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

www.snzoz.lublin.pl 

 

Lublin: Dostawa środków czysto ściowych i artykułów gospodarstwa 

domowego  

Numer ogłoszenia: 122211 - 2012; data zamieszczenia : 01.06.2012 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 

 
Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. M. Kaczyńskiego Samodzielny Publiczny 

Zakład Opieki Zdrowotnej , ul. Abramowicka 2, 20-442 Lublin, woj. lubelskie, tel. 081 7443061 w. 281. 

Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  www.snzoz.lublin.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Dostawa środków czystościowych i artykułów 

gospodarstwa domowego. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  dostawy. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  Przedmiotem zamówienia jest 

dostawa środków czystościowych i artykułów gospodarstwa domowego w asortymencie zgodnym z 

załącznikiem nr 2 do SIWZ.. 

II.1.4) Czy przewiduje si ę udzielenie zamówie ń uzupełniaj ących:  nie. 

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 39.80.00.00-0, 39.81.30.00-4, 39.83.00.00-9, 39.83.10.00-6, 

39.83.11.00-7, 39.83.12.00-8, 39.83.12.10-1, 39.83.12.40-0, 39.83.13.00-9, 39.83.16.00-2, 39.83.20.00-3, 

33.71.16.10-6, 33.76.10.00-2, 33.76.30.00-6, 39.22.40.00-8. 

II.1.6) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty cz ęściowej:  nie. 

II.1.7) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty wariantowej:  nie. 

 

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

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM, 
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FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium:  1. Wykonawcy przystępujący do przetargu winni wnieść wadium w 

wysokości: 6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych). 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku 

następujących formach: 1- pieniądzu 2- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym 3- 

gwarancjach bankowych 4- gwarancjach ubezpieczeniowych 5- poręczeniach udzielanych przez podmioty, 

o których mowa w art.6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji 

Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.) 3. Wadium w wnoszone w pieniądzu 

wpłaca się przelewem na rachunek Zamawiającego numer BANK Spółdzielczy w Białej Podlaskiej 

50802500070710186320000030 z dopiskiem -WADIUM- dostawa środków czystościowych i artykułów 

gospodarstwa domowego, a potwierdzenie polecenia przelewu należy dołączyć do oferty. Datą wniesienia 

wadium w formie pieniężnej jest data uznania wskazanego rachunku bankowego. Wadium wnoszone w 

formie innej niż pieniężna powinno być dołączone do oferty w formie kserokopii dokumentu 

poświadczonego za zgodność z oryginałem. Oryginał wadium wnoszonego w innej formie należy załączyć 

do oferty w osobnej kopercie : opisanej -WADIUM- dostawa środków czystościowych i artykułów 

gospodarstwa domowego. Wadium wnoszone w formie innej niż w pieniądzu powinno zawierać 

następujące elementy: - określenie terminu obowiązywania poręczenia lub gwarancji - określenie kwoty 

poręczenia lub gwarancji - wskazanie gwaranta poręczenia lub gwarancji - wskazanie beneficjenta 

poręczenia lub gwarancji - zapis, że poręczyciel-gwarant zobowiązuje się bezwarunkowo do zapłaty pełnej 

kwoty zabezpieczenia na rzecz beneficjenta - nieodwołalność poręczenia lub gwarancji 4.Wadium wnosi 

się przed upływem terminu składania ofert. 

III.2) ZALICZKI  

Czy przewiduje si ę udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia : nie 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW  

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre ślonej działalno ści lub czynno ści, je żeli przepisy 

prawa nakładaj ą obowi ązek ich posiadania  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Zamawiający nie skonkretyzował warunku 

III.3.2) Wiedza i do świadczenie  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Powyższy warunek spełnią wykonawcy, którzy wykażą się doświadczeniem w realizacji co 

najmniej dwóch usług odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia tj. dostawie 

środków czystościowych i artykułów gospodarstwa domowego, o wartości brutto nie mniejszej 

niż 250 000,00 zł za rok (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) każda, w okresie 
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ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie. W przypadku umów zawartych na okres dłuższy niż 12 

miesięcy opisany wyżej warunek uważa się za spełniony, jeżeli wartość usługi w przeliczeniu na 

okres 12 miesięcy w stosunku do okresu obowiązywania umowy wynosi nie mniej niż 250 000 zł. 

Warunek posiadania wiedzy i doświadczenia w przypadku umów zawartych na okres krótszy niż 

okres 12 miesięcy uznaje się za spełniony, jeżeli wartość umowy wynosi co najmniej 250 000 zł. 

Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usługi. Ocena 

spełniania warunku z pkt 5.1.2 zostaje dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia 

na podstawie oświadczenia wyszczególnionego w pkt 6.1.2 SIWZ 

III.3.3) Potencjał techniczny  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Zamawiający nie skonkretyzował warunku 

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Zamawiający nie skonkretyzował warunku 

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Warunek dot. sytuacji ekonomicznej i finansowej spełnią wykonawcy, którzy posiadają 

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 

przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejsza niż 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych). 

Ocena spełniania warunku z pkt 5.1.4 zostaje dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie 

spełnia na podstawie dokumentu wyszczególnionego w pkt 6.1.3 SIWZ 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24  UST. 1 USTAWY 

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wyko nawcę warunków, o których mowa w art. 22 

ust. 1 ustawy, oprócz o świadczenia o spełnieniu warunków udziału w post ępowaniu, nale ży 

przedło żyć: 

� wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku 

wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert 

albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i 

odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały 

wykonane lub są wykonywane należycie  

� opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest 
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ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 

przedmiotem zamówienia  

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, 

należy przedło żyć: 

� oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia  

� aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w 

celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, 

wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w 

stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy  

� aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że 

wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane 

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 

całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo składania ofert  

� aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z 

opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 

miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert  

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

Jeżeli wykonawca ma siedzib ę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypos politej 

Polskiej, przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma  siedzib ę lub miejsce zamieszkania 

potwierdzaj ący, że: 

� nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert  

� nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne 

albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 

Strona 4 z 6

2012-06-01http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=122211&rok=20...



płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert  

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJ ĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , 

USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJ Ą OKREŚLONYM WYMAGANIOM 

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane od powiadaj ą 

okre ślonym wymaganiom nale ży przedło żyć: 

� próbki, opisy lub fotografie  

III.6) INNE DOKUMENTY 

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

1. Ofertę (załącznik nr 1 do SIWZ). 2. Zestawienie asortymentu (załącznik nr 2 do SIWZ). 3. Dokumenty 

potwierdzające, że osoby podpisujące ofertę są upoważnione do podejmowania zobowiązań w imieniu 

firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają one z przepisów prawa lub innych dokumentów (np. 

pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie) 

III.7) Czy ogranicza si ę możliwo ść ubiegania si ę o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u 

których ponad 50 % pracowników stanowi ą osoby niepełnosprawne: nie 

SEKCJA IV: PROCEDURA  

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:  przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

IV.2.2) Czy przeprowadzona b ędzie aukcja elektroniczna:  nie. 

IV.3) ZMIANA UMOWY  

Czy przewiduje si ę istotne zmiany postanowie ń zawartej umowy w stosunku do tre ści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak 

Dopuszczalne zmiany postanowie ń umowy oraz okre ślenie warunków zmian  

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy, pod warunkiem, że 

zmiany wynikają z: 1) zmiany stawki podatku VAT - odpowiednio do zmiany stawki podatku VAT, 

względem dostaw do których mają zastosowanie zmienione przepisy, 2) wystąpienia okoliczności, których  

nie można było przewidzieć przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 

skutkujących tym, iż zrealizowanie założonego pierwotnie celu umowy byłoby bez tych zmian niemożliwe 

lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, zmiana nie może spowodować podwyższenia 
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wynagrodzenia, 3) zmiany przepisów prawa w zakresie dotyczącym przedmiotu umowy - odpowiednio do 

zmiany tych przepisów. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost ępna specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia:  www.snzoz.lublin.pl 

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo żna uzyska ć pod adresem:  Szpital 

Neuropsychiatryczny im Prof. M. Kaczyńskiego w Lublinie, ul. Abramowicka 2, 20-442 Lublin.. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  11.06.2012 

godzina 09:00, miejsce: Kancelaria Szpitala Neuropsychiatrycznego im Prof. M. Kaczyńskiego w Lublinie, 

ul. Abramowicka 2, 20-442 Lublin.. 

IV.4.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotycz ące finansowania projektu/programu ze środków Unii 

Europejskiej:  Nie dotyczy. 

IV.4.17) Czy przewiduje si ę uniewa żnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku 

nieprzyznania środków pochodz ących z bud żetu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj ących zwrotowi 

środków z pomocy udzielonej przez pa ństwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Woln ym 

Handlu (EFTA), które miały by ć przeznaczone na sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: nie 
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