, że przedmiot zamówienia spełnia wymogi ustawy z dnia 
25.02.2011r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U Nr 63, poz.322) W przypadku, 
gdy przedmiot zamówienia nie wymaga spełnienia powyższego warunku - należy wyraźnie 
zaznaczyć to w składanej ofercie. 4) Decyzje Prezesa Urzędu rejestracji Produktów Leczniczych, 
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych o wpisie do rejestru produktów biobójczych - 
zgodnie z ustawą z dn. 13.09.2002 r. o produktach biobójczych (Dz. U. z 2015 r. poz. 242 z późn. 
zmianami) W przypadku, gdy przedmiot zamówienia nie wymaga spełnienia powyższego warunku 
- należy wyraźnie zaznaczyć to w składanej ofercie 6) Zamawiający wymaga, dołączenia do oferty 
materiałów informacyjnych: ulotek w języku polskim (z wyraźnym zaznaczeniem, których pozycji 
oferta dotyczy), w których zawarte będą również informacje na temat wymaganych parametrów 
oferowanych wyrobów oraz aktualnych kart charakterystyki substancji niebezpiecznych.

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: 
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 dopuszcza zmiany warunków umowy dotyczące ceny tylko i wyłącznie na podstawie 
zmiany wysokości stawki podatku VAT.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia: www.szpitalwsremie.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Szpital w Śremie 
Sp z o. o. ul. Chełmońskiego 1, 63-100 Śrem I piętro - Zamówienia Publiczne pok. 130.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
14.05.2015 godzina 10:00, miejsce: Szpital w Śremie Sp z o. o. ul. Chełmońskiego 1, 63-100 Śrem 
I piętro - Sekretariat Prezesa.

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: Pakiet nr 1.

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Emulsja do podłóg, 
Zmywacz do podłóg, Żel do mycia skuteczny na kamień i rdzę ,Środek do chemicznego 
udrożniania rur i syfonów, Mleczko do czyszczenia urządzeń kuchennych i sanit. Mleczko 
do czyszczenia urządzeń kuchennych i sanit.Mleczko do czyszczenia urządzeń kuchennych i 
sanit.Pasta do czyszcz.mydło w płynie, zmywak kuchenny, druciak stalowy, kubki, łyżeczki 
noże - jednorazowe, ściereczki uniwersalne, zmiotka z szufelka, denaturat, szczoteczka do 
rak.

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.71.19.00-6, 39.50.00.00-7, 39.22.00.00-0, 
33.76.00.00-5, 19.52.00.00-7.

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12. 
 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 1. Cena - 90 
 2. Termin dostawy - 10 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Pakiet nr 2.

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Worki.

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.71.19.00-6, 39.50.00.00-7, 39.22.00.00-0, 
33.76.00.00-5, 19.52.00.00-7.

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12. 
 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 1. Cena - 90 
 2. Termin dostawy - 10 



CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Pakiet nr 4.

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Pady do szorowania.

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.71.19.00-6, 39.50.00.00-7, 39.22.00.00-0, 
33.76.00.00-5, 19.52.00.00-7.

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12. 
 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 1. Cena - 90 
 2. Termin dostawy - 10 

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Pakiet nr 5.

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Mopy, uchwyty i kije 
do mopa..

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.71.19.00-6, 39.50.00.00-7, 39.22.00.00-0, 
33.76.00.00-5, 19.52.00.00-7.

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12. 
 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 1. Cena - 90 
 2. Termin dostawy - 10 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Pakiet nr 3.

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Ręczniki, papier 
toaletowy..

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.71.19.00-6, 39.50.00.00-7, 39.22.00.00-0, 
33.76.00.00-5, 19.52.00.00-7.

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12. 
 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 1. Cena - 50 
 2. Jakość - 50 


