MIEDZYLESKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY
W WARSZAWIE
04 - 749 Warszawa - Międzylesie, ul. Bursztynowa 2
Tel. (0-22) 47-35-127
Fax. 613-19-92

Warszawa, 25.04.2013 r.
Znak sprawy: D-17/N/13

Specyfikacja
Istotnych Warunków Zamówienia

Dotyczy:

przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez
Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie o wartości szacunkowej
poniżej 200 000 euro
na dostawę
środków czystościowych ogólnodostępnych na okres 12 m-cy.

Zatwierdzam _____________

I. INFORMACJE OGÓLNE
Zamawiający Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie, ul. Bursztynowa 2 zaprasza
do składania ofert w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego,
zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych ( tekst jednolity: Dz. U. z 2010. Nr 113, poz.759 z późn. zm.) na
dostawę środków czystościowych ogólnodostępnych na okres 12 m-cy.

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
I. Określenie przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa do magazynu Zamawiającego, środków czystości
ogólnodostępnych – ręczników papierowych i papierów toaletowych na potrzeby
Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie w ilościach wykazanych
szczegółowo na załączonych Formularzach Cenowych stanowiących Załączniki do niniejszej
SIWZ.
2. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
4. Każdy Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie przez jednego Wykonawcy
więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej alternatywy powoduje odrzucenie wszystkich
ofert złożonych przez danego Wykonawcę.
5. Oferowany do przetargu asortyment (wymieniony w Formularzu Cenowym) musi być zgodny
z opisem przedmiotu zamówienia, spełniać parametry opisane w poszczególnych pozycjach
oraz musi spełniać warunki dopuszczenia do obrotu w placówkach służby zdrowia zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa.
6. Nie spełnienie któregokolwiek z parametrów daje podstawy Zamawiającemu do odrzucenia
oferty.
7. W celu potwierdzenia zgodności oferowanego asortymentu z opisem przedmiotu zamówienia
wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia do dnia i godziny otwarcia ofert po jednej
sztuce oferowanego asortymentu.
8. Termin realizacji zamówienia – 12 miesięcy od dnia podpisania umowy z Wykonawcą
wyłonionym w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
9. Projekt umowy stanowiący Załącznik Nr 1 do SIWZ jest integralną częścią niniejszej
dokumentacji i zapisy w nim zawarte traktuje się jako warunki udzielenia zamówienia.
10. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której
wykonanie powierzy podwykonawcom.
III.

INFORMACJE O PRZEWIDZIANYCH ZAMÓWIENIACH
UZUPEŁNIAJĄCYCH.
Zamawiający nie przewiduje żadnych zamówień uzupełniających

IV. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO PRZETARGU

1. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki:
1.1 posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
1.2. posiadają wiedzę i doświadczenie;
1.3. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia;
1.4. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia.
2. Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunków o których mowa w pkt. 1.
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W celu wykazania spełnienia warunku posiadania wiedzy i doświadczenia Wykonawca wykaże
minimum 2 główne dostawy odpowiadające wielkością oraz wartością przedstawionego przez
Zamawiającego przedmiotu zamówienia.
Za odpowiednią wartość Zamawiający uzna: 73 000,00 PLN brutto.
Spełnienie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia Zamawiający będzie oceniał:
- minimum 2 dostawy odpowiadające wielkością i wartością przedstawionego przez
Zamawiającego asortymentu - spełnia
- brak minimum 2 dostaw odpowiadających wielkością i wartością przedstawionego przez
Zamawiającego asortymentu – nie spełnia.
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych
do wykonania zamówienia lub zdolności finansowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru
prawnego łączących ich stosunków. Wykonawca zobowiązany jest wówczas 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.
3. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy:
1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je
nienależycie, lub zostali zobowiązani do zapłaty kary umownej, jeżeli szkoda ta lub obowiązek
zapłaty kary umownej wynosiły nie mniej niż 5% wartości realizowanego zamówienia i zostały
stwierdzone orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem
postępowania;
2) wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie
zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z
powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo
wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem
postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości
umowy;
3) 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;
4) 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;
5) 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;
6) 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
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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 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;
8) 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;
9) 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;
10) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie
przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;
11) wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o
którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się
wyroku;
12) wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką
komandytowo-akcyjną lub osoba prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka
zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie
skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r.
o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się
wyroku.
4. Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający wykluczy również wykonawców
którzy:
1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego
postępowania, z wyłączeniem czynności wykonywanych podczas dialogu technicznego, o
którym mowa w art. 31a ust. 1, 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;
2) nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą;
3) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik
prowadzonego postępowania;
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4) nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu;
5) należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o
ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), złożyli odrębne
oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w tym samym postępowaniu, chyba że wykażą,
że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji
pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
5. Zamawiający zawiadamia równocześnie Wykonawców, którzy zostali wykluczeni z
postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, z
zastrzeżeniem art. 92 ust.1 pkt 3;
6. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
V.

WYKAZ
WYMAGANYCH
OŚWIADCZEŃ
I
DOKUMENTÓW
OD WYKONAWCÓW W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WRUNKÓW
1. Wypełniony Formularz Ofertowy stanowiący Załącznik Nr 2 do niniejszej specyfikacji wraz z
wypełnionym załącznikiem (formularz cenowy).
2. Oświadczenie Wykonawcy, że spełnia warunki określone przepisami art. 22 ust. 1 ustawy z
dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, zgodne ze wzorem stanowiącym Załącznik
Nr 3 do SIWZ.
3. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r.
Prawo zamówień publicznych, zgodne ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 4 do SIWZ.
4. 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,
wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
5. Zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych,
wykonawca jest zobowiązany wraz z ofertą złożyć listę podmiotów należących do tej samej
grupy kapitałowej, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej zgodne ze
wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do siwz.
6. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, głównych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres 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.
6a. Dowodami o których mowa w pkt 6. są:
a) poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw lub usług
okresowych lub ciągłych poświadczenie nie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert lub;
b) oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze
wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w ppkt a)
W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody, o których mowa w pkt 6. oraz pkt
6a. ppkt a) i b) budzą wątpliwości zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo z innego
dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie,
zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego
dostawy były lub miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub
dokumentów bezpośrednio zamawiającemu.
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6b. W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy wskazane w
wykazie, o którym mowa w pkt 6, zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma
obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w pkt 6a. ppkt. a) i b).
7. Karty techniczne dla asortymentu wykazanego w Formularzu Cenowym.
8. W celu potwierdzenia zgodności oferowanego asortymentu z opisem przedmiotu zamówienia
wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia do dnia i godziny otwarcia ofert po jednej
sztuce oferowanego asortymentu. Próbki należy złożyć w oddzielnym opakowaniu
opatrzonym napisem „próbki do przetargu znak D-17/N/13”
9. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. 4 składa dokument lub dokumenty,
wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające
odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
Dokument o którym w pkt. 10 lit. a powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.
Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej, zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentowania
wykonawcy, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby, kraju pochodzenia
osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed
notariuszem.
Ad 5 – po otwarciu ofert w przypadku grup kapitałowych Zamawiający zgodnie z art. 24b –
zwróci się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących powiązań,
o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, istniejących między przedsiębiorcami, w celu ustalenia, czy
zachodzą przesłanki wykluczenia wykonawcy.
Zamawiający, oceniając wyjaśnienia będzie brał pod uwagę obiektywne czynniki, w
szczególności wpływ powiązań, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, istniejących między
przedsiębiorcami, na ich zachowania w postępowaniu oraz przestrzeganie zasady uczciwej
konkurencji. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który
nie złoży wyjaśnień, oraz wykonawcę, który nie złoży listy, o której mowa w pkt 5.
Wykonawca powołujący się przy wykazaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na
potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada
także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy w rozdziale
V pkt. 3 i 4 SIWZ.
Złożenie przez wykonawcę fałszywych lub stwierdzających nieprawdę dokumentów albo
nierzetelnych oświadczeń, mających istotne znaczenie dla prowadzącego postępowanie,
zagrożone jest karą pozbawienia wolności do lat 3 (art. 233 § 1 KK) i zgodnie z przepisami
art. 24 ust 2 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień Publicznych spowoduje wykluczenie Wykonawcy z
dalszego postępowania.
VI.

INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
Z
WYKONAWCAMI
ORAZ
PRZEKAZYWANIA
OŚWIADCZEŃ
I
DOKUMENTÓW.
1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawca przekazują
pisemnie.
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2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu uważa
się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została
niezwłocznie potwierdzona pisemnie.
3. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych
przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, lub nie złożyli pełnomocnictwa, albo
którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty zawierające błędy
lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba
że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby
unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i
dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w
postępowaniu oraz spełnienie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez
Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.
VII. TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH SIWZ.
1. Wykonawca może się zwracać do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia. Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi na wszelkie zapytania
związane z prowadzonym postępowaniem jednak nie później niż na 2 dni przed upływem
terminu składania ofert. 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.
2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po
upływie terminu składania o którym mowa w pkt 1 lub dotyczy udzielonych wyjaśnień,
Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
3. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym
mowa w pkt 1.
4. Zamawiający może zwołać zebranie wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości
dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia; w takim przypadku sporządzi
informację zawierającą zgłoszone na zebraniu zapytania o wyjaśnienie treści specyfikacji oraz
odpowiedzi na nie, bez wskazania źródeł zapytań. Informację z zebrania doręczy niezwłocznie
wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia.
5. Do kontaktowania się z dostawcami w sprawach jw. upoważnieni są:
W sprawach formalnych – Anna Domańska – Dział Zamówień Publicznych tel. 22 47-35-127 w
godzinach 8:00 – 14:30
VIII. TRYB WPROWADZANIA EWENTUALNYCH ZMIAN SIWZ
1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed terminem składania ofert Zamawiający może
zmodyfikować treść dokumentów składających się na specyfikację istotnych warunków
zamówienia.
2. O każdej zmianie Zamawiający zawiadomi niezwłocznie każdego z uczestników postępowania,
który pobrał z siedziby Zamawiającego SIWZ oraz zamieści na własnej stronie internetowej. W
przypadku, gdy zmiana będzie powodować konieczność modyfikacji oferty, Zamawiający może
przedłużyć termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian. Jeżeli zmiana treści
SIWZ prowadzi do zamiany treści ogłoszenia Zamawiający przedłuży termin składania ofert
zgodnie z art. 12a. ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych W takim przypadku wszelkie
prawa i zobowiązania (Wykonawcy i Zamawiającego) będą podlegały nowym terminom.
IX. TERMIN ZWIĄZANIA WARUNKAMI OFERTY.
Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia, w którym upływa termin
składania ofert.
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X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Wykonawca przedstawi ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.
2. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. w obrębie podanego w Formularzu Cenowym
asortymentu.
3. Każdy Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę i zaproponować tylko jedną cenę.
Złożenie przez jednego wykonawcy więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej
alternatywy powoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.
4. Zamawiający nie dopuszcza składnia ofert wariantowych.
5. Ofertę należy przygotować na (lub) w oparciu o formularz stanowiący załącznik Nr 2 do
niniejszej specyfikacji.
6. Oferta musi zostać sporządzona w formie pisemnej czytelnie w języku polskim oraz być
podpisana przez osobę uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy i zaciągania
zobowiązań, co powinno wynikać z dokumentu rejestrowego firmy.
Upoważnienie (w oryginale) do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie
wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.
7. Treść oferty ma być napisana na maszynie do pisania, w formie wydruku komputerowego lub
nieścieralnym atramentem.
8. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami musi być umieszczona w zapieczętowanej kopercie
opatrzonej danymi wykonawcy oraz napisami:
Przetarg znak: D – 17/N/13
Oferta na dostawę środków czystościowych ogólnodostępnych na okres 12 m-cy.
Ilość kartek .................
(określić ile kart znajduje się w kopercie)

9. Dokumenty sporządzone w języku obcym, są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
10. Dokumenty, których żąda Zamawiający, mogą być przedstawione w formie oryginału lub
kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
11. W przypadku gdy przedstawiona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu będzie nieczytelna
lub budząca wątpliwości co do jej prawdziwości, Zamawiający ma prawo żądać
przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii.
12. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane
własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
13. Wykonawca zobowiązany jest do oddzielenia części jawnej oferty od części stanowiącej
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
14. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej albo, za zgodą
Zamawiającego, w postaci elektronicznej, opatrzoną bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowalnym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
XI. MIEJSCE SKŁADANIA OFERT.
1. Ofertę w zapieczętowanej kopercie opatrzonej napisami jak w pkt. X niniejszej Specyfikacji
należy złożyć do dnia 10.05.2013 r. godz. 11.00 w Kancelarii Międzyleskiego Szpitala
Specjalistycznego w Warszawie.
2. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.
3. Celem dokonania zmian bądź poprawek - Wykonawca może wycofać wcześniej złożoną ofertę
i złożyć ją po modyfikacji ponownie, pod warunkiem zachowania wyznaczonego w SIWZ
terminu składania ofert.
4. Wybór drogi pocztowej dla przesłania oferty następuje na ryzyko Wykonawcy. Wykonawca
winien we własnym interesie w taki sposób przygotować przesyłkę aby w stopniu
maksymalnym zapobiec jej uszkodzeniu w czasie transportu pocztowego.
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XII. MIEJSCE I TRYB OTWARCIA OFERT.
1. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w
Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie, ul. Bursztynowa 2 – sala
konferencyjna, w dniu 10.05.2013 r. o godz. 11.30.
2. Wykonawca może być obecny przy otwieraniu kopert z ofertami.
3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
4. Podczas otwarcia ofert podana będzie nazwa (firmy) oraz adres Wykonawców, a także
informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji, warunków
płatności zawartych w ofercie.
5. Wyniki przetargu obowiązują po ich zatwierdzeniu przez Dyrektora Międzyleskiego Szpitala
Specjalistycznego w Warszawie.
XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY.
1. Cena oferty ma być wyrażona w polskich złotych.
1.1. Cena oferty winna być obliczona w następujący sposób:
1.1.1. Wykonawca określi ceny jednostkowe netto na wszystkie pozycje wymienione w
Formularzu cenowym,
1.1.2. Wykonawca obliczy wartość poszczególnych pozycji poprzez przemnożenie ceny
jednostkowej przez ilość jednostek, następnie wyliczy i doda podatek VAT.
1.1.3. Wykonawca zliczy i poda cenę za całość zamówionych dostaw w stosunku
12-miesięcznym netto, a następnie doda podatek VAT. Tak wyliczona kwota będzie
stanowić cenę oferty.
1.2. W cenach jednostkowych zawierają się wszystkie koszty związane z dostawą towaru do
bezpośredniego odbiorcy tj. czynności związane z przygotowaniem dostawy, transportu
itp.
1.3. Cena całkowita oferty określona przez Wykonawcę zostanie ustalona na okres
obowiązywania umowy i nie będzie podlegała zmianom z wyjątkiem odpowiednich
zapisów umowy.
1.4. Ceny jednostkowe oraz cena całkowita winny być określone przez Wykonawcę z
uwzględnieniem ewentualnych upustów, jakie Wykonawca oferuje.
2. Zamawiający poprawi w ofercie:
2.1 oczywiste omyłki pisarskie,
2.2 oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek,
2.3 inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków
zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty.
XIV. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH W JAKICH MOGĄ BYĆ
PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ.
Zamawiający będzie prowadził rozliczenia z wykonawcą tylko w PLN.

XV.WYBÓR OFERTY
1. Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli:
1.1 jest niezgodna z ustawą;
1.2 jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z
zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3;
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1.3 złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
1.4 zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
1.5 została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia lub nie zaproszonego do składania ofert;
1.6 zawiera błędy w obliczeniu ceny.
1.7 Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na
poprawienie omyłki o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3;
1.8 jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
Lp.

KRYTERIUM

RANGA

1.

Cena

100 %

2. Ocena ofert będzie dokonywana według następujących zasad:
2.2.1 Cena jednostkowa ma być wyrażona w PLN, do dwóch miejsc po przecinku.
2.2.2 Wartość brutto zamówienia to cena kryterium, jest to cena netto + VAT (cena
brutto) zamówienia, zsumowana w całym zadaniu.
3.1.3 Wartość punktowa ceny jest obliczona wg wzoru:

Cn
Xc =  x R
Cof
Gdzie:
Xc
Cn
Cof
R

-

wartość punktowa ceny
najniższa proponowana cena
cena oferty ocenianej
ranga – wartość procentowa za to kryterium

4. Ocena końcowa oferty jest to suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria wymienione w
pkt. 1.
5.Zasady wyboru oferty i udzielenia zamówienia.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta:
• odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych;
• odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w SIWZ;
• została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria wyboru.
XVI. INFORMACJE O WSZELKICH FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY
ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO ZAKOŃCZENIU PRZETARGU W CELU ZAWARCIA
UMOWY.
Wykonawca ma obowiązek zawrzeć umowę zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym załącznik
nr 1 do niniejszej specyfikacji, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 5
dni od dnia ogłoszenia wyników przetargu, chyba, że zostało wniesione odwołanie w trybie
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przewidzianym w dziale VI rozdział 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. „Prawo zamówień
publicznych”.
XVII. PRAWO WYKONAWCY DO ODWOŁAŃ
1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują Wykonawcom, a także
innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli
lub mogli ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy
Prawo zamówień publicznych.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności
Zamawiającego podjęte w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności,
do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
3. W prowadzonym postępowaniu Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
- wybory trybu negocjacji bez ogłoszenia, zmówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;
- opisu sposobu dokonania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu;
- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
- odrzucenie oferty odwołującego.
4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której
zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów,
określić żądanie oraz wskazać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie
odwołania.
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego
kwalifikowanego certyfikatu.
6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego
terminu.
7. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności
zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane faksem, albo
w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w
trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków
zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie
Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie
internetowej.
9. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 7, 8 wnosi się w terminie 5 dni od
dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
10. Szczegółowe zasady dotyczące stosowania odwołań określa dział VI ustawy z dnia 29 stycznia
2004r. „Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 10. Nr 113, poz.759 ),
Uwaga ! wniesienie odwołania jest rozumiane jako doręczenie Zamawiającemu w taki sposób
żeby mógł zapoznać się z jego treścią.
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