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Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera: 

 
Nr rozdziału 

 

Treść rozdziału Nr strony 

ROZDZIAŁ I Terminy 3 

ROZDZIAŁ II  Informacje o Zamawiającym 3 

ROZDZIAŁ III Tryb udzielenia zamówienia 3 

ROZDZIAŁ IV Opis przedmiotu zamówienia 4 

ROZDZIAŁ V Modyfikacja warunków zamówienia 7 

ROZDZIAŁ VI Termin wykonania zamówienia 7 

ROZDZIAŁ VII Warunki udziału w postępowaniu  7 

ROZDZIAŁ VIII Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia 

8 

ROZDZIAŁ IX Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z  

wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub  dokumentów, a 

także wskazanie sposobu oraz osób uprawnionych do porozumiewania 

się z wykonawcami 

10 

ROZDZIAŁ X Inne dokumenty i oświadczenia wymagane przez Zamawiającego, jakie 

mają dostarczyć Wykonawcy 

11 

ROZDZIAŁ XI Wymagania dotyczące wadium 11 

ROZDZIAŁ XII Termin związania ofertą 11 

ROZDZIAŁ XIII Opis sposobu przygotowania ofert 12 

ROZDZIAŁ XIV Informacja dla wykonawców mających siedzibę poza RP 15 

ROZDZIAŁ XV Informacja dla wykonawców występujących wspólnie (konsorcja/spółki 

cywilne). 

15 

ROZDZIAŁ XVI Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 16 

ROZDZIAŁ XVII Opis sposobu obliczania ceny 17 

ROZDZIAŁ XVIII Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze 

oferty, wraz  z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert 

18 

ROZDZIAŁ XIX Oferta z rażąco niską ceną 20 

ROZDZIAŁ XX Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po 

wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego 

21 

ROZDZIAŁ XXI Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 22 

ROZDZIAŁ XXII Informacja o możliwościach zmian w umowie 22 

ROZDZIAŁ XXIII Informacja o podwykonawcach 22 

ROZDZIAŁ XXIV Klauzula w zakresie ochrony danych osobowych 23 

ROZDZIAŁ XXI Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy 24 

 Opis przedmiotu zamówienia  

 Wykaz załączników do siwz  
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Przetarg nieograniczony nr WNP/376/PN/2017 

powyżej 30.000 EURO i poniżej 221.000 EURO 

pt.: 

ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ ŚRODKÓW CZYSTOŚCI NA POTRZEBY AWL 

 

I. TERMINY: 

1. Ogłoszenie zamieszczono: 

1.1  W siedzibie Zamawiającego w dniu 8 maja  2019 r.   

1.2  Na stronie internatowej Zamawiającego w dniu 8 maja 2019 r. 

2. Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych w dniu  

8 maja 2019 r. 

3.  Numer nadany przez  UZP: 544820- N- 2019 

4.  Termin i miejsce składania ofert: 

Termin i miejsce składania ofert: 22 maja 2019 r. do godz. 11.00 – w siedzibie 

Zamawiającego, w Kancelarii Jawnej  – budynek nr 8 – pokój nr 09 (parter),  

ul. Czajkowskiego 109, 51-147 Wrocław. 

5. Termin i miejsce otwarcia ofert:  
Termin otwarcia ofert: 22 maja 2019 r. o godz. 11.30 – w siedzibie Zamawiającego 

budynek nr 7 – pokój nr 025 (parter) ul. Czajkowskiego 109, 51-147 Wrocław. 

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (dalej także jako: SIWZ) z załącznikami  

w formie drukowanej do wglądu nieodpłatnie w siedzibie Zamawiającego (bud. 7, pok. 

2.19). SIWZ w formie elektronicznej dostępna na stronie internetowej Zamawiającego 

https://www.awl.edu.pl/bip.   
 

II. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM. 

     Zamawiający:    Akademia Wojsk Lądowych  

imienia generała Tadeusza Kościuszki   

reprezentowana przez Rektora - Komendanta  

adres:   51-147 Wrocław  

  ul. Czajkowskiego 109  

                              Faks: 261-658- 425  

                        http//awl.edu.pl/bip 

                NIP 896 – 10 – 00 – 117, REGON: 930388062  

Osoba do kontaktów z Wykonawcami: 

Barbara MĘKARSKA - fax. 261-658-425; tel.: 261-658-062;  

e-mail: zamowieniapubliczne@awl.edu.pl 

 

III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA. 

1. Zamówienie udzielono zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), zwanej 

dalej ustawą Pzp.  

2. Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego – art. 10 ust. 1 oraz art. 39 – 

46 Pzp. 

3. Wartości zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w 

przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP. 

4. Podstawą prawną opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia jest: 

https://www.awl.edu.pl/bip
mailto:zamowieniapubliczne@awl.edu.pl
ftp://ftp.uzp.gov.pl/Ustawa_PZP/
ftp://ftp.uzp.gov.pl/Ustawa_PZP/
ftp://ftp.uzp.gov.pl/Ustawa_PZP/
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4.1. Ustawa Pzp;  

4.2. Ustawa zmieniająca ustawę - Prawo zamówień publicznych oraz ustawę o 

zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw z 

dnia 20 lipca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1603) 

4.3. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie 

średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania 

wartości zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2477); 

4.4. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2017 r. w 

sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony 

obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej 

(Dz.U. z 2017 r., poz. 2479); 

4.5. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie protokołu 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2016 poz. 1128); 

4.6. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie 

regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (Dz. U. z 2014 r., poz. 

964  

z późn. zm.);  

4.7. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie wzorów 

ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 

r., poz. 1127); 

4.8. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów 

dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126); 

4.9. Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii zmieniające 

rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 

zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia z dnia 16 

października 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1993); 

4.10. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U.  z 2018 r. poz. 

1025 z późn. zm.); 

4.11. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz. U.  

z 2018r. poz. 1360 z późn. zm.); 

4.12. Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U.  

z 2018 r. poz. 419 z późn. zm.); 

4.13. Ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (t.j. Dz. U.  

z 2017 r., poz. 1830 z późn. zm).; 

 

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 

1. Przedmiot zamówienia 

CPV zamówienia:  

Przedmiot główny - 39830000-9-  środki czyszczące 

Dodatkowe: 39224300-1, 39831300-9, 18143000-3, 39224300-1, 39831210-1, 33741100-

7, 39812100-8, 24455000-8, 39832000-3, 39830000-9, 33763000-6 

 

1.1. Przedmiotem zamówienia jest zakup środków myjąco – dezynfekujących, środków 

czystości i artykułów gospodarczych w zakresie i ilościach określonych w szczegółowym 

opisie przedmiotu zamówienia. 

1.2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych (art.83 ust.1 ustawy PZP). 

1.3. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych. Zamówienie podzielone jest na 

2 części: 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytenrrgy2te
http://www.uzp.gov.pl/zagadnienia-merytoryczne/prawo-polskie/akty-wykonawcze/rozporzadzenie%20kurs%20z142otego.pdf
http://www.uzp.gov.pl/zagadnienia-merytoryczne/prawo-polskie/akty-wykonawcze/rozporzadzenie%20kurs%20z142otego.pdf
http://www.uzp.gov.pl/zagadnienia-merytoryczne/prawo-polskie/akty-wykonawcze/rozporzadzenie%20kurs%20z142otego.pdf
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4yteobqgqztg
http://www.uzp.gov.pl/zagadnienia-merytoryczne/prawo-polskie/inne-przepisy/resolveuid/bf6ecc0838068c5db0a096b6b012e206
http://www.uzp.gov.pl/zagadnienia-merytoryczne/prawo-polskie/inne-przepisy/resolveuid/bf6ecc0838068c5db0a096b6b012e206
http://www.uzp.gov.pl/zagadnienia-merytoryczne/prawo-polskie/inne-przepisy/resolveuid/9ae09370a125b3e1ec087423144b76fd
http://www.uzp.gov.pl/zagadnienia-merytoryczne/prawo-polskie/inne-przepisy/resolveuid/9ae09370a125b3e1ec087423144b76fd
http://www.uzp.gov.pl/zagadnienia-merytoryczne/prawo-polskie/inne-przepisy/resolveuid/6320f97f6e431df63f9415d7623d88a8
http://www.uzp.gov.pl/zagadnienia-merytoryczne/prawo-polskie/inne-przepisy/resolveuid/6320f97f6e431df63f9415d7623d88a8
http://www.uzp.gov.pl/zagadnienia-merytoryczne/prawo-polskie/inne-przepisy/resolveuid/ff3835f189a4e75b47e9685662591b53
http://www.uzp.gov.pl/zagadnienia-merytoryczne/prawo-polskie/inne-przepisy/resolveuid/ff3835f189a4e75b47e9685662591b53
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- I część – zakup środków i materiałów do utrzymania czystości na potrzeby 

AWL 

- II część - zakup środków i materiałów do utrzymania czystości na potrzeby 

kuchni 

1.4. Wykonawca może złożyć ofertę w dowolnej liczbie części. 

1.5. Szczegółowy przedmiot zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ. 

1.6. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach 

opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ. 

1.7. Oferta musi być kompletna, tzn. musi zawierać wycenę całości kosztów związanych 

z realizacją zamówienia.  

1.8. Dostawy będą realizowane sukcesywnie wg składanych zamówień z terminem 7 dni 

od daty otrzymania zamówienia na wskazany nr faksu Wykonawcy lub na adres e-

mail w okresie obowiązywania umowy, z wyłączeniem dostaw w soboty, niedziele i 

dni świąteczne. 

1.9. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek udowodnienia, iż zaoferowane produkty są 

równoważne w stosunku do produktów określonych przez Zamawiającego. 

1.10. Zamawiający wymaga dostarczenia towarów fabrycznie nowych, pochodzących z 

legalnego, oficjalnego kanału dystrybucji producenta tych towarów, w oryginalnych, 

zamkniętych opakowaniach producenta. 

1.11. Dostawy będą realizowane na każdorazowe zamówienie Zamawiającego w okresie 

obowiązywania umowy, z wyłączeniem dostaw w soboty, niedziele i dni świąteczne. 

1.12. Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo, po złożeniu zamówienia przez 

Zamawiającego, dostarczyć przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego na 

koszt własny, przy czym dostawy będą odbywać się w dni robocze w godzinach 

ustalonych przez Zamawiającego z Wykonawcą (w godzinach pracy Zamawiającego 

– 8.00-13.00). 

1.13. Za wniesienie towaru do magazynu odpowiada Wykonawca. 

1.14. Miejscem dostawy jest magazyn w siedzibie Zamawiającego: Akademia Wojsk 

Lądowych, ul. Czajkowskiego 109 Wrocław. 

1.15. Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 

a) zmniejszenia wielkości zamówienia na każdej z pozycji asortymentu 

wyszególnionych w załączniku nr 1 (każdy asortyment) o maksimum 20% ilości 

ujętych w formularzu ofertowym, 

b) zwiększenia ilości jednej pozycji, kompensując to zmniejszeniem ilości innej 

pozycji w obrębie danej partii towaru. Kompensacja nie może zmienić 

całkowitej wartości zamówienia. 

1.16. Ilościowy i jakościowy odbiór towaru będzie dokonywany przez Zamawiającego,  

w jego magazynie w oparciu o złożone zamówienie i obowiązujące normy jakościowe 

na podstawie dostarczonych faktur. W przypadku zlecenia przez Wykonawcę dostawy 

towaru przez firmę przewozową Wykonawca ustali z przewoźnikiem warunki 

przekazania i odbioru towaru do magazynu zgodnie z wymogami umowy 

1.17. W pozycjach opisanych przez Zamawiającego przy pomocy nazw własnych, które 

mają charakter orientacyjny dla Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza składanie ofert 

równoważnych na produkty o właściwościach, co najmniej równych opisanym, bądź 

lepszych. Tym samym dopuszcza się składanie ofert na artykuły o innych nazwach 

handlowych i innych producentów, aniżeli podane w szczegółowym opisie przedmiotu 

zamówienia, jednak o parametrach nie gorszych niż artykuły wymienione w tym opisie 

i dopuszczone do obrotu zgodnie z Ustawą z dnia 25 lutego 2011 r.  o substancjach 

chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U. z 2011 r. Nr 63, poz. 322 z późn. zm.)  
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1.18. Wszystkie środki chemiczne muszą posiadać etykiety w języku polskim wraz z 

instrukcją użycia i bezpieczeństwa ich stosowania oraz datą ich przydatności do  

stosowania (co najmniej 6 m-cy od czasu dostarczenia, a dla materiałów o krótkim 

terminie przydatności do użycia, co najmniej 3 m-ce).  

1.19. W przypadku zaoferowania produktów równoważnych, w celu potwierdzenia 

spełniania przez oferowane produkty wymagań określonych w siwz, Zamawiający 

żąda dołączenia do oferty dokumentów potwierdzających, że dostarczane produkty 

posiadają wymagane prawem atesty i certyfikaty (jeśli takie są wymagane przez 

Zamawiającego).  

1.20. W przypadku artykułów niebezpiecznych lub środków zawierających w swoim 

składzie substancje niebezpieczne należy dołączyć do oferty kartę charakterystyki, a 

produkty takie powinny być oznaczone zgodnie z przyjętymi standardami. 

 

2. Szczegółowe informacje formalne i techniczne: 

2.1. Wykonawca podda się rygorom procedur bezpieczeństwa realizowanym, w trakcie 

przyjmowania dostaw, przez Służbę Dyżurną Zamawiającego. 

2.2. Zamawiający nie przewiduje zwoływania zebrania Wykonawców.  

2.3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  

2.4. Zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszystkie informacje, które mogą być dla niego 

istotne do przygotowania oferty i podpisania umowy. 

2.5. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.  

2.6. Nie przewiduje się przeprowadzenia aukcji elektronicznej oraz dynamicznego 

systemu zakupów. 

2.7. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe z winy Wykonawcy 

w trakcie realizacji zamówienia. 

2.8. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia do siedziby 

Zamawiającego. Koszt dostawy i wniesienia do magazynu Zamawiającego ponosi 

Wykonawca. 

2.9. Miejscem dostawy asortymentu będącego przedmiotem zamówienia jest siedziba 

Zamawiającego: Akademia Wojsk Lądowych, ul. Czajkowskiego 109, Wrocław. 

2.10. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia Oferty, której treść pozwoli 

Zamawiającemu na jej zweryfikowanie pod względem jej zgodności z treścią 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Treść Oferty Wykonawcy musi 

odpowiadać treści SIWZ. Tym samym Wykonawca zobowiązany jest do 

jednoznacznego określenia w ofercie zaoferowanych 

urządzeń/produktów/asortymentu, poprzez wskazanie konkretnych wyrobów za 

pomocą np. nazwy handlowej/nazwy producenta/określenia parametru, 

umożliwiającej identyfikację oferowanego wyrobu. Brak wskazania 

konkretnego oferowanego wyrobu w zestawieniu asortymentowo-wartościowym 

nie podlega uzupełnieniu, Zamawiający odrzuci ofertę, jako nieodpowiadającą 

treści SIWZ. 
2.11. Dla pozycji asortymentowych, dla których jest to wymagane, Wykonawca 

zobowiązany jest do podania w ofercie odpowiednio: parametrów oferowanego 

asortymentu, w celu dokonania oceny punktowej ofert w kryteriach oceny ofert 

Jakość. 

2.12. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez Wykonawcę wykonania 

części lub całości zamówienia podwykonawcom, w takim przypadku Zamawiający 

zgodnie z art. 36 b ust. 1 ustawy, żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części 
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zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom lub podania 

przez wykonawcę nazw podwykonawców.  

 

V. MODYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści siwz. Wniosek 

o wyjaśnienie treści siwz powinien wpłynąć do Zamawiającego nie później niż do 

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

15 maja 2019 r. 
2. Treść wyjaśnienia zostanie jednocześnie przekazana wszystkim Wykonawcom, 

którym doręczono siwz, Wykonawcy, który złożył zapytanie oraz zostanie 

udostępniona na stronie internetowej Zamawiającego. 

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie 

przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia. Dokonaną modyfikację Zamawiający przekaże niezwłocznie 

wszystkim Wykonawcom, którym przekazano siwz oraz udostępni na stronie 

internetowej Zamawiającego. 

4. O przedłużeniu terminu, jeżeli będzie to niezbędne dla wprowadzenia w ofertach 

zmian wynikających z modyfikacji, zawiadomieni zostaną wszyscy Wykonawcy, 

którym przekazano siwz, informacja zostanie opublikowana także na stronie 

internetowej Zamawiającego. 

5. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, 

o którym mowa w pkt 1 niniejszego rozdziału. 

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

odpowiedzi, jako obowiązująca należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze 

oświadczenie zamawiającego. 

 

VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

1. Termin realizacji zamówienia:  od dnia podpisania umowy do 31.12.2019 r. 

2. Zamawiający planuje podpisać umowę w terminie związania ofertą. 

 

VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

1.  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1.1. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1, pkt. 12 – 

23 oraz dodatkowo ust. 5 pkt 1 Ustawy Pzp. 

Zamawiający oceni spełnianie warunków na podstawie załączonego do oferty 

oświadczenia. 

1.2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu określone art. 22 ust. 1b ustawy Pzp,  

Zamawiający oceni spełnianie warunków na podstawie załączonego do oferty 

oświadczenia. 

2. Z postępowania wyklucza się Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy 

kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i 

konsumentów (Dz.U. z 2015r.poz.184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty 

częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, 

że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

3. Dodatkowo Zamawiający przewiduje wykluczenie z postępowania Wykonawcę 

zgodnie z - art. 24 ust. 1 i art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 

4. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania – 

podstawa art. 24 ust 12 ustawy Pzp. 
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VIII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH 

SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK 

PODSTAW WYKLUCZENIA. 

1. Dla potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw 

do wykluczenia, Wykonawcy do oferty winni przedłożyć niżej wymienione 

oświadczenia i dokumenty: 

1.1. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w 

Załączniku nr 1 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić 

wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia 

warunki udziału w postępowaniu.  

1.2. Szczegółowy opis wszystkich pozycji asortymentu w danej części ocenianych 

w kryterium jakość. W opisach Wykonawca zobowiązany jest zamieścić 

parametry, asortymentu faktyczne, takie jakie oferuje a nie przybliżone określone w 

siwz.  

1.3. Karty charakterystyki produktów biodegradowalnych zaoferowanych i 

wyszczególnionych w ofercie w celu otrzymani punktów w kryterium ‘jakość’ – 

dotyczy części I. 

1.4.Świadectwo Jakości Zdrowotnej wystawione przez Państwowy Zakład Higieny 

lub inną Instytucję Zdrowia Publicznego zaświadczające że zaoferowane wyroby o 

zadeklarowanym składzie  nie stanowią zagrożenia dla życia i zdrowia człowieka. 

Dotyczy produktów wyszczególnionych w ofercie w celu otrzymani punktów w 

kryterium ‘jakość’ – dotyczy części II. 

2. 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 powyżej. 

3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

warunki, o których mowa: 

3.1. w ust. 1 pkt 1.1 ppkt 1)  niniejszego rozdziału zostaną spełnione, jeżeli każdy z 

wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie będzie spełniał 

określone warunki, 

3.2. w pkt 1 pkt 1.2 ppkt 3)niniejszego rozdziału zostaną spełnione, jeżeli potencjał 

łączny będzie zgodny z wymaganiami zamawiającego. 

4. Z postępowania wyklucza się Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy 

kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i 

konsumentów (Dz.U. z 2015r.poz.184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty 

częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, 

że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

5. W przypadku poleganiu na zasobach innych podmiotach, o których mowa w art. 22a 

ustawy Pzp Zamawiający w celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach 

lub sytuacji innych podmiotów, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu 

umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy 

stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do 

ich zasobów, zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności: 

- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy   

wykonywaniu zamówienia publicznego; 
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 - zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia  

publicznego; 

6. Zgodnie z treścią art. 24aa ustawy Pzp, Zamawiający w postępowaniu dokona 

najpierw oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została 

oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu. 

7. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta 

została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym 5 dni, terminie 

aktualnych na d zień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: (w 

przypadku gdy Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę nie złoży 

dokumentów lub będzie on podlegał wykluczeniu lub jego oferta będzie podlegała 

odrzuceniu to Zamawiający wezwie następnego w kolejności Wykonawcę do 

uzupełnienia dokumentów i oświadczeń) 

7.1. 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; 

7.2. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone 

przez Zamawiającego i są zgodne z treścią siwz, Zamawiający żąda: opisów, 

zaoferowanego asortymentu. W opisach Wykonawca zobowiązany jest zamieścić 

parametry faktyczne, takie jakie oferuje a nie przybliżone określone w siwz.  

7.3. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone 

przez Zamawiającego i są zgodne z treścią siwz, Zamawiający żąda:  

- kart produktu lub etykiet produktu, ulotek produktu, kart charakterystyki,  

pozwolenie na obrót produktami biobójczymi (musi znajdować się w 

Aktualnym Wykazie Produktów Biobójczych - Urzędu Rejestracji Produktów 

Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych) – dotyczy 

pozycji i zakresu określonego w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, w 

tym produktów równoważnych innych niż zaoferowane w celu otrzymania 

punktów w kryterium ‘jakość’. 

8. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych 

podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w 

odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych 2.2. niniejszego rozdziału 

i oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia. 

9. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 2.1. 

niniejszego rozdziału, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym 

ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto 

jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; dokument powinien być wystawiony nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

10. 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 powyżej, 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 - 

wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

 

https://sip.lex.pl/#/dokument/17074707#art%2824%29ust%285%29pkt%281%29
https://sip.lex.pl/#/dokument/17074707#art%2824%29ust%285%29pkt%281%29
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Zamawiający zwraca uwagę na brak wymogu składania ww. dokumentów wraz z 

ofertą. Załączenie przez Wykonawcę do oferty dokumentów, o których mowa w ust. 

3, nie zwalnia Zamawiającego z obowiązku wezwania Wykonawcy, którego oferta 

została oceniona jako najkorzystniejsza, do złożenia tych dokumentów. 
 

11. Forma dokumentów: 

11.1. Oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 

lipca 2016 roku (Dz.U.2016.1126) dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, 

na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach 

określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są w 

oryginale.  

11.2. Dokumenty, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 

lipca 2016 roku (Dz.U.2016.1126), inne niż oświadczenia, o których mowa w 

pkt. 3.1 składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z 

oryginałem.  

11.3. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, 

podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy 

wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo 

podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.  

4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

5. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej 

informacji, 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. Wraz ze złożeniem 

oświadczenia, Wykonawca przedstawia może przedstawić dowody, że powiązania z 

innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia - załącznik nr 2. 

6. Zgodnie z art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o 

którym mowa w pkt 1 niniejszego rozdziału, oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub 

innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub 

dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez 

Zamawiającego wątpliwości, nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył 

wadliwe pełnomocnictwa, 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. 

7. 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 i dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub 

może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych. 

 

IX. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO  

        Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB  

DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE SPOSOBU ORAZ OSÓB 

UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI. 

1. Informacji oraz wyjaśnień związanych z przetargiem udziela upoważniony 

przedstawiciel Zamawiającego: Barbara MĘKARSKA, fax. 261-658-425; tel. 261-

658-062. 
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2. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz 

Wykonawca może przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, za 

wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdz. 

VIII niniejszej SIWZ (również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania o 

którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp) dla których prawodawca przewidział 

wyłącznie formę pisemną. 

3. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca powinien posługiwać 

się numerem sprawy określonym w SIWZ. 

4. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez 

Wykonawcę pisemnie winny być składane na adres Zamawiającego, Sekcji Zamówień 

Publicznych. 

5. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez 

Wykonawcę drogą elektroniczną winny być kierowane na adres 

zamowieniapubliczne@awl.edu.pl,a faksem na nr 261 568 425. 

6. Zamawiający informuje, że przepisy ustawy Pzp nie pozwalają na jakikolwiek inny 

kontakt, zarówno z Zamawiającym jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania 

się z Wykonawcami – niż wskazany w niniejszym rozdziale. Oznacza to, że 

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

szczególności na kontakt telefoniczny lub osobisty w swojej siedzibie. 

 

X. INNE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA WYMAGANE PRZEZ 

ZAMAWIAJĄCEGO, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY. 

1. Oferta - formularz ofertowy przygotowany na podstawie wzoru przedstawionego 

przez Zamawiającego– załącznik A.  

2. Karty charakterystyki produktów w przypadku zaoferowania produktów 

biodegradowalnych,(produktów zawierających w swoim składzie mieszaniny i 

związki powierzchniowo czynne o trwałości i zdolności rozkładu zgodnie z 

Rozporządzeniem nr 648/2004/WE – dotyczy części I (dokumenty będą oceniane 

w kryterium jakość) 
3.  Świadectwo Jakości Zdrowotnej wystawione przez Państwowy Zakład Higieny 

lub inna instytucje Zdrowia Publicznego zaświadczającą, ze wyrób o 

zadeklarowanym składzie nie stanowi zagrożenia dla życia i zdrowia człowieka - 

dotyczy części II (dokumenty będą oceniane w kryterium jakość) 
4. Pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę, jeżeli nie wynika to 

bezpośrednio z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z 

właściwego rejestru). Jeżeli umocowanie osoby podpisującej ofertę nie wynika wprost z 

dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy, to do oferty należy dołączyć 

oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza, kopię 

umocowania wystawionego na reprezentanta Wykonawcy przez osoby do tego 

upełnomocnione. 

 

XI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

Zamawiający odstępuje od wymogu wniesienia wadium. 

 

XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1. Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. 

2.  Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania 

ofert (art. 85 ust. 5 Ustawy Pzp).  

mailto:zamowieniapubliczne@awl.edu.pl
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3. Wykonawca  może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarci 

umowy, samodzielnie lub na wniosek zamawiającego, z tym, że Zamawiający może 

tylko raz, co najmniej na 3 dni przez upływem terminu związania ofertą, zwrócić się 

do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres 

nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

 

XIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT 

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w postępowaniu. Złożenie większej 

liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego 

Wykonawcę. 

2. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 

2.1. wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru 

stanowiącego załącznik A do SIWZ, zawierający w szczególności: wskazanie 

oferowanego przedmiotu zamówienia, łączną cenę ofertową brutto, 

oświadczenie, że wszystkie środki są dopuszczone do obrotu i posiadają 

wymagane prawem atesty i dopuszczenia, oświadczenie o okresie związania 

ofertą oraz o akceptacji wszystkich postanowień SIWZ i wzoru umowy bez 

zastrzeżeń, a także informację którą część zamówienia Wykonawca zamierza 

powierzyć podwykonawcy.  

2.2. W przypadku chęci uzyskania większej liczby punktów (kryterium jakość)  

Wykonawca zobowiązany jest do złożenia: 

2.2.1. Kart charakterystyki produktów w przypadku zaoferowania 

produktów biodegradowalnych,(produktów zawierających w swoim 

składzie mieszaniny i związki powierzchniowo czynne o trwałości i 

zdolności rozkładu zgodnie z Rozporządzeniem nr 648/2004/WE – 

dotyczy części I (dokumenty będą oceniane w kryterium jakość) 

2.2.2.  Świadectw Jakości Zdrowotnej wystawione przez Państwowy Zakład 

Higieny lub inna instytucje Zdrowia Publicznego zaświadczającą, ze 

wyrób o zadeklarowanym składzie nie stanowi zagrożenia dla życia i 

zdrowia człowieka - dotyczy części II (dokumenty będą oceniane w 

kryterium jakość).  

Powyższe dokumenty nie podlegają uzupełnieniu. 

2.3.  oświadczenie wymienione w rozdz. VIII niniejszej SIWZ - załącznik nr 1.  

3. Pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę, jeżeli nie wynika to bezpośrednio 

z załączonych dokumentów  - załącznik nr 3. 

Umocowanie osób podpisujących ofertę do reprezentowania Wykonawcy, zaciągania w 

jego imieniu zobowiązań finansowych w wysokości odpowiadającej cenie oferty oraz 

podpisania oferty musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. 

Oznacza to, że jeżeli umocowanie takie nie wynika wprost z dokumentu 

stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru), to do oferty 

należy dołączyć oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza, 

kopię umocowania wystawionego na reprezentanta Wykonawcy przez osoby do tego 

upełnomocnione. 

4. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się  

o zamówienie zgodnie z Ustawą Pzp – załącznik nr 4. 

4.1 Oferta musi być przygotowana w języku polskim, pisemnie na papierze przy użyciu 

nośnika pisma nieulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów, wszelkie pisma 

sporządzone w językach obcych muszą być przetłumaczone na język polski, a 
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tłumaczenia potwierdzone za zgodność przez Wykonawcę. Podczas oceny ofert 

Zamawiający będzie opierał się na tekście przetłumaczonym. 

4.2 W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii 

dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym 

(ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w 

oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. 

4.3 Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ. Zamawiający zaleca 

wykorzystanie formularzy przekazanych przez Zamawiającego. Dopuszcza się w 

ofercie złożenie załączników opracowanych przez Wykonawcę, pod warunkiem, że 

będą one zawierały treść wymaganą przez Zamawiającego. 

4.4 Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem 

oferty. 

4.5 Wszystkie zapisane strony (!) oferty powinny być ponumerowane kolejnymi 

numerami, a wszystkie poprawki lub korekty powinny zostać parafowane przez 

upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. 

4.6 Wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenia Wykonawcy muszą być 

podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. 

4.7 Strony oferty winny być umieszczone w skoroszycie, segregatorze lub zbindowane. 

Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe 

zdekompletowanie. 

4.8 Zamawiający uznaje, że podpisem jest: złożony własnoręcznie znak, z którego 

można odczytać imię i nazwisko podpisującego, a jeżeli ten znak jest nieczytelny lub 

nie zawiera pełnego imienia i nazwiska to znak musi być uzupełniony napisem (np. 

w formie pieczęci), z którego można odczytać imię i nazwisko podpisującego. 

4.9 Zamawiający przewiduje zawarcie umowy i udzielenie zamówienia w terminie 

związania ofertą. 

4.10 Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia, są oni zobowiązani do przedłożenia umowy regulującej ich współpracę, 

najpóźniej w dniu podpisania umowy z Zamawiającym.  

4.11 Oferta powinna być złożona w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie zaadresowanej 

do Zamawiającego, opatrzonej dopiskiem:  

 

ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ ŚRODKÓW CZYSTOŚCI NA POTRZEBY AWL 

Sprawa nr WNP/376/PN/2019  

nie otwierać do dnia 22 maja 2019 r.  do godziny 11.30 ” 

 

Na kopercie należy umieścić w postaci pieczęci firmowej lub odręcznego napisu, nazwę 

Wykonawcy i jego adres zgodnie z danymi rejestrowymi (ewidencyjnymi). 

4.12 Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp oferty 

składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu 

od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę 

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

nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), jeśli 

wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, ze nie mogą one być udostępnione i 

jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

4.13 Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa 

były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem 

„tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych 
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elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią 

tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, ze wszelkie oświadczenia i 

zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń. 

4.14 Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w 

rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako 

bezskuteczne i traktowane będzie zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 

(sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem. 

4.15 Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy Wykonawca otrzyma od niego 

wezwanie w trybie art. 90 ustawy Pzp, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub 

dowody stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jak 

tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie Zamawiający uzna za 

skuteczne wyłącznie w sytuacji, kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, 

jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa. 

4.16 Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do 

złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o 

wprowadzeniu zmian przez terminem składania ofert. Powiadomienie o 

wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad, jak składana oferta, 

tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone 

„ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził 

zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną dołączone 

do oferty. 

4.17 Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składana ofert wycofać się z 

postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad 

jak wprowadzenie zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty 

oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu 

poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami. 

Koperty ofert wycofanych nie będą otwierane. 

4.18 Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87, ust. 

2 pkt 3 ustawy Pzp zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP). wszelkie 

niejasności i obiekcje dotyczące treści zapisów w SIWZ należy zatem wyjaśnić z 

Zamawiającym przez terminem składania ofert w trybie przewidzianym w niniejszej 

SWIZ. Przepisy ustawy Pzp nie przewiduje negocjacji warunków udzielenia 

zamówienia, w tym zapisów projektu umowy, po terminie otwarcia ofert. 

4.19 Oferta musi się składać z:  

4.19.1. oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdz. VIII pkt 1i 2 SIWZ; 

4.19.2. Formularza Ofertowego Wykonawcy, stanowiącego Załącznik nr 1 do 

SIWZ wraz kalkulacją cenową  

4.19.3. (jeżeli dotyczy) Kart charakterystyki produktów w przypadku 

zaoferowania produktów biodegradowalnych,(produktów zawierających w 

swoim składzie mieszaniny i związki powierzchniowo czynne o trwałości i 

zdolności rozkładu zgodnie z Rozporządzeniem nr 648/2004/WE – dotyczy 

części I (dokumenty będą oceniane w kryterium jakość) 

4.19.4. (jeżeli dotyczy)  Świadectw Jakości Zdrowotnej wystawione przez 

Państwowy Zakład Higieny lub inna instytucje Zdrowia Publicznego 

zaświadczającą, ze wyrób o zadeklarowanym składzie nie stanowi 

zagrożenia dla życia i zdrowia człowieka - dotyczy części II (dokumenty 

będą oceniane w kryterium jakość) 
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Powyższe dokumenty nie podlegają uzupełnieniu. 

4.19.5.  (jeżeli dotyczy) Pełnomocnictwa (zgodnie z rozdz. XII SIWZ);  

4.19.6. (jeżeli dotyczy) wykazania, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa.  

 

XIV. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW MAJĄCYCH SIEDZIBĘ POZA RP 

1. Dokumenty sporządzone w języku obcym Wykonawca dostarcza wraz z tłumaczeniem 

na język polski (dla całości dokumentów tłumaczenie zwykłe). 

2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 1 rozdziału 

VIII SIWZ, składa dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości 

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie 

- nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie 

społeczne i zdrowotne albo nie uzyskał przewidzianego prawem zwolnienia, 

odroczenia lub rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymania w całości 

Wykonania decyzji właściwego organu 

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienia. 

3. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w rozdz. VII 

SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed 

notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem 

samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub 

kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 

 

XV. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WYSTĘPUJĄCYCH WSPÓLNIE 

(KONSORCJA/SPÓŁKI CYWILNE). 

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (podmioty  

te występujące wspólnie zwane są dalej konsorcjami. Wymagania określone  

w stosunku do konsorcjum dotyczą również spółek cywilnych).  

2. W przypadku, o którym mowa w pkt. 1 Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do 

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania  

w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zgodnie z art. 

23 ust. 2 Ustawy Pzp. 

3. Do oferty należy załączyć pełnomocnictwo, dla pełnomocnika do reprezentowania 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie i zawarcia umowy w sprawie 

nr WNP/376/PN/2019. Pełnomocnictwo musi być załączone w oryginale i podpisane 

przez uprawnionych, w świetle dokumentów rejestracyjnych, przedstawicieli 

Wykonawców lub w formie aktu notarialnego, albo notarialnie potwierdzonej kopii. 

Spółka cywilna załącza w/w pełnomocnictwo lub dokument, z którego wynika w/w 

pełnomocnictwo – poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy spółki 

cywilnej lub uchwałę. 

4. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców, o których 

mowa w pkt. 1. 

5. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za 

niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia. 

6. W przypadku oferty złożonej przez konsorcjum musi ona spełniać następujące 

dodatkowe wymogi: 
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6.1. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała 

wszystkich Wykonawców występujących wspólnie; 

6.2. Oferta podpisana przez pełnomocnika musi być prawnie wiążąca, łącznie i z 

osobna dla wszystkich podmiotów składających ofertę; 

6.3. Pełnomocnictwo dla reprezentowania konsorcjum, zgodnie z ust. 3; musi w swej 

treści zawierać wskazanie niniejszego postępowania; 

6.4. Pełnomocnik będzie upoważniony do zaciągania zobowiązań w imieniu  

i na rzecz każdego i wszystkich podmiotów składających wspólną ofertę; 

6.5. Realizacja całości kontraktu, łącznie z płatnościami będzie dokonywana 

wyłącznie przez pełnomocnika reprezentującego podmioty występujące 

wspólnie. 

7. W przypadku, gdy ofertę składa konsorcjum: 

7.1. Formularz oferty podpisuje pełnomocnik konsorcjum lub wszyscy członkowie 

konsorcjum (dotyczy całego konsorcjum). Na pierwszej stronie formularza 

oferty należy wpisać informacje dotyczące wszystkich członków konsorcjum; 

7.2. Każdy z Wykonawców występujących wspólnie, oddzielnie musi 

udokumentować, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy 

Pzp oraz, że konsorcjum spełnia warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp 

(oświadczenie dotyczące art. 22 ust. 1 ustawy Pzp – podpisuje pełnomocnik lub 

wszyscy członkowie konsorcjum, natomiast oświadczenie dotyczące art. 24 ust. 

1 ustawy Pzp podpisuje każdy konsorcjant oddzielnie); 

7.3. Dokumenty wymienione w rozdziale VIII ust. 2 niniejszej SIWZ obowiązują 

każdego z członków konsorcjum oddzielnie – należy złożyć odpowiednią do 

liczby członków konsorcjum liczbę dokumentów podpisaną przez pełnomocnika 

lub wszystkich członków konsorcjum; 

7.4. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie  

z podmiotem występującym, jako reprezentant pozostałych (pełnomocnik). 

8. Jeżeli oferta Wykonawców, o których mowa w ust. 7 zostanie wybrana, Zamawiający 

może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy 

regulującej współpracę tych Wykonawców. 

 

XVI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1. Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 maja 2019 r. do godz. 

11.00  w siedzibie Zamawiającego, w Kancelarii Jawnej  – budynek nr 8 – pokój nr 09 

(parter), ul. Czajkowskiego 109, 51-147 Wrocław. 

2. Oferty można przesyłać pocztą, przy czym za termin złożenia oferty uznaje się datę  

i godzinę jej wpływu do siedziby Zamawiającego określonego w ust. 1. 

3. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert, zostaną 

zwrócone Wykonawcom, w terminach i na zasadach określonych w art. 84 ust 2 

ustawy Pzp. Oferty zostaną odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy 

Pzp. 

4. Doręczenie ofert do innego miejsca niż wskazane wyżej nie jest równoznaczne ze 

złożeniem oferty w sposób skuteczny. 

5. Zawiadomienie o zmianie lub wycofaniu oferty powinno być dostarczone do 

Kancelarii Jawnej – budynek nr 8 – pokój nr 09 (parter), ul. Czajkowskiego 109, 51-

150 Wrocław, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 maja 2019 r. do godz. 11.00, 

a koperta powinna być dodatkowo oznaczona odpowiednio określeniami  „ZMIANA” 

lub „WYCOFANIE”. 

6. Żadna oferta nie może być zmieniona po terminie składania ofert. 
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7. Jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu: 22 maja 2019 r. o godz. 11.30 – w siedzibie 

Zamawiającego budynek nr 7 – pokój nr 025 (parter) ul. Czajkowskiego 109, 51-147 

Wrocław. 

8. Podczas otwarcia ofert Zamawiający podaje  informacje, o których mowa w art. 86 ust. 

4 ustawy Pzp. 

9. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie www.awl.edu.pl 

informacje dotyczące: 

a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

b) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności w 

ofertach. 

 

UWAGA!!! Kancelaria Jawna znajduje się na terenie, gdzie obowiązuje system 

przepustek wydawanych przy wejściu, po okazaniu dowodu tożsamości. Składając 

ofertę należy uwzględnić czas na otrzymanie przepustki. Za moment wpłynięcia 

oferty uznaje się czas jej zarejestrowania w kancelarii jawnej. 

 

XVII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY 

1. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w formularzu 

ofertowym łącznej ceny ofertowej za realizacje przedmiotu zamówienia z podziałem 

na zadania. 

2. Łączna cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją 

przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem 

umowy określonym w niniejszej SIWZ. 

3. Podane w ofercie ceny muszą uwzględniać wszystkie koszty związane  

z wykonaniem zamówienia, które będzie musiał ponieść Zamawiający, w tym 

wszystkie opłaty i podatki. 

4. Zamawiający nie przewiduje zmiany ceny ofertowej. 

5. Ceny muszą być podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku. 

6. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN). 

7. Sposób obliczenia wartości cenowych: wartość netto = cena jednostkowa netto x ilość 

całkowita; kwota podatku VAT = wartość netto x stawka VAT, wartość brutto (cena) 

= wartość netto + kwota podatku VAT. 

8. Jeżeli cena nie zostanie obliczona w powyższy sposób Zamawiający przyjmie, że 

prawidłowo podano cenę jednostkową netto i poprawi pozostałe wartości cenowe 

zgodnie ze sposobem obliczenia ceny, o ile Wykonawca podał prawidłową ilość 

oferowanych produktów i stawkę podatku VAT. 

9. Przy wyliczaniu wartości cen poszczególnych elementów należy ograniczyć się do 

dwóch miejsc po przecinku na każdym etapie wyliczenia ceny. Jeżeli parametr miejsca 

setnego jest poniżej 5, to parametr dziesiętny zaokrągla się w dół, jeżeli parametr 

miejsca setnego jest 5 i powyżej to parametr dziesiętny zaokrągla się w górę. 

10. Zamawiający nie przewiduje waloryzacji cen.  

11. Cena winna być wyrażona w złotych polskich (PLN) Cenę należy podać zarówno  

w zapisie liczbowym, jak i słownie. 

12. W przypadku umowy z osobą fizyczną nieprowadząca działalności gospodarczej,  

z należnego Wykonawcy wynagrodzenia potrącana zostanie na poczet składki  

z tytułu ubezpieczenia społecznego określona kwota, a zatem część należnego 

Wykonawcy wynagrodzenia nie będzie wypłacana, ale odprowadzana zgodnie z 

przepisami w ramach ubezpieczeń społecznych. Z uwagi na powyższe, Wykonawca 

http://www.awl.edu.pl/
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powinien odpowiednio skalkulować kwotę wynagrodzenia uwzględniając w nim 

wszelkie niezbędne elementy w tym wynikające z ww. przepisów 

13. Jeżeli w postępowaniu złożona zostanie oferta, której wybór prowadziłby do 

powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku 

od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do 

przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miąłby obowiązek 

rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca, składając 

ofertę, jest zobligowany poinformować Zamawiającego, ze wybór jego oferty będzie 

prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę 

(rodzaj) towaru/ usługi, których dostawa/świadczenie będzie prowadzić do jego 

powstania oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

14. Wykonawca składając ofertę, informuje Zamawiającego (zał. A do siwz „Formularz 

ofertowy”), czy wybór oferty w danym zadaniu/ach będzie prowadzić do powstania u 

Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie w z przepisami o podatku od 

towarów i usług w odniesieniu do art. 91 ust. 3a ustawy Pzp. W przypadku 

wystąpienia mechanizmu odwróconego obciążenia Wykonawca wpisze w załączniku 

nr 2 do siwz „opis przedmiotu zamówienia” pod każdą pozycją w kolumnie Kwota 

VAT litery o.o. nie wskazując kwoty VAT (wartość netto = wartość brutto). 

15. Zgodnie z art. 17 ust. 1c-1e ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów  

i usług (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 710 z późn. zm.), w przypadku dostaw towarów 

wymienionych w poz. 28a-28c załącznika nr 11 do ustawy o podatku  

od towarów i usług przepis ust. 1 pkt 7 ww. ustawy (dotyczący powstania obowiązku 

podatkowego u Zamawiającego) stosuje się, jeżeli łączna wartość tych towarów w 

ramach jednolitej gospodarczo transakcji obejmującej te towary, bez kwoty podatku, 

przekracza kwotę 20 000 zł. 

 

XVIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJACY BĘDZIE SIĘ 

KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH 

KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT. 

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które: 

1.1 Zostaną złożone przez Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w 

postępowaniu oraz nie podlegają wykluczeniu: 

1.2 Nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.  

2. Stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi podstawową zasadę 

oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków 

przedstawionych przez Wykonawców w zakresie każdego kryterium. 

3. Zamawiający zastosuje zaokrąglanie wyników do dwóch miejsc po przecinku.  

4. Oferty zostaną poddane ocenie w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie: 

 

W CZĘŚCI I 

l.p. Kryterium 

Znaczenie 

procentowe 

kryterium 

Maksymalna ilość punktów 

jakie może otrzymać oferta za 

dane kryterium 

1)  Cena (C) 60 % 60 punktów 

2)  Jakość (J) 40 % 40 punktów 
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Ad.1) Kryterium „cena oferty brutto” – 60% będzie rozpatrywane na podstawie ceny 

brutto oferty podanej przez Wykonawcę  na  formularzu cenowym, dla danej części 

zamówienia. 

W przypadku kryterium "Cena" oferta otrzyma w danej części zamówienia 

zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku liczbę punktów wynikającą z działania: 

Pi (C) = 
Ci

C min
 • Max (C) 

gdzie: 

Pi (C) 
liczba punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium "Cena" w danej części 

zamówienia 

Cmin 
najniższa cena w danej części zamówienia, spośród wszystkich ważnych i 

nieodrzuconych ofert 

Ci cena oferty "i" 

Max (C) 
maksymalna liczba punktów, jakie może otrzymać oferta za kryterium 

"Cena" w danej części zamówienia 

 

Ocena punktowa oferty "i" będzie zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku. 

 

 

Ad.2) Kryterium „Jakość” – 40% - biodegradowalność. Wykazane w ofercie produkty 

powinny zawierać w swojej recepturze mieszaniny i związki powierzchniowo 

czynne w trwałości i zdolności rozkładu (które ulegają biodegradacji) zgodnie z 

Rozporządzeniem nr 648/2004/WE. W celu potwierdzenia właściwości 

biodegradowalne dla wskazanych produktów należy załączyć karty 

charakterystyki produktu potwierdzające taką właściwość. 

W przypadku zaoferowania produktów biodegradowalnych oferta otrzyma  odpowiednio 

- 40 pkt. – przy zaoferowaniu powyżej 10 ww. produktów  

- 25 pkt. – przy zaoferowaniu 6 - 10 ww. produktów  

- 10 pkt. – przy zaoferowaniu 3-5 ww. produktów  

- 0 pkt. – przy zaoferowaniu poniżej 3 ww. produktów  

 

Niniejsze zamówienie zostanie udzielone temu Wykonawcy, którego oferta uzyska 

najwyższą liczbę punktów w ostatecznej ocenie punktowej. 

 

 

 

W CZĘŚCI II 

l.p. Kryterium 

Znaczenie 

procentowe 

kryterium 

Maksymalna ilość punktów 

jakie może otrzymać oferta za 

dane kryterium 

3)  Cena (C) 60 % 60 punktów 

4)  Jakość (J) 40 % 40 punktów 
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Ad.1) Kryterium „cena oferty brutto” – 60% będzie rozpatrywane na podstawie ceny 

brutto oferty podanej przez Wykonawcę  na  formularzu cenowym, dla danej części 

zamówienia. 

W przypadku kryterium "Cena" oferta otrzyma w danej części zamówienia 

zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku liczbę punktów wynikającą z działania: 

Pi (C) = 
Ci

C min
 • Max (C) 

gdzie: 

Pi (C) 
liczba punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium "Cena" w danej części 

zamówienia 

Cmin 
najniższa cena w danej części zamówienia, spośród wszystkich ważnych i 

nieodrzuconych ofert 

Ci cena oferty "i" 

Max (C) 
maksymalna liczba punktów, jakie może otrzymać oferta za kryterium 

"Cena" w danej części zamówienia 

 

Ocena punktowa oferty "i" będzie zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku. 

 

 

Ad.2) Kryterium „Jakość” – 40% - Wykonawca otrzyma dodatkowe punkty za 

zaoferowanie produktów posiadających Świadectwo Jakości Zdrowotnej 

wystawione przez Państwowy  Zakład Higieny lub inna instytucję Zdrowia 

Publicznego zaświadczające, że wyrób o zadeklarowanym składzie nie stanowi 

zagrożenia dla życia i zdrowia człowieka: 

W przypadku zaoferowania ww. produktów oferta otrzyma  odpowiednio 

- 40 pkt. – przy zaoferowaniu 5 ww. produktów  

- 30 pkt. – przy zaoferowaniu 4 ww. produktów  

- 20 pkt. – przy zaoferowaniu 3 ww. produktów  

- 10 pkt. – przy zaoferowaniu 2 ww. produktów  

- 0 pkt. – przy zaoferowaniu 1 i mniej ww. produktów 

 

Niniejsze zamówienie zostanie udzielone temu Wykonawcy, którego oferta uzyska 

najwyższą liczbę punktów w ostatecznej ocenie punktowej. 

 

Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 

uzyska taką samą liczbę punktów, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z 

najniższą ceną. 

XIX. OFERTA Z RAŻĄCO NISKĄ CENĄ 

1. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do 

przedmiotu zamówienia, w szczególności jest niższa o 30% od wartości 

szacunkowej zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych 

ofert, zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień 

dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, zgodnie z art. 90 

ustawy Pzp. 
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2. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki,  

w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania 

techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla 

Wykonawcy, oryginalność projektu Wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej 

udzielonej na podstawie odrębnych przepisów. 

3. Zamawiający odrzuci ofertę: 

3.1. Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub  

3.2. Jeżeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę 

w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

 

XX. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ 

DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W 

SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. 

1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, w terminie nie 

krótszym niż 5 dni od dnia przesłania faksem lub drogą elektroniczną zawiadomienia o 

wyborze najkorzystniejszej oferty, z zastrzeżeniem art. 94 ust.2 i art. 183 ust. 1 Ustawy. 

2. Zawiadomienie Wykonawcy o wyborze jego oferty będzie jednocześnie zaproszeniem 

do zawarcia umowy. 

3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchylać się będzie od zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę 
najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego 

badania i oceny, chyba że zajdą przesłanki unieważnienia postępowania, o  których 

mowa w art. 93 ust. 1. ustawy Pzp. 

4. Przez uchylenie się od podpisania umowy, Zamawiający rozumie między innymi nie 

podpisanie umowy w terminie określonym zawiadomieniu o wyborze oferty 

najkorzystniejszej. 

5. W przypadku wyboru jako oferty najkorzystniejszej oferty:  

a. Wykonawcy będącego osobą prawną, Zamawiający przed podpisaniem umowy 

zażąda aktualnego odpisu  z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają 

wpisu do rejestru; 

b. Wykonawcy określonego w art. 23 ust. 1 Ustawy (np. konsorcjum) – Zamawiający 

przed podpisaniem umowy, zażąda umowy regulującej współpracę tych 

wspólników zwierająca co najmniej następujące elementy: 

- określenie celu gospodarczego, 

- oznaczenie czasu trwania konsorcjum obejmującego okres realizacji 

przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi, 

- wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez 

któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia oraz upływu 

czasu gwarancji i rękojmi,  

- W przypadku pracowników Wykonawcy cudzoziemców ich wstęp na teren 

AWL niezależnie od okresu możliwy będzie po otrzymaniu przez AWL 

pozytywnej odpowiedzi na stosowne zapytanie do uprawnionego organu, 

które rozpatrywane jest w terminie 21 dni od jego wysłania po uprzednim 

otrzymaniu przez Zamawiającego od Wykonawcy wniosków z danymi ww. 

osób takich jak imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia, nr dokumentu 

tożsamości i jego kserokopię, obywatelstwo, a w przypadku obywateli spoza 

Unii Europejskiej dodatkowo nr ważnej karty pobytu lub wizy wraz z ich 

kserokopią.  
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Podstawa: Decyzja Nr Z-4/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 listopada 

2012r. w sprawie organizacji systemu przepustkowego w resorcie obrony narodowej 

(dokument niejawny), Decyzja nr 19/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 

stycznia 2017 r. 

w sprawie organizowania współpracy międzynarodowej w resorcie obrony narodowej (Dz. 

Urz. MON z 2017 r., poz. 18). 
 

XXI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO 

WYKONANIA UMOWY. 

Zamawiający odstępuje od wymogu wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy. 

 

XXII. INFORMACJA O MOŻLIWOŚCIACH ZMIAN W UMOWIE. 

1. Wzór umowy stanowią załączniki nr B do niniejszej SIWZ. 

2. Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy, Zamawiający dopuszcza wprowadzenie istotnych 

zmian do zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano 

wyboru Wykonawcy.  

3. Warunki i zasady wprowadzenia zmian do przedmiotu zamówienia:  

a) Zakazuje się istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, poza przypadkami określonymi w 

niniejszej siwz.  

b) Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia niżej wymienionych zmian 

postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 

dokonano wyboru wykonawcy:  

- w przypadku zmiany adresu, osób do kontaktu, itp. 

- jeżeli w trakcie realizacji umowy, producent zaoferowanego przez wykonawcę 

produktu, zakończy lub czasowo wstrzyma jego produkcję, co uniemożliwi 

wykonawcy dokonanie dostawy w terminie, dopuszcza się zaoferowanie produktu 

zamiennego o parametrach  nie gorszych niż produkt zaoferowany w ofercie, a taka 

zmiana asortymentu nie stanowić będzie zmiany zapisów umownych i wymagać 

będzie jedynie stosownej informacji o tym fakcie wraz z załączeniem oświadczenia 

producenta asortymentu o zakończeniu lub czasowym wstrzymaniu produkcji. 

Wykonawca musi udowodnić Zamawiającemu, że nowy produkt spełnia warunki 

określone w SIWZ. 

4. Zmiana postanowień umowy będzie dokonana przez obie strony w formie pisemnej w 

drodze aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany. 

5. Zmiany przewidziane w umowie mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub 

Wykonawcę. 

 

XXIII. INFORMACJE O PODWYKONAWCACH 

1. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę  

kluczowych części zamówienia. 

2. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę części przedmiotu zamówienia 

podwykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu 

poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są dostawy wynikające z zakresu objętego przedmiotem niniejszej 

umowy, w terminie 7 dni od dnia podpisania ww. umowy przez strony, 

3. Umowa z podwykonawcą musi zawierać co najmniej: 
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a) zakres dostaw powierzonych podwykonawcy, przy czym zakres prac nie może 

obejmować prac nieobjętych umową zawartą pomiędzy Wykonawcą a 

Zamawiającym, 

b) kwotę wynagrodzenia za wykonywane dostawy, 

c) termin wykonania zakresu dostaw powierzonych podwykonawcy, przy czym 

termin ten nie może być dłuższy niż termin wynikający z zapisów SIWZ i umowy 

zawartej pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym,  

d) zasady odbioru dostaw i warunki płatności, przy czym termin zapłaty 

wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie 

może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia faktury lub rachunku, 

potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy dostawy. 

e) w umowie zakres i wielkość kar umownych nie może być bardziej rygorystyczna 

niż te określone w umowie zawartej pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym, 

f) Wykonawca zapewni ustalenie w umowach takiego okresu odpowiedzialności za 

wady przez klauzulę dotyczącą gwarancji jakości, aby nie był on krótszy od okresu 

odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu gwarancji 

w zakresie przedmiotu realizowanego przez podwykonawcę. 

g) zakazuje się wprowadzenia do umowy zapisów, które będą zwalniały Wykonawcę 

z odpowiedzialności względem Zamawiającego za zakres dostaw wykonanych 

przez podwykonawcę. 

4. Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy uwarunkowana jest przedstawieniem  

przez niego oświadczeń podwykonawców o zapłacie wymagalnego wynagrodzenia 

przez Wykonawcę. 

5. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę oświadczeń, o których mowa w ust. 

4, Zamawiający wstrzyma odpowiednio wypłatę należnego wynagrodzenia Wykonawcy 

w wysokości równej sumie kwot wynikających z wynagrodzenia wymagalnego i 

należnego podwykonawcom. 

6. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy, który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia 

się od obowiązku zapłaty przez Wykonawcę. Wynagrodzenie dotyczy wyłącznie 

należności powstałych po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z 

oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy związane 

z realizacją przedmiotu zamówienia.  

7. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie wymagalne wynagrodzenie, bez odsetek, 

należnych podwykonawcy.  

8. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy 

zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 

wynagrodzenia podwykonawcy.  

9. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy, Zamawiający potrąci 

kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

 

XXIV. KLAUZULA INFORMACYJNA W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH 

OSOBOWYCH. 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. 

UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:  



Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego  WNP/376/PN/2019 

 

 

24 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Akademia Wojsk Lądowych imienia 

generała Tadeusza Kościuszki , ul. Czajkowskiego 109, 51-147 Wrocław. 

1. Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych nadzorującego 

prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można się skontaktować  

za pośrednictwem adresu e-mail: iod@awl.edu.pl; 

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO  

w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 

3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 

3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1579 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”; 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ust ustawy 

Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a 

jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały 

czas trwania umowy; 

5. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, 

związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 

konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;  

6. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane  

w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

7. Posiada Pani/Pan na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych 

Pani/Pana dotyczących; −na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania 

Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może 

skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani 

zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może 

naruszać integralności protokołu oraz jego załączników); 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w 

art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania  

w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków 

ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z 

uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa 

członkowskiego); 

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących 

narusza przepisy RODO; 

8. Nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych; 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych. 

 

XXV. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 

PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY. 

Zgodnie z przepisami art. 179 do art. 183 Ustawy Pzp. Wykonawcom, którzy mają lub 

mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogli ponieść szkodę 
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w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki 

ochrony prawnej określone w dziale VI Ustawy Pzp. 
 

 

Dnia 29.04.2019 r. 

OPRACOWAŁA: Barbara MĘKARSKA 
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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

CZĘŚĆ I   ŚRODKI I MATERIAŁY DO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

 

 

Lp. Nazwa towaru Opis Jm Ilość 

1 Apteczka przenośna 

Apteczka zakładowa przenośna K-15 z wieszakiem z wyposażeniem 

Apteczka przenośna K-15 plastikowa pierwszej pomocy wyposażona w wieszak (stelaż) do montażu 

ściennego. Wykonana z tworzywa sztucznego (ABS) odpornego na pęknięcia, uderzenia bądź 

wgniecenia. 

Apteczka pomarańczowa zakładowa w kształcie walizki, wyposażona w przestawne przegródki, w 

których poukładane są środki opatrunkowe. Po otwarciu apteczki są dwie pokrywy z bezbarwnego PCV, 

które chronią zawartość. Zastosowanie gumowej uszczelki daje gwarancję większej hermetyczności 

apteczki. Przesunięcie zatrzasku  w lewo powoduje szybkie otwarcie apteczki. 

Wszystkie produkty w apteczce mają posiadać CE a wyposażenie ma być wyprodukowane zgodnie z 

normami UE. Okres ważności produktów sterylnych: min. 4 lata. 

DANE TECHNICZNE: 

kolor: pomarańczowy 

wyposażenie: DIN 13157 

wymiary: 330x245x125 mm 

w zestawie: uchwyt do montażu apteczki 

WYPOSAŻENIE APTECZKI PRZENOŚNEJ: 

nożyczki 14,5 cm (1szt) 

koc termiczny 160x210 mm (1szt) 

rękawiczki winylowe, jednorazowe (2 pary) 

kompres gazowy 10x10 cm (6szt) 

chusta trójkątna 9x96 x136 mm (2szt) 

chusta opatrunkowa 60x80 cm (1szt) 

plaster z opatrunkiem 6x10 cm (8szt) 

plaster na szpulce 5mx2,5 cm (1szt) 

bandaż z kompresorem (opatrunek indywidualny) 6x8 cm (1szt) 

bandaż z kompresorem (opatrunek indywidualny) 8x10 cm (3szt) 

bandaż z kompresorem (opatrunek indywidualny) 10x12 cm (1szt) 

kpl. 15 
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bandaż elastyczny 4x6 cm (2szt) 

bandaż elastyczny 4x8 cm (2szt) 

instrukcja udzielania pierwszej pomocy 

zestaw plastrów, 4 rodzaje (1 opak./20szt) 

zimny kompres (1szt) 

chusta z flizeliny 20x30 cm (1 opak./5szt) 

kompres na oko 5x7m5 cm (2szt) 

+ APARAT DO SZTUCZNEGO ODDYCHANIA 

2 
Apteczka Ścienna Metalowa z 

wyposażeniem 

Apteczka pierwszej pomocy, ścienna. 

- wykonana z blachy stalowej malowanej farbą proszkową wypalaną w kolorze białym 

- wyposażenie zgodne z normą DIN 13157:2009 

 - plaster z opatrunkiem 6x10 cm (8 szt.) 

 - plaster na szpulce 5 m x 2,5 cm (1 szt.) 

- zestaw plastrów, 4 rodzaje 

- bandaż z kompresem 6x8 cm (1 szt.) 

- bandaż elastyczny 4 m x 6 cm (2 szt.) 

- bandaż elastyczny 4 m x 8 cm (2 szt.) 

- rękawiczki winylowe (2 pary) 

 - chusta opatrunkowa 60x80 cm (1szt.) 

 - chusta z flizeliny 20x30 cm (5 szt.) 

- bandaż z kompresem (opatrunek indywidualny) 8x10 cm (3 szt.) 

- bandaż z kompresem (opatrunek indywidualny) 10x12 cm (1 szt.) 

 - kompres na rany 10x10 cm (6 szt.) 

 - kompres na oko 5x7,5 cm (2 szt.) 

 - zimny kompres (1 szt.) 

- chusta trójkątna 96x96x136 cm (2 szt.) 

 - koc termiczny 160x210 cm (1 szt.) 

- nożyczki 19,5 cm (1 szt.) 

 - torba foliowa (2 szt.) 

 - aparat do sztucznego oddychania 

 - instrukcja "pierwsza pomoc w nagłych wypadkach" oraz spis wyposażenia 

- przeznaczona do zakładów pracy 

 - wymiary apteczki:30x22x12 

szt. 9 
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3 BioLIZOL B 

Płyn biobójczy do czyszczenia wybielania i dezynfekcji oraz mycia powierzchni emaliowanych, 

ceramicznych, glazurowanych (sanitariatów, wanien) oraz mebli, które nie mają kontaktu z żywnością.  

Skład: wodny roztwór podchlorynu sodowego zawierający <5% wag. aktywnego chloru oraz 

wodorotlenek sodowy i węglan sodowy. 

Opakowanie: 0,5-1 l 

Dokumenty wymagane, które należy dołączyć do oferty – karta charakterystyki, ulotka lub oznakowanie 

*) i pozwolenie Ministra Zdrowia na obrót preparatami biobójczymi. 

l 1964 

4 Czyściwo bawełniane 
Białe czyściwo bawełniane charakteryzujące się doskonałą chłonnością i nie pozostawiające pyłów.                                                                                                                                                                                                                                                   

Przeznaczenie: do czyszczenia, konserwacji urządzeń i maszyn, prac warsztatowych, lakierniczych i 

porządkowych. 

kg 500 

5 Dozownik do mydła 

Przeznaczenie: do dystrybucji mydła w płynie w postaci żelu, gęstego płynu 

Opakowanie: jednostkowe pojedyncze 

Wymiary: poj. zbiornika 800 – 1000 ml, szer. 12±1 cm; wys. 19,5±1 cm; głębokość 10±1 cm 

Materiał: tworzywo ABS zamykany na kluczyk 

szt. 42 

6 
DRUCIAK METALOWY 12 

CM 

Przeznaczenie: do czyszczenia silnie zabrudzonych powierzchni, usuwania kamienia, przypaleń; 

Materiał: wykonany z ocynkowanej stali szlachetnej; 

Kształt: owalny; ø 12-14cm 

Kolor: stalowy; 

Waga 1 szt. – 30 g – 50 g 

szt 1360 

7 GĄBKA DO MYCIA-MAŁA 

Przeznaczenie: do mycia, ścierania i szorowania zapieczeń i przypaleń przy produkcji żywności. 

Materiał: jedna strona gąbka, 2 strona – włókno twarde fibra 

Wymiary: długość 7 – 10 cm, szerokość 5 - 8 cm, grubość – 3 - 4 cm 

szt 180 

8 GĄBKA KUCHENNA DUŻA Przeznaczenie: do mycia, ścierania i szorowania zapieczeń i przypaleń przy produkcji żywności. 

Materiał: jedna strona gąbka, 2 strona – włókno twarde fibra 

Wymiary: długość 9 – 12 cm, szerokość 7 - 8 cm, grubość – 4 - 5 cm 

szt 1970 

9 Kij drewniany z gwintem 

Kij drewniany 150 cm z gwintem. 

Średnica kija 22. 

Gwint jest wytłoczony na kiju. 
szt 300 

10 Kokpit spray 

Antystatyczny preparat. 

Przeznaczenie: do czyszczenia i konserwacji plastików, gumy, deski rozdzielczej, a nawet mebli. 

Właściwości: formuła oparta na nanocząsteczkach srebra wnikająca w strukturę materiału, opóźniająca 

proces starzenia plastiku, chroniąca przed promieniami UV. 

Pojemność: od 700 ml do 1L 

szt. 50 
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11 
Koncentrant Antypoślizgowy 

do naw sportowych 

Przeznaczenie: do utrzymania czystości nawierzchni sportowych, antypoślizgowy o silnych 

właściwościach myjących, zawierających komponenty pielęgnacyjne. 

Zastosowanie: produkt powinien mieć właściwości czyszczące oraz pielęgnujące, nadający się do 

bieżącego utrzymania czystości wykładzin takich jak PCV, linoleum, guma, kafelki, terakota, 

zabezpieczone drewno a przede wszystkim do zastosowania do wykładzin stosowanych w halach 

sportowych.  

Środek nie powinien posiadać drażniącego zapachu i być przyjazny dla czyszczonej powierzchni oraz 

skóry rąk, nadawać połysk i nie powodować nadbudowy kolejnych warstw. 

Pojemność: od 1 do 2 l 

l 100 

12 
Kostka zapachowa do WC - 

koszyk 

Przeznaczona jest do neutralizacji nieprzyjemnych zapachów 

w pomieszczeniach WC. 
szt 410 

13 Krem do rąk 

Krem ochronny do rąk, odżywczy 

- zawierający glicerynę i wyciąg np. z kwiatu lnu  

- posiadający właściwości ochronne i nawilżające 

- opakowanie: 100ml. 

szt 2000 

14 
Kubeł mobilny na odpady 240 

l 

Kubeł na śmieci 240 l z pokrywą na 2 kółkach przeznaczony do składowania bytowych odpadów 

komunalnych: 

Niebieski (do segregacji papieru) – 1 

Żółty (do segregacji plastiku) – 1 

Szary/czarny (odpady zmieszane) – 4 

szt 6 

15 
KUBEŁ NA ŚMIECI 10L-

15L 

Kubeł higieniczny   

Przeznaczenie: na śmieci pod umywalkę i w toalecie 

Materiał: tworzywo sztuczne z pokrywką podnoszoną na pedał 

Pojemność: 10 - 15 l 

Kolor: chromowany, jasny , szary. 

szt 43 

16 
KUBEŁ NA ŚMIECI 120 

L/NA KÓŁKACH/ 

Kubeł na śmieci 120 l z pokrywą na 2 kółkach przeznaczony do składowania bytowych odpadów 

komunalnych: 

Niebieski (do segregacji papieru) – 2 

Żółty (do segregacji plastiku) – 2 

Szary/czarny (odpady zmieszane) – 2. 

szt 6 
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17 
KUBEŁ NA ŚMIECI Z 

POKRYWĄ 50-60L 

Przeznaczenie: na śmieci, 

Materiał: tworzywo sztuczne 

Pojemność: 50 - 60 l 

Kolor: jasny, szary, chromowany. 

szt 65 

18 MIOTŁA BAMBUSOWA Miotła wykonana z surowca naturalnego - pędów bambusa z drążkiem drewnianym o długości 1,2 - 1,4 

m. Długość całkowita miotły 1,6 - 1,8 m. 

szt 40 

19 
MIOTŁA DO ZAMIATANIA 

ULIC-40 CM 

Miotła ULICÓWKA. Wykonana z drewna, tworzywa sztucznego oraz metalu szerokość 40±3 cm do 

wszelkich prac porządkowych m. in. do utrzymywania porządku na ulicy, podjazdach, chodnikach oraz 

większych powierzchniach zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz budynków, sztywne włosie.                                 

szt 105 

20 
MIOTŁA DO 

ZAMIATANIA+KIJ 

Szczotka z kijem w zestawie. Kij – drewno lakierowane lub z ekologicznych surowców wtórnych, 

długość  1,2 - 1,4 m., szczotka o szerokości 36 ± 2 cm i długości włosia 7 ± 1 cm. 
szt 180 

21 MIOTŁA SORGO Z KIJEM 

Miotła sorgo z kijem, szyta, wykonana z drewna, tworzywa sztucznego oraz metalu - do wszelkich prac 

porządkowych m. in. do utrzymywania porządku na ulicach, podjazdach, chodnikach oraz większych 

powierzchniach zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz budynków -  nadająca się do zamiatania liści oraz 

piasku. 

szt. 10 

22 MISKA PLASTIKOWA Miska plastikowa o pojemności  20 l i średnicy min 40 cm. szt. 2 

23 
MLECZKO DO 

CZYSZCZENIA Z WYBIEL. 

Przeznaczenie: do czyszczenia emalii, ceramiki, stali szlachetnych w produkcji żywności. Zakres 

działania: myje i czyści kuchenki, umywalki, zlewozmywaki, wanny, garnki, emaliowane i stalowe 

naczynia, nie rysuje powierzchni. 

Właściwości: łagodny dla skóry rąk, preparat przyjazny dla środowiska. 

Opakowanie: jednostkowe 0,5 - 1 l 

Dozowanie i wydajność: 100 % bez rozcieńczenia  

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE: 

- gęstość 1,54 ± 0,05 (g/cm3w temp. 20 ºC) 

- lepkość (mPas) w 20,97 (1/s) 550 

- rozpuszczalność w wodzie: rozpuszczalny 

- pH (25 ºC) 13 ± 0,5 

Skład: anionowe środki powierzchniowo czynne - lauryloeterosiarczan sodu C12-13 1 - 5 %, podchloryn 

sodu zawierający 1,1 %, aktywnego Cl 1 - 5 %, 

węglan sodu 1 - 5 %, wodorotlenek sodu < 1 %. 

Dokumenty wymagane które należy dołączyć do oferty – Karta charakterystyki produktu lub ulotka 

produktowa lub oznakowanie *). 

l 1710 
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24 
MOP OKRĄGŁY 

SZNURKOWY "KPL" 

Mop sznurkowy 100% Mikrofibra, nie pozostawiający kłaczków na podłodze o wysokiej chłoności wilgoci i brudu.  

CECHY PRODUKTU: 

Drążek 1,2 - 1,4 m z otworem do zawieszenia  

Nasada w kształcie elipsy umożliwia dotarcie do kątów i narożników  

Włókna 100% mikrofibra    

Możliwość prania nakładki myjącej  

Do wszystkich typów podłóg.  

szt 15 

25 MYDŁO TOALETOWE 100 G 
Mydło toaletowe 100g o przyjemnym zapachu z zawartością kremu nawilżającego, z witaminą, pH 5,5 z zawartością 

gliceryny lub kolagenu, lanoliny, aloesu, kostka 100g. 
szt 2000 

26 MYDŁO W PŁYNIE 1L 

Formuła o łagodnym działaniu z zawartością kremu nawilżającego ≥ ¼, pomagająca odżywić skórę podczas mycia, 

pozostawiająca skórę miękką i gładką. 

Właściwości: ph < 5, gęstość ≥ 1,04/cm3, lepkość ≈ 2600 mPa.s (20˚C). 

l 30 

27 
MYDŁO W PŁYNIE 

ANTYBAKTERYJNE 

Antybakteryjne mydło w opakowaniu jednostkowym 1 litr, pH-6-6,5, nie może zawierać barwników ani substancji 

zapachowych, gęstość 1,00-1,03kg/m3 w temp.20-25˚C, początkowa tem. wrzenia >35C. 
l 70 

28 
ODMRAŻACZ SZYB SPRAY 

0,5 L 
Odmrażacz do Szyb 500 ml, działa do -60°C, do szyb i lusterek, usuwa szron, lód. szt 60 

29 
ODRDZEWIACZ W PŁYNIE 

0,5 L 
Produkt służący do odrdzewiania elementów ze stali i żeliwa; usuwanie kamienia i osadów z urządzeń sanitarnych. szt 20 

30 
ODŚWIEŻACZ 

POWIETRZA-SPRAY 

Przeznaczenie: neutralizacja nieprzyjemnych zapachów, odświeżanie i nawilżanie powietrza, termin ważności min. 

12 miesięcy. 

Zapachy: 25 % - konwalia lub lawenda, 25 % - cytryna, 25 % - morski,  25 % - leśny. 

Opakowanie : 300 - 350 ml. 

szt 364 

31 
ODŚWIEŻACZ 

POWIETRZA-ŻEL 
Opakowanie: jednostkowe 150 ± 5 g. 

Rodzaje zapachów: 25 % - konwalia lub lawenda, 25 % - cytryna, 25 % - morski, 25 % - leśny. 
szt 4780 

32 PAPIER TOALETOWY 
Papier toaletowy biały z tuleją min. 2 warstwowy, gofrowany szerokość roli 9.7-10 cm, długość roli min 24,5 m, 

liczba listków min. 195. Średnica roli z tuleją min. 9,8 cm. 
szt. 167450 

33 
PASTA BHP MYDLANA 0,5 

KG 

Pasta BHP mydlana na bazie łagodnych i skutecznych substancji myjących, bez      

piasku zawierająca łagodne naturalne środki ochronne zapobiegające podrażnieniom skóry. 

Opakowanie 0,5 ± 0,05 kg. 

kg. 252 

34 
PASTA BHP Z MĄCZKĄ 

DRZEWNĄ 

Pasta produkowana na bazie łagodnych i skutecznych substancji myjących. Jako środek  ścierny zawierająca mączkę 

drzewną. Łagodne substancje myjące w połączeniu z naturalnymi środkami   ochronnymi  zapobiegają  

podrażnieniom skóry. Bez piasku. 

Opakowanie 0,5 ± 0,05 kg. 

kg 360 

35 PASTA DO PODŁOGI 

Pasta w postaci emulsji wysokopołyskowej do PCV i tworzyw sztucznych, łatwo rozprowadzalna, zawierająca 

polimery akrylowe i wosk chroniący przed niszczeniem i nadmiernym zabrudzeniem, pozostawiająca połysk i 

zabezpieczająca podłogę przed  brudem. 

pH preparatu 7 - 8,5, gęstość 1,00 - 1,05 g/cm3 

Opakowanie: 5 l 

Dokumenty wymagane które należy dołączyć do oferty – Karta charakterystyki produktu  lub ulotka produktowa lub 

oznakowanie*). 

l 670 
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36 
PASTA DO RĄK S.C. - 10 

LITRY 

Pasta do mycia rąk łącząca wysoką skuteczność w usuwaniu mocnych zabrudzeń z doskonałą ochroną 

skóry dłoni przed podrażnieniami i wysychaniem. 

Nie posiadająca piasku, olejów mineralnych, silikonów i nie działająca drażniąco na skórę rąk, nie 

naruszająca jej naturalnej ochronnej powłoki. O działaniu natłuszczające. 

O działaniu natłuszczającym i przyjemnym cytrynowym zapachu. 

szt. 10 

37 PIANKA DO MEBLI SPREY 
Pianka w sprayu do pielęgnacji mebli oraz innych powierzchni drewnianych. Środek w aerozolu. 

Opakowanie: 250 - 350 ml. 
szt. 120 

38 
PŁYN DO CZYSZCZENIA 

WYKŁADZIN PCV 

Płyn do mycia podłóg z linoleum, PVC. Preparat do mycia powinien być bardzo skuteczny, 

skoncentrowany, powinien zostawiać na podłodze połysk baz nawarstwiania oraz długotrwały zapach. 

Preparat powinien być stworzony na bazie polimerów rozpuszczalnych w wodzie, dzięki czemu powinien 

tworzyć zmywalną powłokę ochronną. Powinien być uniwersalny z przeznaczeniem do mycia 

powierzchni odpornych na działanie wody jak: wykładziny kauczukowe, wykładziny z linoleum, 

powierzchnie z PVC oraz kamienia naturalnego, sztucznego (marmur, granit). Produkt powinien działać 

antypoślizgowo.  

1 litr koncentratu powinien dawać min. 100 litrów gotowego roztworu do użycia w przypadku mycia 

maszynowego. W przypadku mycia ręcznego 1 litr koncentratu powinien dawać min. 200 litrów roztworu 

gotowego do użycia. 

Skład: woski polietylenowe, akryle, konserwant, kompozycja zapachowa, PH 8 ± 0,5. 

- Zawartość: ok. 1 l, 

- pH: 6.5, 

- Odczyn: obojętny. 

l 200 

39 

PŁYN DO MYCIA I 

DEZYNFEKCJI POWIERZ. 

KUCHNI 

Płyn do mycia blatów kuchennych, stolików i innych powierzchni kuchennych. Skoncentrowany, 

niskopieniący preparat do bieżącego mycia różnego typu powierzchni (posadzki, kafelki, ściany). 

Doskonale usuwający tłuszcz, oleje i inne zabrudzenia (brud, kurz, sadza) pozostawiając powierzchnię 

czystą i błyszczącą. Preparat tolerujący twarda wodę o przyjemnym i świeżym zapachu. 

Dokumenty wymagane które należy dołączyć do oferty – Karta charakterystyki produktu lub ulotka 

produktowa lub oznakowanie*), atest PZH. 

l 24 

40 
PLYN DO MYCIA MYJKĄ 

SAMOCHOD. 

Lekko zasadowy, pianowy szampon do czyszczenia pojazdów. Nieszkodliwy dla środowiska, łagodny dla 

lakieru. 
l 100 

41 PŁYN DO MYCIA PODŁÓG 

Środek na bazie polimerów do codziennego mycia i pielęgnacji wszelkich podłóg, zabezpieczonych i 

niezabezpieczonych warstwami polimerowymi, takich jak: panele podłogowe, parkiet, linoleum, PCV, 

płytki ceramiczne, guma, beton, marmur itp. Na mytej powierzchni musi pozostawiać  mikrofilm, nie 

tworząc przy tym stałej warstwy ochronnej. Preparat musi posiadać  właściwości antypoślizgowe. Przy 

niskich stężeniach (ok 25 ml na 10 L wody) ma dawać  efekt wybłyszczenia, przy wyższych (ok 100 ml 

na 10 L wody) stężeniach ma chronić powierzchnię przed zabrudzeniami. Do stosowania w holach, 

korytarzach i na obiektach sportowych. 

Opakowanie: 5 l  

l 700 
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Przeznaczenie: mycie i pielęgnacja podłóg 

Właściwości: myjące, antypoślizgowe, nabłyszczające 

Zastosowanie: mycie ręczne, mopowanie, mycie w automatach czyszczących 

Powierzchnie: linoleum, tarket, PCV, glazura, terakota, parkiet, panele 

pH: 8-9, 

zapach owocowy.  

Do Oferty musi być załączone: Karta produktu lub etykieta produktu, Karta charakterystyki. 

42 
PŁYN DO MYCIA 

POWIERZCHNI PCV. 

Środek do profesjonalnego mycia i pielęgnacji podłóg z tworzyw sztucznych, paneli, PCV, kamienia i marmuru 

tworzący powłokę antypoślizgową i antystatyczną. Tworzący połysk odnawialny nawet po froterowaniu czyszczonej 

powierzchni. 

Skład: woski polietylenowe, akryle, konserwant, kompozycja zapachowa, PH 8 ± 0,5. 

Pojemność opakowań: min 4l.  

Koncentrat do wszystkich powierzchni z tworzyw sztucznych oraz kamienia, marmuru, paneli i PCV 

Właściwości: antystatyczne i antypoślizgowe, tworzący warstwę ochronną podłogi, nie wymagający stosowania 

stripera. 

Preparat do rozcieńczania od 1:1 do 1:3 (z zimną wodą) 100 - 150 ml na 10 l (powierzchnie gładkie), 150 - 200 ml na 

10 l (powierzchnie porowate). Dokumenty wymagane które należy dołączyć do oferty – Karta charakterystyki 

produktu lub ulotka lub oznakowanie*). 

l 940 

43 PŁYN DO MYCIA SZYB 

Przeznaczenie: płyn na spirytusie z rozpylaczem do mycia szyb zawierający w swym składzie alkohol 

etylowy oraz 1-butoksypropan-2-ol 

Opakowanie: jednostkowe 0,5  l 

Rozpylacz ma posiadać dwie możliwości natryskiwania, w postaci piany i w postaci płynu (drobny nalot). 

Dokumenty wymagane które należy dołączyć do oferty – Karta charakterystyki produktu lub ulotka lub 

oznakowanie*). 

szt. 1481 

44 PŁYN DO NACZYŃ 

Płyn do mycia naczyń z formułą zawierającą aktywne enzymy, które wnikają w zaschnięte resztki oraz 

rozbijają szczególnie uporczywe zaschnięcia. 

Składniki: 5 - 15 % anionowe środki powierzchniowo czynne; < 5 % amfoteryczne środki 

powierzchniowo czynne, kompozycja zapachowa, 2-Bromo-2-nitropropane-1,3-diol, 

Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone, Enzymy. 

l 134 

45 
PŁYN DO ODRDZEW. 

FOSOL 0,5L 

Przeznaczenie: do odrdzewiania urządzeń gastronomicznych. 

Opakowanie: 0,5 - 1 l. 

Dokumenty wymagane które należy dołączyć do oferty –  Karta charakterystyki produktu lub ulotka lub 

oznakowanie*). 

l 126 

46 
PŁYN DO SPRYSKIWACZA 

SZYB ZIMOWY 

Zimowy płyn do spryskiwaczy na bazie metanolu. Służący do mycia szyb w warunkach zimowych. 

Doskonale usuwający błoto, tłuszcze oraz inne zabrudzenia drogowe. Powinien być przyjazny dla 

środowiska oraz biodegradowalny. Nie pozostawiający smug i zacieków. Zastosowanie: środek 

czyszczący, odtłuszczający, kosmetyk samochodowy. Płyn do spryskiwaczy do szyb zimowy na 

metanolu do -20C  

l 500 
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47 
PŁYN DO SPRYSKIWACZA 

SZYB LETNI 

Płyn do spryskiwaczy szyb i reflektorów samochodowych o świeżym zapachu, na bazie nanotechnologii. Usuwający 

z szyby warstwy brudu, tłuszczu oraz owady. Wygładzający mikroskopijne nierówności na powierzchni szyby 

ułatwiający spływanie wody podczas jazdy. 

l 200 

48 PŁYN DO WC 

Wysokowydajny, skoncentrowany i szybko działający środek do codziennej pielęgnacji urządzeń sanitarnych kwaso- 

i wodoodpornych (np. muszle klozetowe, pisuary, bidety, umywalki z porcelany, ceramiki). Skutecznie usuwający 

kamień wodny, osady wapienne, cementowe, urynowe, rdzę, tłuszcze oraz pozostałości mydlane. Posiadający 

przyjemny zapach. 

Dokumenty wymagane, które należy dołączyć do oferty – karta charakterystyki, ulotka lub oznakowanie*). 

l 1000 

49 PŁYN DO WC Z CHLOREM 

Przeznaczenie: Zagęszczony płyn czyszcząco-dezynfekująco-wybielający. 

Składniki: < 5 % związki wybielające na bazie chloru, niejonowe środki powierzchniowo czynne, kationowe środki 

powierzchniowo czynne, mydło, kompozycja zapachowa, zawiera substancję czynną: podchloryn sodu: 4,5 g / 100 g. 

pH 13, gęsość 1.077 g/cm3, lepkość dynamiczna 425 mPa. 

Opakowanie jednostkowe 1000-1500 ml. 

Właściwości: środek myjąco-wybielająco-dezynfekujący  przeznaczony do mycia sanitariatów, powierzchni 

zmywalnych oraz bielenia tkanin. 

Dokumenty wymagane, które należy dołączyć do oferty – karta charakterystyki, ulotka lub oznakowanie*). 

l 243 

50 Płyn odplamiający 

Płyn zawierający cząsteczki tlenu aktywnego, do usuwania wszystkiego rodzaju plam. Płyn bezpieczny do 

stosowania do ubrań kolorowych i białych, który można stosować do wełny i jedwabiu.  

pH 4-4,6, kolor płynu - różowy. 

Opakowanie butelka plastikowa z otworem stosowanym jako uchwyt ułatwiający dozowanie. 

Składniki: 5 - 15 %: związki wybielające na bazie tlenu, niejonowe środki powierzchniowo czynne < 5 %: anionowe 

środki powierzchniowo czynne, kompozycja zapachowa, Hexyl Cinnamal. 

Dokumenty wymagane, które należy dołączyć do oferty - karta charakterystyki, etykieta produktu. 

l 156 

51 PODAJNIK NA RĘCZNIK ZZ 

Podajnik na ręczniki papierowe w listkach Z-Z z wysokiej jakości tworzywa ABS pokrytego warstwą satyny. 

Dozownik ma mieścić 250-500 szt ręczników o wymiarach 25x23cm. z okienkiem kontrolnym do sprawdzania ilości 

ręczników. 

szt. 9 

52 PROSZEK DO POSADZEK Proszek do szorowania urządzeń sanitarnych i silnie zabrudzonych powierzchni. Opakowanie 0,4 - 1 kg. kg 234 

53 PROSZEK DO PRANIA KOLOR 

Proszek do prania do koloru. 

Proszek usuwający zabrudzenia z tłuszczu, owoców, kawy, herbaty czy wina. Chroniący kolory i bawełnę, 

przywracający świeżość barw i zapobiegający farbowaniu tkanin podczas prania. Posiadający dodatek bioaktywnych 

składników i zwiększoną zawartość enzymu proteazy. Zakres temperatur 20-60 stopni. 

Opakowanie: 3-6kg  

pH (20°C, 1 %-towy r-r wodny ): 10-10,5 

Ciężar nasypowy 610 – 690 g/l 

Dokumenty wymagane które należy dołączyć do oferty – Karta charakterystyki produktu. 

kg 392 

54 
PROSZEK DO PRANIAZ 

WYBIELACZEM 

Proszek do prania  z wybielaczem optycznym do prania rzeczy białych o doskonałej rozpuszczalności w wodzie, 

zawierający środki zmiękczające wodę i chroniące pralkę przed osadzaniem się kamienia. Do stosowania w dużym 

zakresie temperatur już od 20 stopni. 

Opakowanie: 3–6 kg 

Dokumenty wymagane które należy dołączyć do oferty – Karta charakterystyki produktu.  

kg 140 
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55 PROSZEK DO ZMYWAREK 

Przeznaczenie: do zastosowania w zmywarkach do mycia naczyń i zastawy stołowej ze szkła, ceramiki, 

stali nierdzewnej, aluminium mających kontakt z żywnością. 

Skład: niejonowe środki powierzchniowo-czynne < 5 %, związki wybielające na bazie tlenu 5 - 15 %, 

fosforany 5 - 15 %, środki zapachowe.  

pH 10% preparatu 10,5-12 

Opakowanie: jednostkowe  1±0,3 kg 

Dokumenty wymagane, które należy dołączyć do oferty – karta charakterystyki lub ulotka lub  

oznakowanie*). 

kg. 60 

56 
RĘCZNIK PAPIEROWY DO 

RĄK BIAŁY 

Ręczniki papierowe w rolkach o szerokości rolki 220 - 250 mm i średnicy min 120 mm do uchwytów naściennych. 

Kolor: biały, kuchenny, min 2-warstwowy, miękki i bardzo chłonny.  

Długość na rolce  13 ± 1 m, pakowany po min. 2 szt./op. 

opak 3500 

57 RĘCZNIK ZZ 
Papierowe ZZ makulaturowe,  białe o gramaturze 35 - 45 gr/m2. Ilość listków w paczce 250 - 300szt.  

Opakowanie: karton,  ilość paczek w kartonie 20. 
opak 668 

58 
RĘCZNIKI PAPIEROWE-

ROLKA 

Ręcznik papierowy wielowarstwowy przeznaczony do pielęgnacji powierzchni nierdzewnych oraz powierzchni w 

kuchni i stołówce. 

Szerokość listka: 22,6 – 23 cm 

Długość listka: 24 -24,5 cm 

Ilość listków: 340-360 

Ilość warstw: min. 3 

Produkt jest wykonany w 100 % z celulozy 

Waga rolki: około 1 kg. 

Dokumenty wymagane które należy dołączyć do oferty – Karta charakterystyki produktu ulotka lub  oznakowanie*). 

szt. 902 

59 RĘKAWICE GOSPODARCZE 

Rękawice lateksowe gospodarcze odporne na ciecze, chemikalia i drobnoustroje. Rękawice wykorzystywane ze 

względów higienicznych w przemyśle spożywczym, domowym oraz w branży medycznej. Do czyszczenia i 

konserwacji, wykonane z naturalnego lateksu, a wnętrze flokowane bawełną. Produkt odporny na działania 

mechaniczne i szczelny na detergenty, nieagresywną chemię i drobnoustroje. Muszą posiadać chropowatą część 

chwytną – ułatwiającą manipulację śliskimi przedmiotami. Długość rękawic to 30-32 cm, kolor niebieski, 

rozmiar 7 – 450 par 

rozmiar 8 – 450 par 

rozmiar 9 – 300 par 

Wewnątrz bawełniana wyściółka - flok, chłonąca pot i poprawiająca komfort pracy oraz ułatwiająca zakładanie 

Rękawice Kategorii 2 - czynniki średniego ryzyka 

Rękawice muszą spełniać normy BHP: EN 420 ogólną, EN 388 (1000) odporność mechaniczna, EN 374-2 

zabezpieczenie przed mikroorganizmami; dopuszczone do kontaktu z żywnością EN 1186-7, EN 1186-14. 

para 1200 

60 
RĘKAWICE LATEKSOWE 

a\100 

Rękawice medyczne lateksowe pudrowane  

Lateksowe rękawice medyczne wielofunkcyjny produkt ochronny dłoni do pracy w różnych środowiskach. 

Jednorazowe rękawiczki higieniczne chroniące przed minimalnymi zagrożeniami dla skóry: otarciami, zabrudzeniami 

i zamoczeniem. Przeznaczone do pracy w wilgotnym środowisku, a także w kontakcie z żywnością. Rękawiczki 

niesterylne, oburęczne - dopasowane do obu dłoni, pudrowane - od wewnątrz pokryte mączką kukurydzianą, dla 

ułatwienia zakładania i pochłaniania potu. Dodatkowo rękawiczki  posiadające rolowany mankiet, który dokładnie 

przylega do skóry.  

opak 30 
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Rękawiczki muszą spełniać normy BHP: EN-420 ogólną, EN-455-1,2,3 rękawiczki medyczne, EN-1935/2004 

kontakt z żywnością 

Elastyczne, dopasowują się do kształtu dłoni 

Mankiet równomiernie rolowany 

Dopuszczone do kontaktu z żywnością europejski znak kieliszka i widelca 

Grubość ścianki w części chwytnej 0,16-0,17 mm 

Długość zależna od rozmiaru około 24 -25 cm 

Okres przechowywania 3 lata (według DIN-7716, ISO-2230) 

Zakres temperatur przechowywania i roboczej w zakresie 5 - 30°C 

Rozmiary w dostawie:  

                      S (6-7)   - 10 opak 

                      M (7-8)  - 10 opak 

                      L (8-9)    - 10 opak 

Klasa: I  

Wskaźnik jakości AQL-1,5/9 N 

Opakowanie zawierające  100 sztuk rękawic lateksowych 

Deklaracja zgodności CE 

61 
RĘKAWICE NITRYLOWE 

a/100 

Jednorazowe rękawice nitrylowe przeznaczone do jednorazowego użytku, oburęczne, niejałowe. 

Zabezpieczające skórę rąk przed działaniem substancji chemicznych i bakterii. Chlorowane wnętrze i 

teksturowane końcówki palców gwarantujące pewny chwyt śliskich przedmiotów. Rękawice 

hypoalergiczne, mogą być wykorzystane przez osoby z alergią na lateks. Bezpudrowe rękawice 

niejałowe.  

Materiał - nitrylowy kauczuk syntetyczny NBR 

Zastosowanie w: służbie zdrowia, weterynarii, laboratoriach; przy produkcji żywności, kateringu, 

gastronomii; salonach kosmetycznych i fryzjerskich 

Elastyczne, dobrze dopasowują się do kształtu dłoni, bezuciskowe 

Brak środka pudrującego - bezpudrowe 

Długość od czubka palca środkowego do mankietu, zależna od rozmiaru, średnia 24 cm 

Grubość w części chwytnej 0,12 mm  

Zakończone równo rolowanym brzegiem w nadgarstku 

Dopuszczone do kontaktu z żywnością, opakowanie oznakowane stosownym piktogramem zgodnie z 

europejskim rozporządzeniem 1935/2004 

Trwałość: 3 lata 

Kolor: niebieski 

 Rozmiary w dostawie :  

                      S (6-7)  - 30 opak 

                      M (7-8) - 50 opak 

                      L (8-9)   - 20 opak 

Współczynnik jakości AQL-1,5 

opak. 100 
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Opakowanie zawiera 100 sztuk rękawic  

Deklaracja zgodności CE 

62 
RĘKAWICE 

OLEJODPORNE 

Rękawice charakteryzujące się dobrą odpornością mechaniczną, elastycznością, miękkością, wchłaniające 

pot. 

Uszczelniające i chroniące ręce przed substancjami chemicznymi. 

Odpowiednie do pracy w wilgotnych środowiskach lub miejscach, w których występują smary. 

Umożliwiające bezpieczne chwytanie przedmiotów. 

Długość rękawicy od 300 do 320 mm. Grubość: 1,3 mm. 

szt 50 

63 RĘKAWICE MANDARIN 

Rękawice robocze, chroniące dłonie podczas wykonywania prac porządkowych, remontowych czy 

budowlanych. Powinny być wykonane z nylonu,i pokryte lateksem, miękkie i wygodne oraz powinny 

łatwo dopasowywać się do kształtu rąk, zapewniając swobodę ruchów, chroniące dłonie przed 

substancjami żrącymi i kwasami, obecnymi w niektórych detergentach i środkach. Rękawice 

charakteryzujące się wygodnym chwytem nawet śliskich narzędzi i materiałów oraz umożliwiające 

precyzyjne wykonywanie danych czynności. Rękawice chroniące przed zadrapaniami, skaleczeniami i 

odciskami jak również przed zabrudzeniami trudno zmywalnymi.  

para 120 

64 SZAMPON Z WOSKIEM 

Szampon zmywający najtrudniejsze zabrudzenia i osady z karoserii samochodowej. Zapewniający 

długotrwały połysk i tworzący woskową warstwę ochronną. Ułatwiający zachowanie pierwotnego 

wyglądu lakieru samochodowego – sprawiający nabłyszczanie i pachnący aromatem np. pomarańczy. O 

wysokiej wydajności wystarczający na min 35 myć. Pojemność opakowania 1L. 

l 100 

65 

SZCZOTKA DO 

SAMOCHODU Z KIJEM 

TELESKOPOWYM 

Szczotka do mycia teleskopowa z zaworem i miękkim włosiem. Z teleskopowym aluminiowym 

trzonkiem min. 90 do max. 170. Z zaworem przepływu wody do szybko-złączki. Szczotka powinna być 

wykonana z miękkich włókien polipropylenowych, nie niszczących powłok lakieru. Włosie odporne na 

działanie środków myjących. 

kpl. 15 

66 
SZCZOTKA DO 

SZOROWANIA PODŁÓG Z 

KIJEM 

Szczotka do szorowania posadzek, wykonana z trwałego polipropylenu, z twardym nylonowym włosiem, odporna na 

wysokie temperatury. W zestawie z kijem. 
szt 75 

67 
SZCZOTKA DO WC + 

POJEMNIK 

Przeznaczenie: do mycia WC z pojemnikiem na płyn dezynfekujący i odstawienie szczotki.  

Materiał: tworzywo sztuczne, chromowana, biała lub jasno szara. 
szt 98 

68 
SZCZOTKA DO ZAMIATANIA 

Z SZUFELKĄ 
O szerokości 30 ± 5 cm  w komplecie z szufelką. szt 161 

69 SZCZOTKA RYŻOWA 

Szczotka do szorowania oprawiona z kijem. 

Przeznaczenie: do mycia i szorowania wszelkich rodzajów podłóg, kotłów warzelnych, urządzeń  kuchennych - 

zastosowanie w zależności od koloru włosia (biały, niebieski, zielony, żółty, czerwony). 

Wymagania część szorująca: szerokość  300 ± 10 mm, wysokość włosia 37 ± 5 mm, możliwość wyparzania w temp 

130˚C, wykonane z polipropylenu, waga 326 ± 20 g. 

Kij do szczotki: aluminium, fi 23,5 mm, długość 160 ± 20 mm, waga 318 ± 15g różne kolory  uchwytów. 

Dokumenty wymagane, które należy dołączyć do oferty – karta produktu. 

szt 75 
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70 
SZUFELKA METALOWA DO 

ŚMIECI 

Metalowa szufelka malowana do śmieci z możliwością zamocowania trzonka. 

Średnica otworu w uchwycie 21 ± 1 mm 

Wymiary: szerokość: 26 ± 2 cm, długość: 38 ± 2 cm, wysokość:  5 ± 0,5 cm. 

szt 10 

71 
ŚCIĄGACZ GUMOWY DO 

SZYB 

Przeznaczenie: do ściągania wody z powierzchni szklanych. 

Materiał: stelaż części roboczej tworzywo, część robocza – guma miękka, szerokość robocza 27 ± 2cm. 
szt 32 

72 ŚCIĄGACZKA D/PODŁÓG 

Przeznaczenie: do ściągania wody z powierzchni podłogi, szerokość 50 - 60 cm   

Materiał: stelaż części roboczej i części łączącej trzonek – metalowa, część robocza – guma miękka, gąbczasta (2 

listki) zamocowana w kształtce profilu z metalu na całej szerokości za pomocą min. 4 – 5 nitów. 

Wymagania: mocowanie do trzonka wykonane z jednego elementu blachy w kształcie tulei przechodzącej z części 

łączącej trzonek w kształtkę trójkątną rozszerzającą się jako mocowanie do stelaża części roboczej (szer. 5-6 cm). W 

tulei mocowania trzonka jeden otwór. Mocowanie trzonka połączone ze stelażem części roboczej za pomocą min. 2 

nitów. W zestawie ściągaczka + kij o długości 150 cm 

Wymiary: szerokość 50 – 60 cm. 

szt 85 

73 ŚCIERECZKA Z MIKROFIBRY 

Ściereczka z mikrofazy o wysokich parametrach przeznaczona do różnorodnego zastosowania.  

Gramatura: 320 ± 20 g/m2 

Wymiary: 32 x 32 cm (+/- 5%) 

Włókno: 100 % mikrofibra 

Skład: polyester 80 %, poliamid 20 % 

Konsystencja: gruba, mięsista, miękka 

Absorbcja: 400 ± 50%. 

szt 1176 

74 
ŚCIERKA DO PODŁOGI 

WISKOZOWA 

Ścierka wiskozowa do podłóg, czyszcząca bez zarysowań. Charakteryzująca się miękkością, trwałością, do 

wielokrotnego prania, nie strzępiąca się i nie pozostawiająca włókien, o doskonałych właściwościach chłonnych. 

Przeznaczenie: do czyszczenia podłóg w dużych obiektach. 

Materiał: wiskoza min 60%, poliester ok 20%, polipropylen ok 20% 

Wymiary: 50 x 70 cm  

Gramatura: 180 g/m²  

szt 10 

75 ŚCIERKA OSTRA 

Przeznaczenie: Czyszczenie sprzętu kuchennego (kotłów i garnków). 

Opakowanie jednostkowe: pojedyncze. 

Wymiary: 11 ± 1 cm x 13 ± 1 cm. 

szt 200 

76 ŚCIERKA PODŁOGOWA 
Ścierka podłogowa biała lub szara. Wykonana z tworzywa sztucznego do wszelkich prac porządkowych o 

wysokiej chłonności i trwałości. Rozmiar min 50 x 60 cm. 
szt 906 

77 
ŚCIERKA UNIWERSALNA-

3SZT 

Przeznaczenie: do czyszczenia różnych powierzchni (stoły, regały).  

Opakowanie jednostkowe: pojedyncze po 3 szt.  

Materiał: wykonana z grubej włókniny - gramatura 90 ± 5 g/m2.  

Wymiary: złożonej w opakowaniu 17 ± 1 x 20 ± 1 cm po rozłożeniu 34 ± 2 x 40 ± 2cm. 

opak 1762 

78 ŚCIERKA WŁÓKINOWA 

Przeznaczenie: do czyszczenia powierzchni 

Opakowanie jednostkowe: pojedyncze 

Materiał: wykonana z grubej włókniny - gramatura 90 ± 5 g/m2 

Wymiary: 55 ± 5 x 80 ± 5 cm. 

szt 2076 
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79 
ŚRODEK DO UDRAŻ. RUR 

0,5 L 

Przeznaczenie: środek o działaniu przeciwbakteryjnym, do chemicznego czyszczenia syfonów w 

instalacjach kanalizacyjnych, mycia i dezynfekcji ceramicznych urządzeń sanitarnych. Usuwający osad 

kamienny, brud i inne naloty. 

Konsystencja  płyn 

Opakowanie: 0,4 - 1 l.   

Dokumenty wymagane które należy dołączyć do oferty – Karta charakterystyki produktu. 

szt. 237 

80 
ŚRODEK DO USUWANIA 

SILIKONU 

Środek do usuwania silikonów służy do skutecznego usuwania utwardzonego i nieutwardzonego silikonu 

z różnorodnych podłoży występujących w budownictwie, przemyśle i gospodarstwie domowym, w tym 

ze szkła, betonu, powierzchni emaliowanych, płytek ceramicznych, drewna, metali, powierzchni 

powlekanych, tworzyw sztucznych, cegły, gipsu i tekstyliów. Zalecany do usuwania starych uszczelnień 

silikonowych i przygotowania podłoża do nałożenia nowej spoiny. 

szt. 40 

81 
ŚRODEK MYJĄCO-

DEZYNFEK DO LODÓWEK 

Płyn do mycia lodówek, chłodziarek do -20˚C na bazie alkoholu. Przeznaczony do mycia różnego typu pojemników 

szklanych i plastikowych oraz lodówek i zamrażarek, stosowanych w gastronomii do przechowywania mięs, nabiału, 

owoców, warzyw i innych produktów spożywczych. Preparat powinien doskonale odtłuszczać myte powierzchnie, 

nie pozostawiając smug oraz zacieków. Preparat gotowy do użytku bez spłukiwania. Pojemność: max 1 litr. 

l 264 

82 
UCHWYT NA PAPIER 

TOALETOWY  

Uchwyt na papier toaletowy. 

CHARAKTERYSTYKA: 

Szerokość całkowita: ±15 cm 

Wysokość całkowita: ±12 cm 

Szerokość klapki: ±11 cm 

Wysokość klapki: ±11,5 cm 

Materiał: wykonany z tworzywa sztucznego w kolorze chromu. 

szt 20 

83 
WIADRO METALOWE 

OCYNKOWANE 10 L 
Wiadro z uchwytem do przenoszenia, metalowe ocynkowane o pojemności 10 l. szt 50 

84 WIADRO PLASTIKOWE Wiadro z uchwytem z tworzywa do przenoszenia. Uchwyt plastikowy. Pojemność 17-20 l. szt 10 

85 
WIADRO Z 

WYCISKACZEM+STELAŻ+KIJ 

DO STELAŻA 

Wózek z mopem płaskim i wyciskarką do mopa. Zestaw sprzątający ze stelażem metalowym na kółkach z dwoma 

wiadrami min. 17 ± 2 l., z wyciskarką szczękową do mopów płaskich z koszyczkiem drucianym niklowanym 

zawieszanym na poręczy. 

kpl. 11 

86 
WIESZAK NA RĘCZNIKI 

PAPIEROWE 

Przeznaczenie: do zawieszenia ręczników papierowych w rolce o wymiarach szer. 260 ± 10 mm i średnicy 120 ± 10 

mm. Wymiary: możliwość powieszenia rolki ręcznika papierowego o szer. 250 mm z możliwością regulacji 

szerokości ± 15 mm 

Materiał: tworzywo sztuczne w kolrze białym, szarym lub chromu. 

szt 40 

87 WORKI NA ODPADY 120 L. 

Opakowanie - rolka min. 10 szt. 

Kolor: czarny, niebieski, czerwony 

Materiał: gruba folia LPDE 

Wymogi: prosty zgrzew dna (niedopuszczalne zszycie w środku, gwiaździste). 

opak 1714 

88 WORKI NA ODPADY 160 L. 

Opakowanie - rolka min 10 szt.  l 

Kolor: czarny, niebieski 

Materiał: gruba folia LPDE 

opak 990 
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Wymogi: prosty zgrzew dna (niedopuszczalne zszycie w środku, gwiaździste). 

89 WORKI NA ODPADY 35 L 

Opakowanie - rolka min 50 szt.  

Kolor : czarny 

Materiał: folia LPDE 

Wymogi: prosty zgrzew dna (niedopuszczalne zszycie w środku, gwiaździste). 

opak 430 

90 WORKI NA ODPADY 60 L. 

Opakowanie - rolka min. 50 szt. 

Kolor: czarny, niebieski, czerwony 

Materiał: folia LPDE 

Wymiary: 50 x 60 cm 

Wymogi: prosty zgrzew dna (niedopuszczalne zszycie w środku, gwiaździste). 

opak 540 

91 
WORKI PAPIEROWE DO 

ODKURZACZA PROFI  

Worki do odkurzacza o klasie filtracji min. M. 

2 - warstwowe worki filtracyjne papierowe powinny być odporne na rozdarcia. 
kpl. 20 

92 
WOSK DO POLER. 

SAMOCHOD. 

Wosk do polerowania tworzący bardzo trwałą powłokę ochronną, o wytrzymałości ok 12 miesięcy. Z zawartością 

polimerów fuorowych, powinien tworzyć powłokę utrudniającą gromadzenie się brudu i pomagającą odprowadzać 

wodę. Wosk o właściwościach ochronnych dla lakieru dzięki tóremu staje się bardziej odporny na działanie gazów i 

kwaśnych deszczy. Preparat powinien blokować  odbarwienia powodowane przez promienie ultrafioletowe. 

Pojemność: ok 200 g 

szt 50 

93 
WÓZEK DO SPRZĄTANIA/Z 

WIADREM,MOPEM I 

WYCISKARKĄ/ 

Wózek do sprzątania dwuwiaderkowy z tworzywa sztucznego na 4 kółkach z wyciskarką i mopem z mikrofazy lub 

bawełny w komplecie. 
szt 21 

94 
ZAPACH SAMOCHODOWY W 

PŁYNIE  

Odświeżacz powietrza z klipsem do samochodu  (montowany do kratki nawiewu) Odświeżacz maskujący oraz 

usuwający nieprzyjemne zapachy, pozostawiający subtelny zapach w samochodzie przez okres min 25 dni. 

Zawartość: Odświeżacz powietrza z klipsem ok. 2 ml.  Zapachy: kwiatowy, świeża bryza. 

szt. 100 

95 
ZAPAS MOP ZAKŁADOWY 40 

CM 

Mop zapas bawełniany ±40cm do mycia/wycierania/zamiatania na sucho, nadający się zarówno do przecierania 

podłóg jak i zamiatania na sucho. Wkład o składzie 30% Polyester i 70% Bawełna, grube „płótno” do którego 

przyszyte są „włosy” wkładu. 

Zawiązywany na tasiemkę, długość „włosa” ±3,5cm a na obrzeżach minimum 7cm. 

szt 970 

96 ZESTAW MOP + KIJ 

Klasyczny mop w zestawie z poręcznym 12-litrowym wiadrem i wyciskaczem. Z nakładką z wiskozy która 

umozliwia skuteczne czyszczenie dużych obszarów bez wysiłku  Skład zestawu: 

Skład zestawu: 3-częściowy drążek ze stali ±120 cm, nakładka z wiskozy, wiaderko z dzióbkiem 12 L, wyciskacz. 

Mop charakteryzujący się wsoką absorpcją wody i brudu. 

szt. 110 

97 
ŻEL DO DEZYNFEKCJI 

D/URZĄDZEŃ SANITAR. 0,75 

L  

Środek czyszczący do urządzeń sanitarnych powinien być bez szkodliwych i niebezpiecznych składników 

chemicznych. Do stosowania do czyszczenia ceramiki sanitarnej, powierzchni chromowanych, stali nierdzewnej, 

glazury, umywalek, wanien, pryszniców i toalet.                                                                                                                                                    

Charakterystyka produktu: do usuwania trudnych zabrudzeń, rdzy i śladów wody, eliminujący osady, ślady mydła i 

zabrudzenia, o działaniu antybakteryjnym, nie pozostawiający plam i zarysowań, o przyjemnym i naturalnym 

aromacie. 

Skład: naturalna niebieska glinka. Posiadający właściwości antybakteryjne. Objętość: ±750 ml.  

l 1053 



Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego  WNP/376/PN/2019 

 

 

41 

98 ŻEL DO WC 

Przeznaczenie: żel myjąco-wybielający o właściwościach antybakteryjnych do WC.  

Właściwości: Żel myjąco-wybielający przeznaczony do mycia sanitariatów, powierzchni zmywalnych 

oraz bielenia tkanin. 

Skład: anionowe i niejonowe środki powierzchniowo-czynne < 5 %, podchloryn sodu, wodorotlenek sodu 

pH preparatu > 13, gęstość 1,04 - 1,10 g/cm3 

Opakowanie: jednostkowe 700 – 750 ml 

Dokumenty wymagane które należy dołączyć do oferty – Karta charakterystyki produktu, ulotka lub 

oznakowanie*). 

l 20 

99 
ŻEL DO WC Z 

APLIKATOREM 

Aplikator krążków żelowych z substancją zwiększającą poziom czystości i świeżości. Punktowy WC żel 

o działaniu zapobiegawczym przeciw osadzaniu się kamienia wodnego. Produkt nadaje świeżości toalecie 

i dokładnie ją czyści przy każdym spłukaniu. Pojemność: 75 ml. Liczba krążków: 12. Zapach: sunset 

blossom, morski leśny. Czas działania i utrzymywania się zapachu z jednego krążka min. 1 tydzień. 

szt 286 

100 
ŻEL DO USUWANIA RDZY 

I KAMIENIA  

Żel do usuwania kamienia i rdzy.  

Przeznaczenie: preparat do usuwania osadów z kamienia i rdzy, mydła itp. do powierzchni z chromu, stali 

nierdzewnej, glazury, szkła, itp. 

Właściwości: usuwanie kamienia, rdzy, osadów z mydła, zacieków wodnych, tłustych plam, do 

czyszczenia powierzchni ze stali nierdzewnej, glazury, porcelitu, szkła, plastiku. 

Skład: anionowe, niejonowe środki, powierzchniowo-czynne < 5 %, kwas fosforowy, kwas 

amidosulfonowy < 5 %, pH 0,5 - 1,5, gęstość 1,04 - 1,10 g/cm3 

Opakowanie: jednostkowe 400 – 600 ml 

Dokumenty wymagane które należy dołączyć do oferty – Karta charakterystyki produktu ulotka lub 

oznakowanie*). 

l 1106 

 

 

 

*) – OZNAKOWANIE -  należy przez to rozumieć  zaświadczenie, poświadczenie lub każdy inny dokument potwierdzający, że produkt spełnia określone wymogi 
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CZĘŚĆ II   ZAKUP ŚRODKÓW CZYSTOŚCI NA POTRZEBY KUCHNI 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

 

Lp. Nazwa towaru Opis Jm Ilość 

1 Wybielacz 1l 

Płyn do dezynfekcji, odplamiania, wybielania. Przeznaczony do prania i sprzątania. Bezbarwny płyn o pH 

ok 13. Opakowanie 2 l. Produkt o zapachu cytrynowym (lemon). Do oferty musi być załączona: karta 

charakterystyki produktu i etykieta produktu. 

l 300 

2 
MYDŁO W PŁYNIE 

ANTYBAKTERYJNE 

Dezynfekcyjne mydło w płynie o właściwościach bakteriobójczych, przeznaczone do profesjonalnego 

stosowania. 

Produkt bezbarwny. O dobrych właściwościach pieniących, nie może podrażniać skóry rąk. Do mycia rąk 

w kuchniach, restauracjach, barach i stołówkach. Musi eliminować  przykre zapachy ryb, przypraw, 

czosnku, mięsa itp., powstałe w wyniku przygotowanie posiłków. Preparat gotowy do bezpośredniego 

użycia. 

Opakowanie: 3l. Do Oferty musi być załączone: Karta produktu lub etykieta produktu, Karta 

charakterystyki, pozwolenie na obrót produktem biobójczym, Pozwolenie na obrót produktami 

biobójczymi (musi znajdować się w Aktualnym Wykazie Produktów Biobójczych - Urzędu Rejestracji 

Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych). 

l 600 

3 
PŁYN D/ZMYWAREK 

Z NABŁYSZCZ. 

Neutralny, skoncentrowany preparat do płukania naczyń o właściwościach nabłyszczających, 

przeznaczony do użytkowania w zmywarkach gastronomicznych. Produkt ma posiadać właściwości 

neutralizujące przykre zapachy, niskie właściwości pieniące. Produkt używany  w proporcji 0,5 - 1 ml na 

1 l wody, dozowanie środka uzależnione od ciśnienia i twardości wody. Do dozowania płynu wykonawca 

zamontuje do trzech zmywarek cyfrowe dozowniki preparatów myjących i nabłyszczających do 

profesjonalnych zmywarek przemysłowych. Dozowanie preparatu oraz pozostałych parametrów pracy 

dozownika będzie ustalane za pomocą przycisków na panelu z wyświetlaczem .Skład: 5 ÷ 15 % 

niejonowych środków powierzchniowo czynnych, < 5 % anionowych środków powierzchniowo 

czynnych, < 5 % polikarboksylanów, < 5 % fosfonianów, alkohole, substancje wspomagające. 

Opakowanie 10 l, Kolor - zielony, pH 6,5 - 7,5.  

Do Oferty musi być załączone: Karta produktu lub etykieta produktu, Karta charakterystyki,model(opis) 

proponowanego dozownika. 

l 510 

4 

PŁYN 

DEZYNFEKUJĄCY 

DO 

URZ.SANITARNYCH 

"Kwaśny" preparat dezynfekująco - czyszczący o właściwościach dezynfekcyjnych w zakresie 

bakteriobójczym i grzybobójczym. 

Przeznaczony do mycia powierzchni, pomieszczeń i urządzeń sanitarnych. 

Produkt przeznaczony do stosowania w miejscach prywatnych, publicznych poza obszarem medycznym i 

w przemyśle. Do powierzchni mających kontakt z żywnością. pH 0,5-1, kolor różowy-czerwony. 

Opakowanie butelka 1l.  

l 1170 
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Do Oferty musi być załączone: Karta produktu lub etykieta produktu, Karta charakterystyki, pozwolenie 

na obrót produktem biobójczym, Pozwolenie na obrót produktami biobójczymi (musi znajdować się w 

Aktualnym Wykazie Produktów Biobójczych - Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów 

Medycznych i Produktów Biobójczych). 

5 
PŁYN DO MYCIA 

PODŁÓG 

Niskopienny preparat czyszczący do mycia posadzek odpornych na działanie wody. Produkt zawierający 

w składzie długo utrzymującą się, kompozycję 

zapachową nie zawierającą alergenów. Płyn zawierający nanocząsteczki krzemu modyfikujące 

czyszczone powierzchnie, chroniąc je przed ponownym 

osadzaniem się zabrudzeń, oraz ułatwiające proces kolejnego mycia. Nadający czyszczonej powierzchni 

delikatny połysk, nie pozostawiający smug oraz zacieków. 

Zastosowanie: 

Do codziennej pielęgnacji i mycia wodoodpornych posadzek z płytek ceramicznych, szkliwionych, 

kamiennych, lakierowanego drewna, paneli drewnopodobnych, tworzywsztucznych i PCV. 

SPOSÓB UŻYCIA: W zależności od stopnia zabrudzenia czyszczonej powierzchni stosować 

odpowiednie rozcieńczenie: 

Mycie maszynowe oraz ręczne: 50-100 ml/10 L wody. 

Do Oferty musi być załączone: Karta produktu lub etykieta produktu, Karta charakterystyki. Opakowanie 

jednostkowe produktu 1 l 

l 510 

6 
PŁYN DO MYCIA 

SZYB  0,5l 

Gotowy do użycia środek do mycia szyb, luster i powierzchni szklanych, usuwający zabrudzenia 

pozostawiając blask mytych powierzchni bez smug. Zastosowana nanotechnologia działająca 

antystatycznie oraz jednocześnie opóźniająca odkładanie się brudu i ułatwiająca ponowne mycie 

powierzchni. Nie wymaga wycierania i polerowania do sucha. 

Opakowanie: 0,6l, butelka typu spray ze spryskiwaczem pH: 9 - 11, kolor lazurowy. Do Oferty musi być 

załączone: Karta produktu lub etykieta produktu, Karta charakterystyki, atest higieniczny produktu 

(wystawiony przez PZH lub inny Zakład Higieny Środowiska). 

szt 150 

7 PŁYN DO NACZYŃ 

Płyn przeznaczony do ręcznego mycia naczyń kuchennych, ze szkła, metalu i tworzyw sztucznych. Nie 

pozostawiający 

smug ani zacieków na umytych naczyniach nadający im połysk bez konieczności wycierania do sucha. 

Usuwający  tłuszcz i zabrudzenia, posiadający 

wysoką zdolność do emulgowania tłuszczów. 

Produkt do stosowania zarówno w zimnej jak i ciepłej wodzie.  

Zalecane rozcieńczenie: 0,5% (dodać 50-100 ml płynu do 10 L wody). W przypadku silnych zabrudzeń 

stosować mocniejszy roztwór myjący. 

Umyte naczynia dokładnie spłukać wodą zdatną do picia i pozostawić do wyschnięcia lub ewentualnie 

przetrzeć. 

Do Oferty musi być załączone: Karta produktu lub etykieta produktu, Karta charakterystyki, atest 

higieniczny produktu - świadectwo jakości zdrowotnej  (wystawiony przez PZH lub inny Zakład Higieny 

l 4600 
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Środowiska) 

8 
PŁYN DO 

ODKAŻENIA 

Preparat przeznaczony do mycia i dezynfekcji powierzchni, wyrobów medycznych oraz wyposażenia 

stosowanych w Służbie Zdrowia. 

Spektrum biobójcze preparatu: bakterie, grzyby, prątki, wirusy, MRSA, VRE i Leginella pneumophila. 

Właściwości preparatu: Wysokie spektrum biobójcze musi być  osiągane przy niskim stężeniu roztworu 

roboczego (0,25%) i w krótkim czasie ekspozycji (15 minut).  

Roztwór dający możliwość sporządzania zarówno w ciepłej, jak i zimnej wodzie, przy czym niezależnie 

od temperatury, musi zachowywać wysokie właściwości myjące. 

Produkt nie pozostawiający osadów i smug po wyschnięciu.  

Zdezynfekowanej powierzchni nie trzeba płukać. 

Opakowanie 1. litrowa butelka preparatu z dozownikiem przelewowym. 

Do oferty musi być złączona ulotka produktu lub etykieta, Karta charakterystyki,  pozwolenie na obrót 

produktami biobójczymi (musi znajdować się w Aktualnym Wykazie Produktów Biobójczych - Urzędu 

Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych). 

l 550 

9 

PŁYN DO 

ODTŁUSZCZ.PIECÓW 

KONWEKCYJNYCH 

Środek czyszczący usuwający uporczywe zabrudzenia do zastosowania do temperatury 200°C (do 

usuwania silnych zabrudzeń z grilla). 

Do urządzeń CPC z funkcją CleanJet oraz do czyszczenia ręcznego. Kanister: 10 l. Nie żrący. 

W komplecie - 3 szt. wykonanego z tworzywa sztucznego ręcznego spryskiwacz ciśnieniowy pojemności 

1,2 - 1,4 l z lancą do spryskiwania. Za pomocą mechanizmu pompującego wytwarzający nadciśnienie, 

które po naciśnięciu przycisku pozwala spryskać przeznaczone do oczyszczenia miejsca. 

l 30 

10 

PREPARAT DO 

DEZYNF.W 

TABL.a\300 

Środek o szerokim spektrum biobójczym przeznaczony do dezynfekcji powierzchni zmywalnych w sferze 

higieny komunalnej. Stosowany zarówno w profilaktyce, jak i w likwidacji zakażeń ogniskowych w 

różnych branżach: w rolnictwie, gastronomii, transporcie, zakładach usług komunalnych. Wymogiem 

preparatu jest uzyskanie skutecznego roztworu dezynfekującego w warunkach czysto-brudnych już po 

użyciu jednej tabletki. 

Do stosowania zarówno do powierzchni, jak i przedmiotów wykonanych ze: szkła, stali nierdzewnej, 

ceramiki, powierzchni emaliowanych oraz chromowanych, nieblaknących tekstyliów, gumy, PVC, 

lateksu, szkła organicznego, zmywalnych ścian. 

Skład: 1-mononatrium-3,5-dichloro-s-triazyna-2,4,6-trion (dwuchloroizocyjanouran sodu) dwuwodzian, 

aktywatory działania aktywnego chloru 

Zawartość aktywnego chloru: min. 43 %, czyli minimalnie 1,5 g aktywnego chloru na tabletkę. 

Spektrum aktywności biobójczej: bakterie, grzyby, wirusy (Polio, Adeno, Noro) prątki, wszystkie 

powyższe drobnoustroje są neutralizowane w stężeniu 1 tabletki na 1,5 L wody w czasie działania 15 

minut. W warunkach brudnych i czystych. 

spory (C. difficile) - 10 tabletek na 1,5 L wody w czasie 15 min. działania w warunkach czystych i 

brudnych. Opakowanie jednostkowe 300 tabletek. Do oferty musi być złączona ulotka produktu lub 

etykieta, karta charakterystyki, pozwolenie na obrót produktami biobójczymi (musi znajdować się w 

opak 130 
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Aktualnym Wykazie Produktów Biobójczych - Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów 

Medycznych i Produktów Biobójczych). 

11 

RĘKAWICE 

GOSPODARCZE 

FLOKOWANE 

Rękawice lateksowe gospodarcze - odporne na ciecze, chemikalia i drobnoustroje 

Rękawice wykorzystywane w przemyśle spożywczym, domowym oraz w branży medycznej. Do 

czyszczenia i konserwacji. Nośnikiem rękawic gospodarczych ma być naturalny lateks, a wnętrze zostać 

flokowane bawełną. Produkt zapewniający odporność mechaniczną, odporność na detergenty, 

nieagresywną chemię czy ciecze i drobnoustroje. Elastyczny materiał wewnętrzny dopasowujący się do 

dłoni oraz chłonący pot. Cało dłoniowy kształt ułatwiający ruchy wyposażony w chropowatą część 

chwytną ułatwiającą manipulację śliskimi przedmiotami. Naturalna guma lateksowa 

Wewnątrz bawełniana wyściółka - flok, chłonąca pot i poprawiająca komfort pracy oraz ułatwiająca 

zakładanie. 

Długość 30 cm. 

Kolor niebieski. 

Rozmiary w dostawie: 

S - 400 par 

M - 400 par 

L - 200 par                                       

Kategoria 2 - czynniki średniego ryzyka. 

Rękawiczki gumowe mają  spełniać normy BHP: EN 420 ogólną, EN 388 (1000) odporność 

mechaniczna, EN 374-2 zabezpieczenie przed mikroorganizmami; dopuszczone do kontaktu z żywnością 

EN 1186-7, EN 1186-14. 

para 1000 

12 
RĘKAWICE 

LATEKSOWE a\100 

Lateksowe rękawice medyczne ochronne dłoni, do pracy w różnych środowiskach. Jednorazowe 

rękawiczki higieniczne chroniące przed minimalnymi zagrożeniami dla skóry: otarciami, zabrudzeniami i 

zamoczeniem. Przeznaczone do pracy w wilgotnym środowisku, a także w kontakcie z żywnością. 

Rękawiczki niesterylne, oburęczne - dopasowane do obu dłoni, pudrowane - od wewnątrz pokryte 

mączką kukurydzianą, dla ułatwienia zakładania i pochłaniania potu. Dodatkowo rękawiczki posiadające 

rolowany mankiet, który dokładnie przylega do skóry.  

Rękawiczki muszą spełniać normy BHP: EN-420 ogólną, EN-455-1,2,3 rękawiczki medyczne, EN-

1935/2004 kontakt z żywnością 

Elastyczne, dopasowują się do kształtu dłoni 

Mankiet równomiernie rolowany 

Dopuszczone do kontaktu z żywnością europejski znak kieliszka i widelca 

Grubość ścianki w części chwytnej 0,16-0,17 mm 

Długość zależna od rozmiaru około 24 -25 cm 

Okres przechowywania 3 lata (według DIN-7716, ISO-2230) 

Zakres temperatur przechowywania i roboczej w zakresie 5 - 30°C 

Rozmiary w dostawie:  

S (6-7),  - 50 par 

opak 450 
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M (7-8),  - 200 par 

L (8-9),  - 150 par 

XL (9-10) -50 par 

Klasa: I  

Wskaźnik jakości AQL-1,5/9 N 

Opakowanie zawierające 100 sztuk rękawic lateksowych 

Deklaracja zgodności CE. 

13 
RĘKAWICE 

NITRYLOWE a/100 

Jednorazowe rękawice nitrylowe przeznaczone do jednorazowego użytku, oburęczne, niejałowe. 

Zabezpieczające skórę rąk przed działaniem substancji chemicznych i bakterii. Chlorowane wnętrze i 

teksturowane końcówki palców gwarantujące pewny chwyt śliskich przedmiotów. Rękawice 

hypoalergiczne, mogą być wykorzystane przez osoby z alergią na lateks. Bezpudrowe rękawice 

niejałowe.  

Materiał - nitrylowy kauczuk syntetyczny NBR 

Zastosowanie w: służbie zdrowia, weterynarii, laboratoriach; przy produkcji żywności, kateringu, 

gastronomii; salonach kosmetycznych i fryzjerskich 

Elastyczne, dobrze dopasowują się do kształtu dłoni, bezuciskowe 

Brak środka pudrującego - bezpudrowe 

Długość od czubka palca środkowego do mankietu, zależna od rozmiaru, średnia 24 cm 

Grubość w części chwytnej 0,12 mm  

Zakończone równo rolowanym brzegiem w nadgarstku 

Dopuszczone do kontaktu z żywnością, opakowanie oznakowane stosownym piktogramem zgodnie z 

europejskim rozporządzeniem 1935/2004 

Trwałość: 3 lata 

Kolor: niebieski 

Rozmiary w dostawie :  

S (6-7) - 100 opak 

M (7-8) - 300 opak 

L (8-9) - 150 opak 

Klasa I 

Współczynnik jakości AQL-1,5 

Opakowanie zawiera 100 sztuk rękawic                                                                                                                                

Deklaracja zgodności CE. 

opak 550 

14 

RĘKAWICE 

TERMICZNE 

OLEJOODPORNE 

"Rękawice neoprenowa - zapewniając ochronę chemiczną i termiczną 

Ochronne rękawice neoprenowe zapewniające ochronę przed szerokim spektrum chemikaliów, w tym 

przed olejami, kwasami, zasadami, rozpuszczalnikami czy substancjami alkoholowymi. Chroniące przed 

kontaktem z gorącymi cieczami (do 350ºC) oraz zimnem (do -20ºC). Rękawice gwarantujące szczelność 

dla cieczy. Anatomiczna budowa nie ograniczająca swobody.  

Neoprenowa guma syntetyczna 

para 20 
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Zapewniają pewny chwyt, nie ograniczają swobody ruchów 

Długość 350 mm 

Kolor czarny 

Rozmiar 10 

Kategoria 3 - czynniki wysokiego ryzyka 

Wskaźnik jakości AQL-1,0 

Rękawiczki z neoprenu spełniające normy BHP: EN-420 ogólną, EN-388 (3222) odporność mechaniczna, 

EN-374-2 ochrona przed mikroorganizmami, EN-374-3 (AKL) zabezpieczenie przed substancjami 

chemicznymi, EN-407 (43xxxx) wysoka temperatura, EN-511 (121) niska temperatura. 

15 SÓL DO ZMYWAREK 

Tabletki solne do uzdatniania wody przeznaczone do regeneracji wymieniaczy jonitowych 

zmiękczających wodę, zastosowanie również w przemyśle grzewczym i chłodniczym czy też w 

gastronomii (zmywarki do naczyń). Bezzapachowe tabletki solne o cylindrycznym kształcie 

produkowane z pełnowartościowej soli spożywczej, pozbawionej zanieczyszczeń mechanicznych, 

przeciwdziałające osadzaniu się kamienia. 

średnica tabletki: 25 mm 

wysokość tabletki: 15 mm 

waga opakowania: 25 kg. 

kg 1000 

16 

ŚRODEK DO 

CZYSZCZENIA STALI 

NIERDZEWNEJ 

Dezynfekcyjny preparat do mycia urządzeń chłodniczych i powierzchni ze stali szlachetnej o spektrum 

działania bakteriobójczym i grzybobójczym. Gotowy do bezpośredniego użycia płyn dezynfekcyjno-

myjący w sprayu do powierzchni ze stali szlachetnej, urządzeń odpornych na działanie kwasów oraz 

powierzchni emaliowanych. Zalecany do stosowania w przemyśle spożywczym, cateringu, gastronomii, 

kuchniach hotelowych i obiektach branży HoReCa. Do mycia i dezynfekcji lodówek, lad chłodniczych, 

pojemników GN, mebli ze stali szlachetnej, zlewów, blatów, krajalnic. Wykazujący działanie 

bakteriobójcze i grzybobójcze. Produkt służący do dezynfekcji powierzchni mających i niemających 

kontaktu z żywnością. Opakowanie butelka 0.6 l typu Spray   

Do oferty musi być złączona ulotka (karta)produktu lub etykieta, karta charakterystyki, pozwolenie na 

obrót produktami biobójczymi (musi znajdować się w Aktualnym Wykazie Produktów Biobójczych - 

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych). 

l 66 

17 

ŚRODEK DO 

MASZ.MYCIA 

NACZYŃ 

Skoncentrowany środek chlorowy do maszynowego mycia naczyń we wszelkiego rodzaju zmywarkach 

gastronomicznych. 

Preparat posiadający bardzo dobre właściwości myjące nawet zaschniętych resztek żywności i napojów 

oraz bardzo tłustych naczyń. Preparat odznaczający się wysoką skutecznością nawet przy twardej wodzie 

oraz trudno zmywalnych zabrudzeniach (osady po herbacie, ślady szminki). Posiadający właściwości 

wybielające. Zalecany do tak zwanej białej porcelany. Produkt niepieniący się. Dozowanie od 1 do 2 ml 

płynu na litr wody w zależności od twardości i ciśnienia wody. Do Oferty musi być załączone: Karta 

produktu lub etykieta produktu, Karta charakterystyki, - model(opis) proponowanego dozownika.  

Opakowanie: 10l, pH: 12-13. Do właściwego dozowania płynu wykonawca dostarczy cyfrowe dozowniki 

l 3120 
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preparatów myjących i nabłyszczających do profesjonalnych zmywarek przemysłowych. Dozowanie 

preparatu oraz pozostałych parametrów pracy dozownika ustalane za pomocą przycisków na panelu z 

wyświetlaczem. 

18 
ŚRODEK DO MYCIA I 

DEZYNSEK. 

Produkt do mycia i dezynfekcja bez spłukiwania w 60 sekund 

Gotowy do użycia preparat do szybkiej dezynfekcji i mycia bez spłukiwania o działaniu bakteriobójczym 

i grzybobójczym (drożdżakobójczym). Przeznaczony do mycia i dezynfekcji powierzchni w obszarach 

kuchennych, restauracyjnych, cateringowych, obróbki żywności i zakładach przemysłu spożywczego. 

Skutecznie likwidujący bakterie i grzyby. Nadający się do powierzchni mających kontakt z żywnością. 

Zalecany do dezynfekcji powierzchni takich jak blaty, stoły, krajalnice, urządzenia, ciągi produkcyjne, 

powierzchnie ze stali szlachetnej, lady chłodnicze, lodówki, pojemniki GN, urządzenia i wyposażenie 

kuchni, zakładów spożywczych i gastronomii oraz do wszelkich innych powierzchni. Opakowanie 

jednostkowe 0,6 l butelka typu Spray. Kolor cieczy żółty, zapach alkoholowy, pH 5-6. Do oferty musi 

być złączona ulotka (karta)produktu lub etykieta, karta charakterystyki, pozwolenie na obrót produktami 

biobójczymi (musi znajdować się w Aktualnym Wykazie Produktów Biobójczych - Urzędu Rejestracji 

Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych). 

l 216 

19 

ŚRODEK DO MYCIA I 

ODTŁUSZCZ. PIECA 

KONWEKCYJNEGO 

Profesjonalny, pianowy środek przeznaczony do zabrudzeń tłuszczowych. 

Środek działający na bazie aktywnej piany, nie spływa z czyszczonych powierzchni i usuwa  tłuste 

zabrudzenia, charakterystyczne dla sfery kuchennej. Do stosowania w przemyśle spożywczym, do 

czyszczenia wędzarni, piekarników, pieców konwekcyjnych, smażalnic, blach piekarniczych i innych 

pomieszczeń i urządzeń, które są szczególnie narażone na nagromadzenie się osadów tłuszczowych. 

Nadaje się do mycia podłóg i ścian. Koncentrat używany w stosunku od 1:5 do 1:20 (500÷2000 ml środka 

na 10 l wody). 

Opakowanie: 3l pH: 12 -14, kolor- bezbarwny. Do oferty musi być złączona ulotka (karta) produktu lub 

etykieta, karta charakterystyki. 

l 400 

20 

ŚRODEK DO 

USUWANIA 

OSADÓW 

WAPIENNYCH 

Środek do czyszczenia urządzeń gastronomicznych i innych elementów odpornych na działania kwasów. 

Usuwający osady mineralne, nagromadzone w trakcie eksploatacji urządzenia, jak i ogranicza ich 

późniejsze osadzanie. Stosowany jako odkamieniacz do zmywarek gastronomicznych, podgrzewaczy, 

czajników, grzałek elektrycznych, pralek, ekspresów do kawy itp. Produkt nie może działać szkodliwie na 

czyszczone powierzchnie. Możne być stosowany do powierzchni ze stali nierdzewnej. Środek 

niskopieniący. Koncentrat rozcieńczany w stosunku od 1:3 do 1:100 (100÷3000 ml środka na 10 l wody).   

Opakowanie: 3l, kolor - bezbarwny. Do oferty musi być złączona ulotka (karta) produktu lub etykieta, 

karta charakterystyk. 

l 600 

21 

TABLETKI DO 

MYCIA PIECA 

KONWEKCYJNEGO 

Tabletki myjace dedykowane do pieca konwekcyjnego Rational SCC z Care Control opakowanie 

jednostkowe wiaderko 100 sztuk tabletek, z kompleksem substancji czynnych, wysoko skoncentrowane. 
opak 25 

22 
TABLETKI DO 

ZMYWAREK 

Żelowe kapsułki w samorozpuszczającej się folii, funkcja soli, nabłyszczczacza, ochrona przed osadami 

kamiennymi, wodoodporne opakowanie z mozliwością ponownego zamknięcia paczki, opakowanie 
opak 60 
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jednostkowe 80 sztuk, dostępne w wersji regularnej, cytrynowej oraz jabłkowo-limonkowej. 

23 

TABLETKI 

PIELĘGNUJĄCE 

RATIONAL 

Tabletki pielęgnacyjne dedykowane do pieca konwekcyjnego Rational SCC z CareControl, opakowanie 

jednostkowe wiaderko 150 szt. aktywnie chronią, zawierają substancje rozpuszczające wapń. 
opak 25 

 

 

Wymagania szczegółowe SIWZ: 

Dla pozycji 3 i 17 wykonawca zamontuje w bezpłatne użytkowanie na czas trwania umowy dozowniki do płynu zgodnie z SIWZ.  

Dla pozycji: 3 i 17  muszą pochodzić od jednego producenta z jednej linii produktowej. 
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L.p. Oznaczenie załącznika Nazwa załącznika 

1.  Załącznik nr A Formularz Oferty na wykonanie zamówienia 

2.  Załącznik nr 1 
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i braku 

podstaw wykluczenia 

3.  Załącznik nr 2 Oświadczenie w sprawie przynależności do grupy kapitałowej 

4.  Załącznik nr B Istotne postanowienia treści umowy 

 

Uwaga: Wskazane w tabeli powyżej załączniki Wykonawca wypełnia stosownie do treści niniejszej siwz. 

Zamawiający dopuszcza zmiany wielkości pól załączników oraz odmiany wyrazów wynikające ze złożenia 

oferty wspólnej. Wprowadzone zmiany nie mogą zmieniać treści załączników. 

 

 

 

 

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO NINIEJSZEJ SPECYFIKACJI 
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Załącznik Nr A 

Miejsce i data …………………… 

 

OFERTA NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA 

Przetarg nieograniczony  

powyżej 30.000 EURO i poniżej 221.000 EURO  

pt.: 

ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ ŚRODKÓW CZYSTOŚCI NA POTRZEBY AWL 

Sprawa nr WNP/376/PN/2019 

 

Nazwa i adres oferenta: 

 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................ 

1. Niniejszą Ofertę składa: 

 Nazwa 
adres  

wraz z oznaczeniem województwa 

Wykonawca (........................................................) (........................) 

Wykonawca (........................................................) (........................) 

2. Przedstawiciel Wykonawcy uprawniony do Kontaktów  

Imię i Nazwisko (........................................................................................) 

Adres (........................................................................................) 

Telefon (........................................................................................) 

Fax. (........................................................................................) 

E-mail (........................................................................................) 

3. Dane Wykonawcy, które będą zawarte w umowie. 

NIP  

REGON  

NR KONTA BANKOWEGO  

NAZWISKA 

WŁAŚCICIELI/OSÓB 

UPOWAŻNIONYCH DO 

PODPISANIA UMOWY 

 

NAZWISKO OSOBY 

ODPOWIEDZIALNEJ ZA 

REALIZACJĘ NINIEJSZEGO 

ZAMÓW. 

 

4. Niniejsza oferta zawiera ……….. ponumerowanych stron. 

5. Deklaracja Wykonawcy: 

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu dla ww. zamówienia Ja (My), niżej podpisany(i), niniejszym 

oświadczam(y), że: 

1. Zamówienie zostanie zrealizowane w terminach określonych w  SIWZ oraz we wzorze umowy; 

2. W cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty zwiane z wykonaniem zamówienia; 

3. Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz wzorem umowy i nie wnosimy 

do nich zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nich zawarte; 
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4. Zapoznałem/Zapoznaliśmy się z lokalnymi warunkami realizacji oraz zdobyłem/zdobyliśmy wszelkie 

informacje konieczne do właściwego przygotowania niniejszej oferty.  

5. W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu dla ww. zamówienia Ja (My), niżej podpisany(i), niniejszym 

oświadczam(y), że: 

Jako wykonawca jestem*:   małym przedsiębiorstwem  

średnim przedsiębiorstwem 

dużym przedsiębiorstwem 

*zaznaczyć X w odpowiednim polu 

6. Oferuję(emy) wykonanie całości przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami zapisanymi w siwz, 

wyjaśnieniami do siwz oraz jej modyfikacjami obowiązującymi przepisami.  

7. Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie objętym siwz za 

łącznym  wynagrodzeniem w kwocie, w cenach jednostkowych określonych w załączniku do oferty 

(zestawienie ilościowo-wartościowe): 

 

CZĘŚĆ I ZAKUP ŚRODKÓW CZYSTOŚCI  NA POTRZEBY AWL  
 

       netto .................... zł       (słownie netto:.......................................................................... .......................zł.) 

       podatek VAT  (……… %) tj. ........................ zł 

       brutto ….................. zł (słownie brutto: .................................................................................................. zł.)  

Oferujemy ……… produktów biodegradowalnych 

 

 

Oświadczam, że wszystkie środki są dopuszczone do obrotu i posiadają wymagane 

prawem atesty i dopuszczenia 
 

 

 

 

CZĘŚĆ II ZAKUP ŚRODKÓW CZYSTOŚCI NA POTRZEBY KUCHNI 

 

       netto .................... zł       (słownie netto:.......................................................................... .......................zł.) 

       podatek VAT  (……… %) tj. ........................ zł 

       brutto ….................. zł (słownie brutto: .................................................................................................. zł.)  

 

 

Oferujemy ……… produktów posiadających Świadectwo Jakości Zdrowotnej 

 

 

 

 

 

Oświadczam, że wszystkie środki są dopuszczone do obrotu i posiadają wymagane 

prawem atesty i dopuszczenia 
 

 

Data ................................          ..................................................... 

podpis osoby upoważnionej 

do reprezentowania Wykonawcy 
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8. Niezależnie od udzielonej gwarancji jakości, cały zaoferowany asortyment jest objęty 24-miesięczną 

rękojmią za wady 

9. Uważam(y) się związany(i) niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia tj. przez 30 dni . 

10. W przypadku uznania mojej/naszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję(emy) się zawrzeć umowę  

w miejscu i terminie, jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego. 

11. Składam(y) niniejszą ofertę w imieniu własnym / jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia. 

12. Oświadczam(y), że nie uczestniczę(ymy) w jakiejkolwiek innej ofercie dotyczącej tego samego 

zamówienia. 

 

 

Data ................................          ..................................................... 

podpis osoby upoważnionej 

do reprezentowania Wykonawcy
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ZESTAWIENIE ILOŚCIOWO-WARTOŚCIOWE 

 

CZĘŚĆ I – ŚRODKI CZYSTOŚCI NA POTRZEBY AWL 

 

Lp. Nazwa towaru Jm. Ilość 

C. jedn. 

netto Wartość 

netto zł 

VAT 

% 

Wartość 

brutto 

zł 

Producent/ 

nazwa 

handlowa 

1 Apteczka przenośna kpl. 15      

2 
Apteczka Ścienna Metalowa z 

wyposażeniem 
szt. 9 

     

3 BioLIZOL B l 1964      

4 Czyściwo bawełniane kg 500      

5 Dozownik do mydła szt. 42      

6 DRUCIAK METALOWY 12 CM szt 1360      

7 GĄBKA DO MYCIA-MAŁA szt 180      

8 GĄBKA KUCHENNA DUŻA szt 1970      

9 Kij drewniany z gwintem szt 300      

10 Kokpit spray szt. 50      

11 
Koncentrant Antypoślizgowy do naw 

sportowych 
l 100 

     

12 Kostka zapachowa do WC - koszyk szt 410      

13 Krem do rąk szt 2000      

14 Kubeł mobilny na odpady 240 l szt 6      

15 KUBEŁ NA ŚMIECI 10L-15L szt 43      

16 
KUBEŁ NA ŚMIECI 120 L/NA 

KÓŁKACH/ 
szt 6 

     

17 
KUBEŁ NA ŚMIECI Z POKRYWĄ 

50-60L 
szt 65 

     

18 MIOTŁA BAMBUSOWA szt 40      

19 
MIOTŁA DO ZAMIATANIA ULIC-

40 CM 
szt 105 

     

20 MIOTŁA DO ZAMIATANIA+KIJ szt 180      

21 MIOTŁA SORGO Z KIJEM szt. 10      

22 MISKA PLASTIKOWA szt. 2      

23 
MLECZKO DO CZYSZCZENIA Z 

WYBIEL. 
l 1710 

     

24 
MOP OKRĄGŁY SZNURKOWY 

"KPL" 
szt 15 

     

25 MYDŁO TOALETOWE 100 G szt 2000      

26 MYDŁO W PŁYNIE 1L l 30      

27 
MYDŁO W PŁYNIE 

ANTYBAKTERYJNE 
l 70 

     

28 
ODMRAŻACZ SZYB SPRAY 0,5 

L 
szt 60 

     

29 
ODRDZEWIACZ W PŁYNIE 0,5 

L 
szt 20 

     

30 
ODŚWIEŻACZ POWIETRZA-

SPRAY 
szt 364 

     

31 
ODŚWIEŻACZ POWIETRZA-

ŻEL 
szt 4780 

     

32 PAPIER TOALETOWY szt. 167450      

33 PASTA BHP MYDLANA 0,5 KG kg. 252      
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34 
PASTA BHP Z MĄCZKĄ 

DRZEWNĄ 
kg 360 

     

35 PASTA DO PODŁOGI l 670      

36 PASTA DO RĄK S.C. - 10 LITRY szt. 10      

37 PIANKA DO MEBLI SPREY szt. 120      

38 
PŁYN DO CZYSZCZENIA 

WYKŁADZIN PCV 
l 200 

     

39 

PŁYN DO MYCIA I 

DEZYNFEKCJI POWIERZ. 

KUCHNI 

l 24 

     

40 
PLYN DO MYCIA MYJKĄ 

SAMOCHOD. 
l 100 

     

41 PŁYN DO MYCIA PODŁÓG l 700      

42 
PŁYN DO MYCIA 

POWIERZCHNI  PCV 
l 940 

     

43 PŁYN DO MYCIA SZYB szt. 1481      

44 PŁYN DO NACZYŃ l 134      

45 
PŁYN DO ODRDZEW. FOSOL 

0,5L 
l 126 

     

46 
PŁYN DO SPRYSKIWACZA 

SZYB ZIMOWY 
l 500 

     

47 
PŁYN DO SPRYSKIWACZA 

SZYB LETNI 
l 200 

     

48 PŁYN DO WC l 1000      

49 PŁYN DO WC Z CHLOREM l 243      

50 Płyn odplamiający l 156      

51 PODAJNIK NA RĘCZNIK ZZ szt. 9      

52 PROSZEK DO POSADZEK kg 234      

53 PROSZEK DO PRANIA KOLOR kg 392      

54 
PROSZEK DO PRANIAZ 

WYBIELACZEM 
kg 140 

     

55 PROSZEK DO ZMYWAREK kg. 60      

56 
RĘCZNIK PAPIEROWY DO RĄK 

BIAŁY 
op 3500 

     

57 RĘCZNIK ZZ op 668      

58 RĘCZNIKI PAPIEROWE-ROLKA szt. 902      

59 RĘKAWICE GOSPODARCZE para 1200      

60 RĘKAWICE LATEKSOWE a\100 op 30      

61 RĘKAWICE NITRYLOWE a/100 op 100      

62 RĘKAWICE OLEJODPORNE szt 50      

63 RĘKAWICE MANDARIN para 120      

64 SZAMPON Z WOSKIEM l 100      

65 
SZCZOTKA DO SAMOCHODU Z 

KIJEM TELESKOPOWYM 
kpl. 15 

     

66 
SZCZOTKA DO SZOROWANIA 

PODŁÓG Z KIJEM 
szt 75 

     

67 
SZCZOTKA DO WC + 

POJEMNIK 
szt 98 

     

68 
SZCZOTKA DO ZAMIATANIA Z 

SZUFELKĄ 
szt 161 

     

69 SZCZOTKA RYŻOWA szt 75      
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70 
SZUFELKA METALOWA DO 

ŚMIECI 
szt 10 

     

71 ŚCIĄGACZ GUMOWY DO SZYB szt 32      

72 ŚCIĄGACZKA D/PODŁÓG szt 85      

73 ŚCIERECZKA Z MIKROFIBRY szt 1176      

74 
ŚCIERKA DO PODŁOGI 

WISKOZOWA 
szt 10 

     

75 ŚCIERKA OSTRA szt 200      

76 ŚCIERKA PODŁOGOWA szt 906      

77 ŚCIERKA UNIWERSALNA-3SZT op 1762      

78 ŚCIERKA WŁÓKINOWA szt 2076      

79 ŚRODEK DO UDRAŻ. RUR 0,5 L szt. 237      

80 
ŚRODEK DO USUWANIA 

SILIKONU 
szt. 40 

     

81 
ŚRODEK MYJĄCO-DEZYNFEK 

DO LODÓWEK 
l 264 

     

82 
UCHWYT NA PAPIER 

TOALETOWY  
szt 20 

     

83 
WIADRO METALOWE 

OCYNKOWANE 10 L 
szt 50 

     

84 WIADRO PLASTIKOWE szt 10      

85 

WIADRO Z 

WYCISKACZEM+STELAŻ+KIJ 

DO STELAŻA 

kpl. 11 

     

86 
WIESZAK NA RĘCZNIKI 

PAPIEROWE 
szt 40 

     

87 WORKI NA ODPADY 120 L. op 1714      

88 WORKI NA ODPADY 160 L. op 990      

89 WORKI NA ODPADY 35 L op 430      

90 WORKI NA ODPADY 60 L. op 540      

91 
WORKI PAPIEROWE DO 

ODKURZACZA PROFI  
kpl. 20 

     

92 
WOSK DO POLER. 

SAMOCHOD. 
szt 50 

     

93 

WÓZEK DO SPRZĄTANIA/Z 

WIADREM,MOPEM I 

WYCISKARKĄ/ 

szt 21 

     

94 
ZAPACH SAMOCHODOWY W 

PŁYNIE  
szt. 100 

     

95 
ZAPAS MOP ZAKŁADOWY 40 

CM 
szt 970 

     

96 ZESTAW MOP + KIJ szt. 110      

97 
ŻEL DO DEZYNFEKCJI 

D/URZĄDZEŃ SANITAR. 0,75 L  
l 1053 

     

98 ŻEL DO WC l 20      

99 ŻEL DO WC Z APLIKATOREM szt 286      

100 
ŻEL DO USUWANIA RDZY I 

KAMIENIA  
l 1106 

     

 RAZEM        

 

Data ................................          ..................................................... 

podpis osoby upoważnionej 

do reprezentowania Wykonawcy 
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CZĘŚĆ II – ŚRODKI CZYSTOŚCI NA POTRZEBY KUCHNI 

Lp. Nazwa towaru Jm. Ilość 

C. jedn. 

netto Wartość 

netto zł 

VAT 

% 

Wartość 

brutto 

zł 

Producent/ 

nazwa 

handlowa 

1 Wybielacz 1l l 300      

2 
MYDŁO W PŁYNIE 

ANTYBAKTERYJNE 
l 600 

     

3 
PŁYN D/ZMYWAREK Z 

NABŁYSZCZ. 
l 510 

     

4 
PŁYN DEZYNFEKUJĄCY DO 

URZ.SANITARNYCH 
l 1170 

     

5 PŁYN DO MYCIA PODŁÓG l 510      

6 PŁYN DO MYCIA SZYB  0,5l szt 150      

7 PŁYN DO NACZYŃ l 4600      

8 PŁYN DO ODKAŻENIA l 550      

9 
PŁYN DO ODTŁUSZCZ.PIECÓW 

KONWEKCYJNYCH 
l 30 

     

10 
PREPARAT DO DEZYNF.W 

TABL.a\300 
opak 130 

     

11 
RĘKAWICE GOSPODARCZE 

FLOKOWANE 
para 1000 

     

12 RĘKAWICE LATEKSOWE a\100 opak 450      

13 RĘKAWICE NITRYLOWE a/100 opak 550      

14 
RĘKAWICE TERMICZNE 

OLEJOODPORNE 
para 20 

     

15 SÓL DO ZMYWAREK kg 1000      

16 
ŚRODEK DO CZYSZCZENIA STALI 

NIERDZEWNEJ 
l 66 

     

17 
ŚRODEK DO MASZ.MYCIA 

NACZYŃ 
l 3120 

     

18 ŚRODEK DO MYCIA I DEZYNSEK. l 216      

19 

ŚRODEK DO MYCIA I 

ODTŁUSZCZ. PIECA 

KONWEKCYJNEGO 

l 400 

     

20 
ŚRODEK DO USUWANIA 

OSADÓW WAPIENNYCH 
l 600 

     

21 
TABLETKI DO MYCIA PIECA 

KONWEKCYJNEGO 
opak 25 

     

22 TABLETKI DO ZMYWAREK opak 60      

23 
TABLETKI PIELĘGNUJĄCE 

RATIONAL 
opak 25 

     

 RAZEM        

 

 

 

 

 

Data ................................             ..................................................... 

podpis osoby upoważnionej 

do reprezentowania Wykonawcy 
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Załącznik Nr B 

Miejsce i data …………………… 

Spis treści  (wzór) 

Przetarg nieograniczony  

powyżej 30.000 EURO i poniżej 221.000 EURO  

pt.: 

ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ ŚRODKÓW CZYSTOŚCI NA POTRZEBY AWL 

Sprawa nr WNP/376/PN/2019 

Nazwa i adres oferenta: 

............................................................. 

 .............................................................  

............................................................ 

Oferta zawiera:  

 

 

1 ……………………………………………………….………………….. – załącznik  1  str. nr … 

2 ……………………………………………………….………………….. – załącznik  2  str. nr … 

3 ……………………………………………………….………………….. – załącznik  3  str. nr … 

4 ……………………………………………………….………………….. – załącznik  4  str. nr … 

5 ……………………………………………………….………………….. – załącznik  5.  str. nr … 

6 ……………………………………………………….………………….. – załącznik  6.  str. nr … 

7 ……………………………………………………….………………….. – załącznik  7.  str. nr … 

8 ……………………………………………………….………………….. – załącznik  8.  str. nr … 

9 ……………………………………………………….………………….. – załącznik  9.  str. nr … 

10 Itd……………… 

 

Data ................................          ..................................................... 

podpis osoby upoważnionej 

do reprezentowania Wykonawcy 
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Załącznik nr 2 

Przetarg nieograniczony  

powyżej 30.000 EURO i poniżej 221.000 EURO  

pt.: 

ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ ŚRODKÓW CZYSTOŚCI NA POTRZEBY AWL 

Sprawa nr WNP/376/PN/2019 

 

 

 

Nazwa i adres oferenta: 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................ 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2015 

r. poz. 2864 z póżn. zm.), dalej: ustawy Pzp 

 

I. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA  Z POSTĘPOWANIA 

1. Składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące przesłanek wykluczenia 

WYKONAWCY z postępowania: 

1) Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp. 

 

Data ................................    ..................................................... 

podpis osoby upoważnionej 

do reprezentowania Wykonawcy 

 

2) Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 24 ust. 5 w zakresie, o którym mowa w SIWZ . 

 

Data ................................    ..................................................... 

podpis osoby upoważnionej 

do reprezentowania Wykonawcy 

lub*) 

1) Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. 

…………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w 

art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z 

ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 

Data ................................     ..................................................... 

podpis osoby upoważnionej 

do reprezentowania Wykonawcy 

*) wypełnić, jeżeli dotyczy 

 

 

 



 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego  WNP/376/PN/2019 

 

 

60 

 

2. Składane na podstawie art. 25a ust. 3 pkt 2 ustawy Pzp – dotyczące PODMIOTU, NA KTÓREGO 

ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA  

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się  

w niniejszym postępowaniu, tj.:  

1) …………………………………………………………………….………………. 

2) ……………………………………………………………………………………..  

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)  

 

nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie  

art. 24 ust 1 pkt 12-23 lub art. 24 ust. 5 pkt 1-8 ustawy Pzp. 

 

Data ................................     ..................................................... 

podpis osoby upoważnionej 

do reprezentowania Wykonawcy 

3. Składane na podstawie art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp – dotyczące PODWYKONAWCY 

NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA  

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami  

w niniejszym postępowaniu, tj.:  

1) …………………………………………………………………….………… 

2) ……………………………………………………………………………….  

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)  

 

nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie  

art. 24 ust 1 pkt 12-23 lub art. 24 ust. 5 pkt 1-8 ustawy Pzp.. 

 

Data ................................     ..................................................... 

podpis osoby upoważnionej 

do reprezentowania Wykonawcy 

 

II. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU  

W  POSTĘPOWANIU 

1. Składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp - NFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w rozdz. VII 

ust. 1 pkt 1.2 SIWZ 

 

Data ................................     ..................................................... 

podpis osoby upoważnionej 

do reprezentowania Wykonawcy 

 

2. Składane na podstawie art. 25a ust. 3 pkt 2 ustawy Pzp INFORMACJA DOTYCZĄCA POLEGANIA 

NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW*:  

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez 

Zamawiającego w rozdz. VII ust. 1 pkt 1.2 SIWZ, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:  

1) …………………………………………………………………, w następującym zakresie: 

…………………………………………………………………………………………………………………

………… (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu) 
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2) …………………………………………………………………, w następującym zakresie: 

…………………………………………………………………………………………………………………

………… (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu) 

 

Data ................................     ..................................................... 

podpis osoby upoważnionej 

do reprezentowania Wykonawcy 

UWAGA: 

* W przypadku polegania przez Wykonawcę na zasobach innych podmiotów, w celu oceny, czy 

Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a 

ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia 

publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do 

ich zasobów, wraz z ofertą składa dokumenty potwierdzające w szczególności: 

1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia 

publicznego; 

3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia  publicznego; 

4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w 

postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje 

usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 

 

 

 

 

 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 

i zgodne z prawdą oraz że zostały podane z pełną świadomością konsekwencji 

wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

 

Data ................................     ..................................................... 
podpis osoby upoważnionej 

do reprezentowania Wykonawcy 
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Załącznik nr 2 

Przetarg nieograniczony  

powyżej 30.000 EURO i poniżej 221.000 EURO  

pt.: 

ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ ŚRODKÓW CZYSTOŚCI NA POTRZEBY AWL 

Sprawa nr WNP/376/PN/2019 

 

Nazwa i adres oferenta: 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................ 

 

 

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE PRZYNALEŻNOŚCI  

DO GRUPY KAPITAŁOWEJ 

 

Składając ofertę w postępowaniu na:  ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ ŚRODKÓW CZYSTOŚCI NA 

POTRZEBY AWL 

Oświadczamy, że podmiot, który reprezentuję: 

1. Nie należy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o 

ochronie konkurencji i konsumentów * 

2. Należy do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa powyżej w pkt 1, w której 

skład wchodzą poniższe podmioty*: 

1) ……………………………………………. 

2) ……………………………………………. 

3) ……………………………………………. 

4) ……………………………………………. 

 

*niewłaściwe skreślić 

 

Uwaga:  

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia niniejsze 

oświadczenie składa każdy z Wykonawców. 

 

……...............................    ……………………………………… 

  (miejscowość, data)      (pieczęć i podpis osób uprawnionych  

         do reprezentowania Wykonawcy
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ISTOTNE POSTANOWIENIA TREŚCI UMOWY  

 

 

W dniu .................... 2019 r. we Wrocławiu, pomiędzy: 

Akademią Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki z siedzibą we Wrocławiu, ul. 

Czajkowskiego 109, 

NIP 896-10-00-117, REGON 930388062, reprezentowaną przez: 

KANCLERZA            – .......................................................... 

zwaną dalej „Zamawiającym”,  

z jednej strony, a  

 (firma / siedziba / adres )  

wpisaną do (CEIDG albo KRS),  

NIP (Wykonawcy) REGON (Wykonawcy), 

reprezentowaną przez: (imię i nazwisko osoby albo osób  upoważnionych do reprezentacji Wykonawcy) 

zwaną dalej „Wykonawcą”, 

z drugiej strony, została zawarta umowa o następującej treści: 

 

Podstawę zawarcia umowy stanowi wynik przetargu w trybie przetargu nieograniczonego nr 

WNP/376/PN/2019, rozstrzygniętego w dniu <............>zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. 2018 r. poz. 1986 z póź. zm. ), zwaną dalej „Ustawą”, pt.:  

ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ ŚRODKÓW CZYSTOŚCI NA POTRZEBY AWL 

 

§ 1 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego, środków i 

materiałów do utrzymania czystości wyszczególnionych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, zwanych 

dalej towarem. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy towaru o parametrach określonych w załączniku nr 1,  

w dostawach sukcesywnych – partiach, każdorazowo po uprzednim zamówieniu przez Zamawiającego 

faksem lub drogą elektroniczną (e-mail) – w terminie nie później niż do 7 dni roboczych od otrzymania 

zamówienia, w ilościach zgłaszanych przez Zamawiającego. 

3. Przez partię dostawy należy rozumieć dostarczoną Zamawiającemu jednorazową dostawę części towaru z 

asortymentu wyszczególnionego w załączniku nr 1 do umowy. 

4. Przyjęcie partii dostawy towaru przez Zamawiającego będzie realizowane w dni robocze,  

w ustalonych przez strony godzinach. 

5. Wielkość i termin dostarczenia każdej partii towaru wynikać będzie z jednostronnych dyspozycji 

Zamawiającego wyrażonych na piśmie, przekazanych faksem lub e-mail. Zamówienie przekazane 

Wykonawcy przez Zamawiającego w postaci faksu lub drogą elektroniczną uważa się za skuteczne. 

6. Jeżeli zamówienie zostanie złożone w dzień uznany ustawowo za wolny od pracy, a także w sobotę, 

traktowane będzie jako zamówienie złożone pierwszego następnego dnia roboczego. 

 

§ 2  

1. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot umowy do siedziby Zamawiającego na koszt własny.  

2. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy nie jest obciążony prawami osób trzecich, odpowiada 

wymaganiom jakościowym i posiada stosowne atesty oraz spełnia wymagania określone dla danego typu 

towaru. 

3. Dostawa do Zamawiającego będzie się odbywała w godzinach: od 8:00 do 13:00 z wyłączeniem dostaw w 

soboty, niedziele i dni świąteczne. 

4. Za wniesienie towaru do magazynu odpowiada Wykonawca. 

5. Miejscem dostawy towaru jest siedziba Zamawiającego: Akademia Wojsk Lądowych, 

ul. Czajkowskiego 109 Wrocław. 

6. Dostarczony towar winien być opakowany w oryginalne opakowaniach producenta.  

7. Wykonawca oświadcza, że towar dostarczony Zamawiającemu, został dopuszczony do użytku przez 

Państwowy Zakład Higieny. 

8. Wszystkie środki chemiczne muszą posiadać etykiety w języku polskim wraz z instrukcją użycia  

i bezpieczeństwa ich stosowania oraz datą ich przydatności do stosowania (co najmniej 6 m-cy od czasu 

dostarczenia, a dla materiałów o krótkim terminie przydatności do użycia, co najmniej 3 m-ce ).  

9. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich. 

10. Wykonawca nie może powierzyć wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej umowy innej osobie. 
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11. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim w trakcie realizacji 

dostaw objętych niniejszą umową oraz za szkody wynikające z wadliwego działania urządzeń, ujawnione w 

okresie rękojmi. 

12. Dostarczony towar musi być fabrycznie nowy, nieużywany, oraz spełniać wymagania techniczno -  

jakościowe określone w dokumentacji technicznej producenta na dany wyrób oraz odpowiednie normy i 

wymogi SIWZ. 

13. Strony ustalają, że jakość towaru będzie odpowiadać wymaganiom Polskich Norm oraz posiadać będzie 

wymagane prawem atesty i certyfikaty. 

14. Towar będzie oznaczony i opakowany zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

15. Wykonawca oświadcza, że towar posiada atesty i certyfikaty na znak bezpieczeństwa i prawo użytkowania. 

 

§ 3  

Umowa zostaje zawarta na okres od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2019 r.  

 

§ 4  

1. Zamawiający zobowiązuje się odebrać przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 i zapłacić Wykonawcy cenę 

za zrealizowany przedmiot umowy, maksymalnie do kwoty podanej przez Wykonawcę w ofercie tj.: 

a) ......................zł netto (słownie złotych:...................................................), 

b) ......................zł brutto (słownie złotych:...................................................),  

c)  w tym podatek VAT w wysokości ..................zł (słownie złotych:...................................................).  

2.  Zapłata należności za dostarczony i odebrany towar nastąpi w formie przelewu z rachunku Zamawiającego na 

rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, w terminie do 30 dni od daty otrzymania oryginału 

faktury.  

3. Ceny jednostkowe poszczególnych pozycji asortymentowych określa załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

4. Na oryginale faktury wysyłanej do Zamawiającego, Wykonawca wymieni asortyment, ilość towaru, 

jednostkę miary, jego cenę jednostkową netto, stawkę podatku VAT, wartość brutto. 

5. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę pod rygorem nieopłacenia faktury do:  

a) dostarczenia tylko i wyłącznie towaru będącego przedmiotem umowy;  

b) posługiwania się nazewnictwem towaru zgodnie z asortymentem wyszczególnionym w załączniku nr 1 do 

niniejszej umowy.  

6. Osobami uprawnionymi do kontaktów stron są: 

a) ze strony Zamawiającego …………………….. 

b) ze strony Wykonawcy …………………………….. 

7. W przypadku stwierdzenia braków w partii dostawy towaru, Zamawiający ma prawo wstrzymać się  

z zapłatą ceny za daną partię dostawy towaru do czasu usunięcia braków przez Wykonawcę. 

8. W ww przypadku zapłata nastąpi po uzupełnieniu braków w dostawie i na podstawie dostarczonej 

prawidłowo wystawionej faktury. 

9. W razie stwierdzenia różnic ilościowych lub jakościowych w towarze, Zamawiający jest zobowiązany do 

zgłoszenia ich Wykonawcy niezwłocznie.  

10. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania odpowiedniej ilości towaru wolnego od wad lub uzupełnienia 

różnic ilościowych w danej partii dostawy towaru w ciągu 3 dni od zgłoszenia reklamacji. 

 

§5 

Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonać cesji lub w jakikolwiek inny sposób 

obciążyć wierzytelności (zapłata ceny) wynikającej z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich. 

 

§6 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej  

w postaci aneksu.  

 

§ 7 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy 

w następujących przypadkach i wysokości:  

a) 20% wartości brutto niezrealizowanej umowy, gdy Zamawiający odstąpi od umowy lub jej części, 

względnie rozwiąże ją z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, lub gdy Wykonawca 

odstąpi od umowy lub jej części, względnie ją rozwiąże z powodów leżących po jego stronie; 

b) 0,5% wartości brutto dostawy partii towaru z wadami za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia  

w dostarczeniu zamówionego towaru wolnego od wad w miejsce wadliwego, jednak nie mniej niż 50 zł 
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za każdy dzień  roboczy opóźnienia z tym że wartość kary nie może przekroczyć wartości partii 

dostawy; 

c) 10 % wartości brutto dostawy partii towaru niezrealizowanej w terminie, za każdy rozpoczęty dzień 

roboczy opóźnienia. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych przewidzianych w 

Kodeksie cywilnym, w przypadku, jeśli szkoda wynikła z niewykonania lub nienależytego wykonania 

umowy określonego w ust. 1 przewyższa wartość zastrzeżonej kary umownej bądź wynika z innych tytułów 

niż zastrzeżone. 

3. Wykonawca nie będzie mógł zwolnić się od odpowiedzialności względem Zamawiającego  

z powodu, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez niego było następstwem 

niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wobec Wykonawcy przez jego kooperantów lub 

podwykonawców. 

4. Kary umowne, o których mowa w ust. 1, mogą być potrącone przez Zamawiającego  

z wynagrodzenia Wykonawcy. 

5. Wysokość kar umownych nie może przekroczyć 40% wartości brutto umowy. 

  

§ 8 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w całości lub w części w przypadku 

wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie zamówienia nie leży  

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

2. Zamawiający może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 30 – dniowego okresu wypowiedzenia  

w przypadku rażącego naruszenia warunków umowy przez Wykonawcę, a w szczególności z uwagi gdy: 

a) nastąpi trzykrotne uchybienie terminów dostaw partii towaru, 

b) nastąpi zaniechanie realizacji dostaw, 

c) Wykonawca co najmniej dwukrotnie naruszy parametry jakościowe dostarczonych towarów określone w 

niniejszej  umowie, 

d) Wykonawca bez zgody zamawiającego dokona zmian ilościowych lub asortymentowych zamówienia,  

e) Wykonawca nie przystąpi do realizacji umowy.  

f) Zamawiający ma prawo realizować prawo odstąpienia, w przypadkach zastrzeżonych w niniejszej 

umowie, w terminie do 14 dni od dnia powzięcia informacji o okolicznościach uprawniających do 

skorzystania z tego prawa. 

g) W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może 

odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W 

takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego jemu z tytułu wykonania 

części umowy. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 

a) zmniejszenia wielkości zamówienia na każdej z pozycji asortymentu wyszególnionych  

w załączniku nr 1 (każdy asortyment) o maksimum 20% ilości ujętych w formularzu ofertowym, 

b) zwiększenia ilości pozycji asortymentu umowy, kompensując to zmniejszeniem ilości innej pozycji w 

obrębie danej umowy. Kompensacja nie może zmienić całkowitej wartości umowy. 

4. Zamawiający ma prawo realizować prawo odstąpienia, w przypadkach zastrzeżonych w niniejszej umowie, 

w terminie do 21 dni od dnia powzięcia informacji o okolicznościach uprawniających do skorzystania z 

tego prawa.   

 

§ 9 

1. W razie powstania sporu związanego z wykonaniem umowy strony zobowiązują się wyczerpać drogę 

postępowania polubownego, kierując swoje roszczenie do strony przeciwnej.  

2. Strona zobowiązana jest do pisemnego ustosunkowania się do roszczenia w ciągu 21 dni od chwili 

zgłoszenia roszczenia.  

3. Jeżeli strona odmówi uznania roszczenia, nie udzieli odpowiedzi na roszczenie w terminie, o którym mowa 

w ust. 2 niniejszego paragrafu, to spór będzie rozstrzygany przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 10 

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy stosuje się przepisy: 

a. Kodeksu cywilnego, 

b. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, 

2. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, w tym otrzymują: Egz. Nr 1 – 

Zamawiający, Egz. Nr 2 – Wykonawca.  
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3. Integralną częścią umowy jest załącznik nr 1 – wykaz asortymentu. 

4. Strony zgodnie postanawiają, że w przypadku stwierdzenia, iż którekolwiek z postanowień Umowy jest z 

mocy prawa nieważne lub bezskuteczne, okoliczność ta nie będzie miała wpływu na ważność i skuteczność 

pozostałych jej postanowień, chyba że z okoliczności wynikać będzie w sposób oczywisty, iż bez 

postanowień bezpośrednio dotkniętych nieważnością lub bezskutecznością Umowa nie zostałaby zawarta.  

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 powyżej, Strony zobowiązane będą zawrzeć aneks do Umowy, w 

którym sformułują postanowienia zastępcze, których cel będzie równoważny lub zbliżony do celu 

postanowień nieważnych lub bezskutecznych. 
 

 

 

 

   ZAMAWIAJĄCY     WYKONAWCA 
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Załącznik nr 1 

 

ZESTAWIENIE ASORTYMENTOWO - WARTOŚCIOWE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2 do umowy  
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(WZÓR) 

 

Protokół reklamacyjny 

 

Wykonawca:……………………………………………………………………….Umowa …../………/…… 

Data i godz. dostawy : ……………………………………………………....................................................... 
Przyczyny reklamacji: dotycząca wad jakościowych dostarczonego asortymentu:  
Nazwa produktu reklamowanego: …………………………………………………………………………….. 

Producent:………………………………………………………………………………………...................... 

Ilość reklamowana: ….………………………………………………………………………………………… 

Nr  partii produktu reklamowanego: …………..............……………………………………………………… 

Szczegółowy opis wad jakościowych produktu: 

……………………………………………………….........................................................................................  

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

Odmowa przyjęcia i żądanie wymiany: tak/nie (niepotrzebne skreślić) 

Data i godz. do kiedy ma zostać dostarczony towar na wolny od wad: ………………………………………. 

Przyczyny reklamacji:  dotyczące terminowości dostawy: ………………………….………………………. 

Opis:………………………………………………………………………………………………………….... 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

Data i dokładna godzina dostawy (lub braku dostawy):………………………….……………………………. 

Odmowa przyjęcia i żądanie wymiany: tak/nie (niepotrzebne skreślić) 

Rezygnacja z wymiany: tak/nie (niepotrzebne skreślić) 

Data i godz. do kiedy towar ma zostać dostarczony: ………………………………………………………….. 

Przyczyny reklamacji:  dotyczące warunków transportu:…………………….…………………………….. 

Szczegółowy opis:……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

Odmowa przyjęcia i żądanie dostarczenia transportem zgodnym z wymogami: tak/nie (niepotrzebne skreślić) 

Rezygnacja z wymiany: tak/nie (niepotrzebne skreślić) 

Data i godz. do kiedy towar ma zostać dostarczony: ………………………………………………………….. 

Przyczyny reklamacji: dotyczące opakowania i oznakowania:……………………………………………… 

Szczegółowy opis niezgodności:…………………………..…………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

Odmowa przyjęcia i żądanie wymiany: tak/nie (niepotrzebne skreślić) 

Rezygnacja z wymiany: tak/nie (niepotrzebne skreślić) 

Data i godz. do kiedy towar ma zostać dostarczony: ………………………………………………………….. 

 

 *-wypełnić właściwe punkty odnoszące się do szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia i zapisów umowy 

 

          ZAMAWIAJĄCY 

(lub przedstawiciel zamawiającego )                                                                              WYKONAWCA 

   ………………………………                                                                     (lub przedstawiciel wykonawcy) 

           

    ………………………………                ………………………………… 

               data i czytelny podpis 

    ………………………………       

                               

      (data i czytelny podpis)         

                                                                                                                               

 

 


