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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
(zwana dalej siwz) 

 
1) Informacje o Zamawiaj ącym 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna w Krakowie,  
ul. Montelupich 4, 31-155 Kraków, zwane w dalszej części Zamawiającym, zaprasza do składania ofert  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Sukcesywna dostawa środków czysto ści”.  
 

2) Tryb udzielenia zamówienia 
Zamówienie publiczne udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 i następne w 
związku z art. 10 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 1843) 
zwaną dalej ustawą o wartości szacunkowej poni żej kwot  określonych w przepisach wydanych na podstawie 
art. 11 ust. 8. 

3) Opis przedmiotu zamówienia 
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa środków czystości w podziale na części: 

a) Część 1: sukcesywna dostawa środków czystości, ręczników, worków na odpady;  
b) Część 2: sukcesywna dostawa  koncentratów i superkoncentratów do mycia podłóg. 

2. Oferowany towar musi: 
a) spełniać warunki przewidziane w ustawie o wyrobach medycznych potwierdzone aktualnymi 

dokumentami (tj.: kompletne zgłoszenia lub powiadomienia do Prezesa Urzędu Rejestracji 
Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, karty charakterystyki, 
certyfikat CE, Deklaracje Zgodności, atesty), dla tych produktów, które tego wymagają. 

b) być nowy, opakowany w oryginalne opakowanie. Etykiety winny zawierać wszystkie wymagane 
informacje zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., 
poz. 175 z późn. zm.),  

c) posiadać termin ważności minimum 12 miesięcy liczony od dnia ich dostawy za wyjątkiem 
preparatów w części nr 1 dla pozycji 21 i 32 - załącznik nr2 do siwz  

3. Towary, stanowiące przedmiot zamówienia i nie podlegające przepisom ustawy z 20 maja 2010 roku 
o wyrobach medycznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 175 z późn. zm.) zaoferowane w ofercie 
przetargowej muszą posiadać dokumenty dopuszczające je do obrotu i używania na terenie Polski -
certyfikat CE oraz dokumenty potwierdzające spełnienie przez te towary wymaganych prawem norm 

4. Wykonawca zobowiązany jest do bezwzględnego zagwarantowania spełnienia warunków 
jakościowych określonych w zezwoleniu na produkcję lub innych decyzjach ustalonych przez 
Ministerstwo Zdrowia w oparciu o które towar zostały dopuszczony do obrotu na terenie RP oraz 
przestrzegania terminów ważności na dostarczony towar. 

5. Wykonawca w ramach zamówienia zobowiązany jest do: 
− dostarczania towaru sukcesywnie, na podstawie zamówień określających asortyment i ilość  

w czasie, nie dłuższym niż w ciągu 5 dni od momentu złożenia zamówienia z zastrzeżeniem, że 
dostawy będą przyjmowane w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo 
wolnych od pracy, w godzinach od 8:00 do 14:00. 

− wniesienia i rozładowania towaru w Magazynie (lok. 07c) w siedzibie Zamawiającego. 
6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowi załączniki nr 2  do siwz (będący 

jednocześnie załącznikiem do umowy). 
7. Ilość podana w załączniku nr 2 do siwz, może ulec modyfikacjom w trakcie obowiązywania umowy w 

przypadku zmniejszenia lub zwiększenia ilości pacjentów, jednak nie więcej niż do 10 % ilości 
określonej w załączniku. Powyższe uprawnienie Zamawiającego nie stanowi zamiany umowy na 
podstawie art. 144 ust. 1 ustawy PZP. 

8. Warunki realizacji zamówienia zawarte są we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4  do siwz.   
9. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia występują: nazwy znaków towarowych, patentów lub 

pochodzenia, należy to traktować jedynie, jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia.  
W każdym przypadku dopuszczalne są produkty równoważne pod względem parametrów, konstrukcji, 
przeznaczenia etc. 

10. Zamawiający dopuści inne ilości sztuk w opakowaniu przedmiotu zamówienia, niż wskazane w 
załączniku nr 2 do siwz, ale  tylko po ich odpowiednim przeliczeniu w stosunku do zapotrzebowania 
Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany samodzielnie dokonać  właściwego przeliczenia  
i zaznaczyć to w załączniku nr 1a,1b do siwz , który składa w swojej ofercie 

11. Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy, w przypadkach, w których zapisy SIWZ odnoszą się do norm, 
europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji 
technicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu 
towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. Wykonawca winien załączyć do oferty dokumentację 
potwierdzającą niniejszą równoważność. W szczególności wymaga się od Wykonawcy aby skład 
jakościowy i ilościowy substancji odpowiadał wymaganiom zawartym w niniejszej SIWZ. 
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12. Oznaczenie wg CPV: 39830000-9 – środki czyszczące;  33761000-2- papier toaletowy; 33763000-6 - 
ręczniki papierowe do rąk, 39811300-3 –odświeżacze;  39525800-6 - ściereczki do czyszczenia; 
18930000-7 - worki i torby, 39800000-0 - środki czyszczące i polerujące 
 

4) Składanie ofert cz ęściowych 
1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 
2. Każda z części zamówienia będzie rozpatrywana osobno. 
3. Wykonawca może złożyć ofertę/oferty w odniesieniu do wszystkich części lub na dowolnie wybraną 

cześć/części. 
 

5) Termin wykonania zamówienia 
Zamówienie, w każdej części zamówienia, należy wykonać w terminie od 11 maja 2020r. do wyczerpania 
przewidywanych ilo ści towaru b ędącego przedmiotem umowy, jednak nie pó źniej ni ż do dnia 10 maja 
2021r.  
 

6) Warunki udziału w post ępowaniu oraz podstawy wykluczenia wykonawcy, w tym,  o których 
mowa w art. 24 ust. 5 ustawy 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu 
określone przez zamawiającego oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy i art. 
24 ust. 5 pkt 1. 

2. Warunki udziału w postępowaniu, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej: 
a) warunek udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust 1b pkt 3) ustawy zostanie uznany za 

spełniony, gdy Wykonawca wykaże się doświadczeniem w należytym wykonaniu (lub w wykonywaniu 
– w  przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej jednej 
dostawy , odpowiadającej swoim rodzajem i wartością dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia. Za 
dostawę odpowiadającą swoim rodzajem i wartością dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia 
uważa się dostawę polegającą na dostawie materiałów do sterylizacji o wartości minimum dla: 
− części 1: 60 000,00 zł brutto (słownie: sześćdziesiąty tysięcy 00/100). Jedna umowa równa się jedna 

dostawa. 
− części 2: 10 000,00 zł brutto (słownie: dziesięć tysięcy 00/100). Jedna umowa równa się jedna 

dostawa. 
3. Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu może polegać na 

zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy.  
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia winni ustanowić pełnomocnika 

do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy 
w sprawie zamówienia publicznego (do oferty nale ży załączyć odpowiednie pełnomocnictwo)  chyba, 
że w przypadku spółki cywilnej, z umowy tej spółki wynika sposób jej reprezentowania (do stwierdzenia, 
czego niezbędne będzie załączenie do oferty umowy spółki cywilnej). Wszelka korespondencja oraz 
rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym, jako pełnomocnik pozostałych. 
Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkie podmioty występujące 
wspólnie. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za 
wykonanie umowy. 

 
7) Wykaz o świadcze ń lub dokumentów potwierdzaj ących spełnianie warunków udziału 

w post ępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia  
 
Zamawiaj ący zgodnie z art. 24aa ustawy, informuje, że w każdej cz ęści zamówienia najpierw dokona 
oceny ofert, a nast ępnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została o ceniona, jako 
najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spe łnia warunki udziału w post ępowaniu.  

7.1) – Oświadczenia i dokumenty składane wraz z ofert ą: 

1. Do oferty wykonawca winien dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu 
wykluczeniu z post ępowania oraz spełnianiu warunków udziału w post ępowaniu – zał ącznik nr 3 do 
siwz  

2. W przypadku wspólnego ubiegania się przez wykonawców o zamówienie, oświadczenie, o którym mowa 
w ust. 1 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, 
w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim 
powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także jednolity europejski dokument 
zamówienia, dotyczący tych podmiotów.  

4. Jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu polega na 
zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy musi udowodnić 
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Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w 
szczególności przedstawiaj ąc zobowi ązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji 
niezb ędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – Zamawiający zaleca złożenie zobowiązania 
wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7  do siwz 

5. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje Pełnomocnik wraz z ofertą winno być złożone pełnomocnictwo 
dla tej osoby określające jego zakres. Pełnomocnictwo winno być podpisane przez osoby uprawnione do 
reprezentowania Wykonawcy. 

6. Wszelkie pełnomocnictwa winny być załączone do oferty w formie oryginału lub urzędowo poświadczonego 
odpisu pełnomocnictwa (notarialnie – art. 96 ustawy z 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (tekst jednolity 
Dz. U. z 2019 poz. 514 z późniejszymi zmianami). 

 
7.2) – Oświadczenie o przynale żności lub braku przynale żności do tej samej grupy kapitałowej: 

1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający żąda 
oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; 
w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z 
oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie 
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 

2. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, 
o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie, 
o którym mowa w ust. 1. 

3. Oświadczenie składane jest w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 
Adres Zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecka Klinika 
Stomatologiczna w Krakowie, ul. Montelupich 4, 31-155 Kraków. 

4. Wzór oświadczenia wraz z informacją, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, zostanie zamieszczony przez 
Zamawiającego na stronie internetowej, na której była zamieszczona siwz wraz z załącznikami. 

 
7.3) – Oświadczenia i dokumenty potwierdzaj ące okoliczno ści, o których mowa w art. 25 ust. 1 
składane na wezwanie Zamawiaj ącego: 

1. Zamawiający, wezwie do złożenia następujących dokumentów: 
1) potwierdzających brak podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu: 

a) 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,  

2) potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu: 

a) wykazu dostaw (załącznik nr 6 do siwz ) wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub 
ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, 
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, 
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz 
załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane 
należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione 
przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych 
lub ciągłych, są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze 
wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy. 

W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne 
dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

3) potwierdzających, że oferowane dostawy przedmiotu zamówienia spełniają wymagania 
Zamawiającego:  

a) Oświadczenie Wykonawcy  (załącznik nr 7 do siwz), potwierdzające, iż zaoferowany w ofercie 
przetargowej przedmiot zamówienia spełnia wymagania: 

i. zawarte przez Zamawiającego w siwz i załączniku nr 2 do siwz stanowiącym szczegółowy opis 
przedmiotu zamówienia,  

ii. przewidziane w ustawie o wyrobach medycznych (tj.: posiada kompletne i aktualne zgłoszenia 
lub powiadomienia do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów 
Medycznych i Produktów Biobójczych, karty charakterystyk, certyfikat CE, Deklaracje Zgodności, 
atesty lub inne dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań określonych w przepisach 
powszechnie obowi). W załączniku nr 7 do siwz Wykonawca oświadcza również, że wszystkie 
towary, stanowiące przedmiot zamówienia i nie podlegające przepisom ustawy z 20 maja 2010 
roku o wyrobach medycznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 175 z późn. zm.) zaoferowane w ofercie 
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przetargowej posiadają dokumenty dopuszczające je do obrotu i używania na terenie Polski - 
certyfikat CE oraz dokumenty potwierdzające spełnienie przez te produkty wymaganych prawem 
norm. 

b) Dla produktów zaoferowanych w części 1,  pozycji: 26,28,29,30,39,41,43 załącznika nr 2 do 
siwz, Zamawiający wymaga dostarczenia aktualnych kart charakterystyki oferowanych 
preparatów. 

c) Dla produktów zaoferowanych w części 2,  pozycji: 1,2,3,4,5,6,7,8,9 załącznika nr 2 do siwz, 
Zamawiający wymaga dostarczenia aktualnych kart charakterystyki oferowanych preparatów 
zgodnie z REACH/2007 i kart technicznych produktów lub ulotek wystawionych przez 
producenta środków. Produkty zaoferowane w pozycjach od 1 do 9 w Pakiecie nr 2 powinny 
być kompatybilne ze sobą i pochodzić  od  jednego producenta oraz być sklasyfikowane 
zgodnie  z Rozporządzeniem WE 1272/2008. Zgodność ta musi być potwierdzona w 
dostarczonych kartach charakterystyki oferowanych preparatów. 

2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 1 lit. a) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, 
w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto 
jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty te winny być wystawione nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  

3. 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 w ust. 2, zastępuje się 
je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, że 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. Przepis dotyczący terminów wystawienia dokumentów 
stosuje się odpowiednio. 

4. W przypadku wspólnego ubiegania się przez wykonawców o zamówienie, dokumenty wymienione w ust. 
1 lit. a) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

5. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach 
określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów 
wymienionych w ust. 1 pkt. 1). 

6. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, 
o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, jeżeli zamawiający posiada aktualne oświadczenia lub 
dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych 
baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o 
informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019, poz. 700 z późn. 
zm).  
 

7.4) – Forma składania dokumentów: 
1. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu 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, poz. 1126 z późn. zm.), składane są w oryginale lub kopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

2. 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 lub oświadczeń, które każdego z 
nich dotyczą. 

3. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii 
oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem. 

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

5. W przypadku jeżeli w specyfikacji Zamawiający nie wskazał formy złożenia dokumentu, oraz nie wynika 
ona z przepisów ustawy, czy też Rozporządzenia 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. poz. 1126 z późn.zm.) to Zamawiający wymaga złożenia dokumentu/oświadczenia w 
oryginale lub kopii dokumentu/oświadczenia poświadczonego za zgodność z oryginałem.  

 
 

8) Informacje o sposobie porozumiewania si ę zamawiaj ącego z wykonawcami oraz 
przekazywania o świadcze ń lub dokumentów, a tak że wskazanie osób uprawnionych do 
porozumiewania si ę z wykonawcami. 

 
8.1) Informacje ogólne: 
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1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się zgodnie z wyborem Zamawiającego za 
pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe 
(Dz. U. z 2018 r., poz. 2188 z późn. zm.), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu 
środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług 
drogą elektroniczną (Dz. U z 2019, poz. 123 z późn. zm). 

2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 
za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 
18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U z 2019, poz. 123 z późn. zm, każda ze 
stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

3. Zamawiający zaleca, aby oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane przy 
użyciu środków komunikacji elektronicznej, przesyłane były w formie skanu dokumentu, który został 
sporządzony w formie pisemnej.  

4. Adres Zamawiającego do korespondencji: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna w Krakowie, Biuro Dyrektora, ul. Montelupich 4, 31-155 Kraków. 

5. Znak sprawy: DZP-271-219/20 
6. Adres poczty elektronicznej: emroczek@uks.com.pl  
7. Nr faksu Zamawiającego: 12/424-54-60 
8. Strona internetowa Zamawiającego: http://bip.uks.com.pl/  
9. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest: Ewa Mroczek tel. (12) 424-54-86. 

 
8.2) ZŁOŻENIE OFERTY W POSTĘPOWANIU 
1. Oferta (każdy dokument składający się na ofertę) musi być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem 

formy pisemnej. 
2. Pozostałe informacje dotyczące przygotowania oferty: 

a. Oferta (każdy dokument składający się na ofertę) winna być podpisana przez osoby uprawnione 
lub upoważnione do reprezentowania wykonawcy. 

b. Jeżeli Wykonawca składając ofertę, zastrzega sobie prawo do nieudostępnienia innym 
uczestnikom postępowania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu 
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, musi to wyraźnie wskazać w ofercie, poprzez 
złożenie stosownego oświadczenia zawierającego wykaz zastrzeżonych dokumentów 
i wykazanie, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa. Dokumenty 
opatrzone klauzulą; „Dokument zastrzeżony” winny być załączone łącznie z oświadczeniem, 
o którym mowa powyżej na końcu oferty. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których 
mowa w art. 86 ust. 4 ustawy. 

c. Zamawiający zaleca aby oferta spełniała następujące wymagania: 
i. wszystkie strony oferty oraz oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu, należy spiąć lub zszyć, w sposób uniemożliwiający 
przypadkowe ich rozpięcie, 

ii. poprawki muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisami osób uprawnionych 
lub upoważnionych do reprezentowania wykonawcy, 

iii. wszystkie strony zawierające treść należy kolejno ponumerować, 
3. Ofertę należy składać w jednym egzemplarzu, w opakowaniu. Na opakowaniu należy zamieścić 

informacje: 

 
4. W dowolnym momencie przed upływem terminu składania ofert każdy wykonawca może zmienić 

lub wycofać swoją ofertę. 
 

9) Wymagania dotycz ące wadium 
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

 

Nazwa i adres wykonawcy: ________________________________________ 

 

Nazwa i adres zamawiającego na który należy składać oferty:                                                 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna 
w Krakowie, 

Biuro Dyrektora, 

ul. Montelupich 4, 31-155 Kraków. 

 
Oferta na: „Sukcesywna dostawa środków czysto ści ” 

Nie otwiera ć przed: 17.04.2020r. godz. 10:00 
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10) Termin zwi ązania ofert ą 
Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni , licząc od upływu terminu składania ofert. 
 

11) Opis sposobu przygotowywania ofert 
1. Na ofertę, w każdej części zamówienia, składają się następujące dokumenty: 

1) Wypełniony i podpisany Formularz oferty – zał ącznik nr 1 do siwz, 
2) Wypełniony i podpisany Formularz cenowy – zał ącznik nr 1a i 1b do siwz. 

2. W formularzu oferty oprócz ceny za wykonanie przedmiotu zamówienia, wykonawca winien podać 
deklarowany termin dostawy, dla każdej części zamówienia. 

3. Nieuzupełnienie wszystkich wymaganych pozycji tabeli w Formularzach cenowych (zał. nr 1a i 1b do siwz) 
lub brak tego załącznika lub nie podpisanie załącznika będzie skutkowało odrzuceniem oferty Wykonawcy, 
z zastrzeżeniem art. 87 ustawy. 

4. Do oferty należy również załączyć wszystkie wymagane oświadczenia i dokumenty wskazane w pkt 
7.1) siwz. 

5. W formularzu oferty Wykonawca może przedstawić informację, czy zamawiający posiada aktualne 
oświadczenia lub dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, lub może je uzyskać za 
pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu 
ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t. 
j. Dz. U. z 2019, poz. 700 z późn. zm).  

6. Pozostałe informacje dotyczące przygotowania oferty: 
1) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, na każdą część zamówienia.  
2) Oferta (każdy dokument składający się na ofertę) winna być podpisana przez osoby uprawnione lub 

upoważnione do reprezentowania wykonawcy. 
3) Szczegółowe zasady składania ofert zawiera pkt 8.2 siwz. 

 
12) Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

 
12.1. Miejsce oraz termin składania ofert: 
 
Oferty należy składać nie później niż do dnia 17.04.2020r. godz. 09:00 
 
Adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna w Krakowie, 
Biuro Dyrektora,  ul. Montelupich 4, 31-155 Kraków 
 
12.2. Miejsce oraz termin otwarcia ofert: 
1. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 17.04.2020 r. o godz. 10:00 w Samodzielnym Publicznym 

Zakładzie Opieki Zdrowotnej Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna w Krakowie, ul. Montelupich 4, 31-
155 Kraków w pok. nr 48.  

1. Otwarcie ofert nastąpi na zasadach i w trybie art. 86 ust. 2, 3 i 4 ustawy. 
2. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej, na której była zamieszona 

siwz wraz z załącznikami, informacje, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy. 
 
13) Opis sposobu obliczenia ceny 

1. Cenę za wykonanie każdej części zamówienia należy obliczyć w oparciu o tabele zamieszczone w 
Formularzu cenowym (zał. 1a i 1b do siwz). Wykonawca w celu obliczenia ceny wykonania zamówienia 
jest zobowiązany obliczyć i podać cenę jednostkową netto, którą należy pomnożyć przez wskazaną ilość 
a następnie w oparciu o prawidłowo podaną stawkę podatku VAT obliczyć cenę jednostkową brutto  
i kolejno mnożąc ją przez wskazaną ilość obliczyć wartość brutto dla każdej pozycji. Następnie winien 
zsumować wszystkie wartości brutto.  

2. Suma wartości brutto stanowić będzie maksymalną cenę oferty brutto, którą należy wpisać, odpowiednio 
dla każdej części, w Formularzu oferty w pkt 2 (zał. nr 1 do siwz). 

3. Ostateczne należne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy będzie zależeć od 
liczby faktycznie dostarczonych produktów, wyliczone na podstawie Formularza cenowego, które stanowi 
załącznik nr 1a do siwz.   

4. Ilości podane w załączniku nr 1a/1b do siwz, mogą ulec modyfikacjom w trakcie obowiązywania umowy w 
przypadku zmniejszenia lub zwiększenia ilości pacjentów, jednak nie więcej niż do 10 % podanych ilości. 
Powyższe uprawnienie Zamawiającego nie stanowi zamiany umowy na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy 
PZP. 

5. Wykonawcy zobowiązani są do bardzo starannego zapoznania się z przedmiotem zamówienia, 
warunkami wykonania i wszystkimi czynnikami mogącymi mieć wpływ na cenę zamówienia, o których 
mowa we wzorze umowy oraz Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia w tym cła, podatki i inne 
opłaty. Wykonawcy zobowiązani są do bardzo starannego zapoznania się z przedmiotem zamówienia, 
warunkami wykonania i wszystkimi czynnikami mogącymi mieć wpływ na cenę zamówienia. 

6. Cena winna być podana w złotych polskich, do dwóch miejsc po przecinku. 
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14) Opis kryteriów, którymi zamawiaj ący b ędzie si ę kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem 

znaczenia wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert 
1. Oferty, w każdej części zamówienia, będą oceniane według poniższych kryteriów: 
 

Lp. Kryterium Waga (pkt) 

1. Cena brutto wykonania zamówienia 60 

2. Termin dostawy 40 

Sposób oceny ofert: 
1) Ocena ofert w kryterium „Cena brutto wykonania zamówienia”  zostanie dokonana według wzoru: 

 

Cena = 
Najniższa cena brutto 
oferty spośród ofert niepodlegających odrzuceniu x 60 pkt 
Cena oferty ocenianej 

 
2) Ocena ofert w kryterium – Termin dostawy: 

W kryterium „Termin dostawy" ocena zostanie dokonana w oparciu o informacje podane w formularzu 
ofertowym w następujący sposób. Jeżeli Wykonawca zaoferuje: 

• 5-dniowy terminu dostawy jego oferta otrzyma  –  0 pkt, 
• 4-dniowy terminu dostawy jego oferta otrzyma – 20 pkt, 
• 3-dniowy termin dostawy jego oferta otrzyma – 30 pkt, 
• 1 lub 2-dniowy termin dostawy jego oferta otrzyma – 40 pkt, 

od dnia przekazania zamówienia przez Zamawiającego. 
Jeżeli Wykonawca nie poda w składanej ofercie informacji dotyczącej terminu dostawy wówczas 
Zamawiający uzna, iż zaoferował 5-dniowy termin dostawy a jego oferta otrzyma w tym kryterium 0 pkt. 
Jeżeli Wykonawca zaznaczy kilka terminów dostawy lub zaproponuje termin dłuższy niż 5 dni – jego oferta 
podlegać będzie odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) PZP.  

2. Obliczenia punktacji, zgodnie z wyżej wskazanymi kryteriami, zostaną dokonane z dokładnością do 
dwóch miejsc po przecinku.  

3. Jako najkorzystniejsza, w każdej części zamówienia, zostanie uznana oferta, która nie podlega 
odrzuceniu oraz uzyska najwyższą łączną ocenę w wyżej wymienionych kryteriach oceny ofert. 

 
15) Informacje o formalno ściach, jakie powinny zosta ć dopełnione po wyborze oferty w celu 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 
1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wykonawców, którzy złożyli 

oferty, na zasadach i w trybie art. 92 ustawy. 
2. Umowa zostanie zawarta na warunkach określonych we wzorze stanowiącym załącznik nr 4 do siwz. 
3. Wykonawcy występujący wspólnie winni, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, 

dostarczyć Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych wykonawców. 
4. Wybrany wykonawca zostanie powiadomiony o miejscu i terminie zawarcia umowy jak również 

o wszelkich ewentualnych dodatkowych formalnościach, jakie winny zostać dopełnione w celu zawarcia 
umowy. 

 
16) Wymagania dotycz ące zabezpieczenie nale żytego wykonania umowy 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 

17) Istotne dla stron postanowienia tre ści umowy – wzór umowy 
1. Wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do siwz. 
2. Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 

której dokonano wyboru Wykonawcy na warunkach określonych w umowie.  
 
18) Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługuj ących Wykonawcy w toku post ępowania 

o udzielenie zamówienia 
1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł 

lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują 
środki ochrony prawnej określone w dziale szóstym ustawy. 

2. Od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, 
przysługuje odwołanie 

3. Na orzeczenie KIO stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 
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19) Informacja o przewidywanych zamówieniach, o któ rych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy. 
 

20) Oferty wariantowe 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej. 
 

21) Udział podwykonawców w realizacji zamówienia 
Wykonawca winien wskazać części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i 
podać firmy podwykonawców (o ile są znane). 
 

22) Wykaz zał ączników do siwz  
1. Formularz oferty – załącznik nr 1, 
2. Formularz cenowy – załącznik nr 1a i 1b, 
3. Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) – załącznik nr 2 
4. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału  w postępowaniu, 

– załącznik nr 3, 
5. Wzór umowy – załączniki nr 4, 
6. Wykaz dostaw – załącznik nr 5, 
7. Zobowiązanie podmiotu trzeciego – załącznik nr 6 (jeśli dotyczy), 
8. Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia - załącznik nr 7, 
9. RODO klauzule informacyjne – załącznik nr 8, 

 
 
 
 
 
 

……………………………………………        

 

…………………………………………   

 

…………………………………………   
 
Siwz wraz z załącznikami zatwierdził: 

 
 
 

Zatwierdzam: ______________________________ 
(podpis) 
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Załącznik nr 1 do siwz  

FORMULARZ OFERTY 
1. Dane Wykonawcy (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, 

należy podać dane dotyczące wszystkich wykonawców): 

a) Nazwa Wykonawcy/Wykonawców: 

 ...................................................................................................................................................................  

b) Adres Wykonawcy/Wykonawców: 

 ...................................................................................................................................................................  

c) Reprezentowany przez: 

 ...................................................................................................................................................................  

tel.: ................................................ adres poczty elektronicznej: ………………………………………………………… 

 
 

2. Oferta na: „Sukcesywna dostawa środków czystości ”. 
 
a) Część 1:  

 

• Cena brutto wykonania zamówienia wynosi: .……………….…..…..………………………zł 
 

                   (cena z podatkiem VAT) 

 

• Deklaruję, iż termin dostawy będzie wynosił (wybrać właściwe)*: 
 

a) 1-2 dni, 
b) 3 dni, 
c) 4 dni, 
d) 5 dni, od dnia przekazania zlecenia przez Zamawiającego. 

 
b) Część 2:  

 

• Cena brutto wykonania zamówienia wynosi: .……………….…..…..………………………zł 
 

                       (cena z podatkiem VAT) 

 

• Deklaruję, iż termin dostawy będzie wynosił (wybrać właściwe)*: 
 

a) 1-2 dni, 
b) 3 dni, 
c) 4 dni, 
d) 5 dni, od dnia przekazania zlecenia przez Zamawiającego. 

 
3. Termin wykonania zamówienia i warunki płatności zgodne z ustanowionymi w siwz.  
4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią siwz i akceptujemy ją bez zastrzeżeń. 
5. Oświadczam, że wykonanie przedmiotu zamówienia nie będzie generowało dodatkowych kosztów 

Zamawiającego. 
6. W przypadku udzielenia zamówienia, zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu i terminie 

wskazanym przez Zamawiającego oraz na warunkach określonych w projekcie umowy stanowiącym 
załącznik nr 4 do siwz. 

7. Informuję, że informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach ............ stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie 
mogą być ogólnie udostępnione**. 
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8. Podwykonawcom zamierzam/ nie zamierzam** powierzyć wykonanie następujących części zamówienia:                            
………………………………………………………… oraz podaję nazwy firmy podwykonawców realizujących wskazane 
części zamówienia: ……………………………………………………………………………………. Za pracę podwykonawców 
ponoszę odpowiedzialność jak za swoją własną. 

9. Informuję, że wybór  niniejszej oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku 
podatkowego  zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. Jednocześnie wskazuję ………………….. 
(nazwę /rodzaj towaru których dostawa będzie prowadzić do jego powstania) oraz wskazuję ich wartość 
bez kwoty podatku. *** 

10. Administratorem danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecka 
Klinika Stomatologiczna w Krakowie, ul. Montelupich 4, 31-155 Kraków, 012 424 54 24, fax.: 012 424 54 
90, adres e-mail: sekretariat@uks.com.pl 

11. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:  tel. 12/ 424-55- 01, e-mail: iod@uks.com.pl. 
12. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w celu związanym z 

postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego  - sprawa nr: DZP-271-166/20. prowadzonym w 
trybie przetargu nieograniczonego. 

13. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, które biorą udział w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia lub w którymkolwiek z etapów w/w  postępowania zostanie udostępniona im dokumentacja 
postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy. 

14. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania umowy, a po jej zakończeniu do czasu wygaśnięcia 
wzajemnych roszczeń Stron oraz przez okres wymagany przepisami Archiwum Zakładowego. 

15. Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, 
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania 
określonych danych wynikają z ustawy.  

16. W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, 
stosownie do art. 22 RODO. 

17. Osoba, której pozyskane dane osobowe dotyczą, posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz 
prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo 
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 
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. 
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. 

18. Na Wykonawcy zgodnie z art. 14 RODO ciąży obowiązek informacyjny względem osób fizycznych, których 
dane przekazuje Zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał na potrzeby niniejszego 
postępowania w zakresie osoby administratora i jego danych kontaktowych, danych kontaktowych 
inspektora ochrony danych osobowych, celu i podstawy przetwarzania danych osobowych, odbiorcach 
danych osobowych, okresu przechowywania danych oraz zakresu przysługującej tej osobie praw i środków 
ochrony prawnej, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 
5 RODO. 

19. Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się w załączniku nr 8.  
20. Dane do umowy: 

Osoby, które będą zawierały umowę ze strony Wykonawcy: 

Imię i nazwisko Stanowisko 

  

  

Osoba(y) odpowiedzialna za realizację umowy ze strony Wykonawcy 

Imię i nazwisko Stanowisko Nr telefonu/ e-mail 
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Nr faxu/ e-mail, na który będzie można składać zamówienie 

 

Nr konta bankowego do rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą 

Nazwa i adres banku Nr rachunku 

  

21. Informuję, że Zamawiający posiada następujące aktualne oświadczenia lub dokumenty lub może je 
uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w 
rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 
publiczne (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 570 z późn.zm oraz z 2018 poz. 1000, 1544 i 1669): 

LP Nazwa oświadczenia lub dokumentu  
Postępowanie, do którego zostało złożone oświadczenie 

lub dokument  
lub adres bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych 

1   

2   

3   

 
 

 
…………….….                 ......................................................................................................... 
(miejsce, data)                                  (podpis/podpisy osoby/osób uprawnionych/upoważnionych  do reprezentowania wykonawcy) 
 
 
* zaznaczyć odpowiednie 
** niepotrzebne skreślić 
*** wypełnić jeśli dotyczy 
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Załącznik nr 2 do siwz 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) 
 
Część 1: sukcesywna dostawa środków czystości, ręczników, worków na śmieci: 
 

 
CZĘŚĆ 1 -  sukcesywna dostawa środków czystości, ręczników, worków na odpady; Kod CPV: 39830000-9 – środki czyszczące;  33761000-2- papier 
toaletowy; 33763000-6 - ręczniki papierowe do rąk, 39811300-3 –odświeżacze;  39525800-6 - ściereczki do czyszczenia; 18930000-7 - worki i torby 

l.p Opis przedmiotu zamówienia op. 
Ilość 
op. 

1. 
Papier toaletowy biały min78% bieli, wykonany z dwóch warstw makulatury. Długość rolki: 30 m Średnica: 10,3 cm , 
szerokość rolki 9,4cm, tłoczony, wewnętrzna średnica gilzy 4cm, długość listka 12cm, ilość listków 250, posiadający 
certyfikat ekologiczny EU Ecolabel oraz certyfikat Blauer Engel.  

op.= 1 rolka 10880 

2. 
Dozownik przeznaczony do tradycyjnej rolki papieru, wykonany z połączenia ABS i MABS, kolor biały, kluczyk do 
dozownika wykonany ze stali, wymiary dozownika 15,8 x 28,6 x 15,3 cm  (wys x szer x głębokość). 

szt. 2 

3. 

Bezdotykowy dozownik w kolorze białym, zamykany na klucz , do ręczników w rolce, wykonany z ABS, mechanizm 
zamykający na kluczyk lub za pomocą przycisku (wybór systemu), okienko do kontroli ilości rolki w dozowniku, 
wymiary 34,3 x 31,80 x19,10 (długość, szerokość, wysokość w cm), unikatowa konstrukcja bez stref w których 
gromadzi się kurz, z opcją dostosowania koloru dozownika do istniejącej kolorystyki wnętrza, posiadający system 
odcinający  automatycznie odcinki o długości nie mniejszej niż 25 cm, gwarancja 24miesiące, instrukcja obsługi w 
języku polskim. 

szt. 6 

4. 

Ręcznik papierowy w roli, jednowarstwowy, kolor: biały,  wymiary 19,8cmx190m.(wew rdzeń 3,8cm) pakowany po 
6szt w plastikowym zgrzewie. W zastosowaniu z dozownikiem z możliwością uzyskania minimum 650 odcinków. 
Ręczniki wykonane z materiału zapewniającego wysoką chłonność posiadające w składzie włókna pierwotne 
min35% włókna z recyklingu 65%, wykonane w technologii UCTAD co umożliwia szybkie i efektywne osuszanie rąk. 
Wysoka chłonność i struktura tekstylna zapewniają pełny komfort i miękkość.  

rolka 1553 

5. 

Ręcznik papierowy do rąk, dobrej jakości,2 warstwowy wym 23 x 23cm + - 3%,  automatycznie podawany po jednym 
listku co pozwala zmniejszyć zużycie, posiadający certyfikat Nordic Swan Eeco Label i Flower Eco Label, 
konfekcjonowany w wygodnym opakowaniu z ergonomiczną rączką. Wszystkie informacje potwierdzone przez 
producenta 

1 op. = 200 
listków 

7020 

6. 

Ręcznik papierowy w roli, jednowarstwowy, kolor: biały,  wymiary 20cmx304m. W zastosowaniu z dozownikiem z 
możliwością uzyskania minimum 1000 odcinków. Ręczniki wykonane z materiału zapewniającego wysoką chłonność, 
co umożliwia szybkie i efektywne osuszanie rąk. wysoka chłonność i struktura tekstylna zapewniają pełny komfort i 
miękkość. 

rolka 538 

7. 

Bezdotykowy dozownik w kolorze białym, zamykany na klucz, do ręczników w rolce, wykonany z ABS, mechanizm 
zamykający na kluczyk lub za pomocą przycisku (wybór systemu), okienko do kontroli ilości rolki w dozowniku,  
system non stop który pozwala na zużycie rolki do samego końca i podawaniu następnego odcinka papieru z nowej 
rolki bez konieczności wyjmowania gilzy zużytej rolki, wymiary 43 x 32,60x24,10 (długość, szerokość, wysokość w 
cm), system odcina automatycznie odcinki o długości nie mniejszej niż 30 cm, gwarancja 24mc 

1szt 1 

8. Worki na śmieci o poj. 60 l kolor niebieski grubość nie mniejsza niż 9,5µ pakowane op. po 25szt. op.=25szt. 12 

9. Worki na śmieci o poj. 60 l kolor czerwony grubość nie mniejsza niż 10µ pakowane w op. po 50 szt. op.=50szt. 828 

10. Worki na śmieci o poj. 60 l kolor czarny grubość nie mniejsza niż 8µ pakowane w op. po 50szt. op.=50szt. 828 

11. Worki na śmieci o poj. 60 l kolor żółty grubość nie mniejsza niż 10µ pakowane w op. po 50szt. op.=50szt. 10 

12. Worki na śmieci o poj. 35 l  kolor  żółty, grubość nie mniejsza niż 7µ pakowane w op. po 50 szt. op.=50szt. 12 

13. Worki na śmieci o poj. 35 l kolor czarny grubość nie mniejsza niż 7µ op.=50szt. 35 

14. 
Worki foliowe 120l LDP, ZPTS. Worki na śmieci o poj. 120l kolor niebieski grubość nie mniejsza niż 40µ pakowane w 
op. po 25 szt. 

op.=25 szt. 6 

15. Worki na śmieci o poj. 120l kolor czerwony grubość nie mniejsza niż 40µ pakowane w op. po 25 szt. op.=25 szt. 292 

16. Worki na śmieci o poj. 120l kolor żółty grubość nie mniejsza niż 40µ pakowane w op. po 25 szt. op.=25 szt. 5 
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17. Worki na śmieci o poj. 120l  kolor czarny grubość nie mniejsza niż 40µ pakowane w op. po 25 szt. op.=25 szt. 420 

18. 

Odświeżacz w żelu skutecznie usuwający nieprzyjemne zapachy w toaletach. W wygodnym, niewielkim opakowaniu, 
skutecznie odświeżający powietrze pozostawiając przyjemny zapach.  Dzięki kombinacji wysokiej jakości substancji 
zapachowych zawartych w żelu i umieszczonych w odpowiednim pojemniku świeży zapach utrzymuje się do około 
30 dni. Zapach morski .Wszystkie informacje potwierdzone przez producenta. 

1op. = 150 g 151 

19. 
Odświeżacz  spray z nowoczesną formułą 3w1, która gwarantuje potrójne działanie: neutralizuje, nadaje przyjemny 
zapach, i na długo odświeża powietrze w pomieszczeniu.  

1op. = 300 ml 230 

20. 
Zawieszka WC Gel, podwójny efekt odświeżający żelu WC. Środek czyszczący z substancjami antybakteryjnymi o 
długotrwałym zapachu, z możliwością uzupełniania zawartości pojemnika przez specjalny otwór. 

 szt.= 55ml 362 

21. Środek w aerozolu do czyszczenia i pielęgnacji mebli, różne zapachy. Antystatyczny preparat bezwoskowy.* 1 op.= 400 ml 18 

22. 

Olejek zapachowy przeznaczony do stosowania we wszelkiego rodzaju pomieszczeniach takich jak: dom, biuro, auto, 
toalety, klatki schodowe, poczekalnie.  Neutralizuje wszystkie nieprzyjemne zapachy w tym po dymie 
papierosowym,  pozostawia długotrwały zapach, wyprodukowany na bazie naturalnych składników. Skład propan-2-
ol ,Kumaryna, cyklododekan Propan-1-1ol . Opakowanie 500ml 

1op.=500 ml 74 

23. 

Mop do mycia na mokro z mikrowłókna, z wysoką skręconą podwójną pętelką o dł. 20-22mm, w kolorze niebieskim. 
Mop o długości 47cm, mocowany na rzep kompatybilny ze stelażem MSD. Posiada zdolność penetrowania głębokich 
fug, podwójną ilość przędzy w danej objętości, skutecznie absorbujący płyn oraz go rozprowadzający. Wszystkie 
informacje potwierdzone przez producenta 

szt. 6 

24. 

Nakładka na mop z mikrowłókna ,przeznaczona do mycia na mokro, mocowana na rzep, długość 47cm. Mop 
powinien posiadać podwójną warstwę mikrowłókna w 100% rozczepionego i skręconego również we frędzlach, z  
wysoką pętelkę o dł. 20 mm. Skręcona budowa mikrowłókna oznacza podwójną ilość przędzy w danej objętości co 
wpływa na zwiększoną wydajność mopa, który dobrze penetruje głębokie fugi. Włókna wewnętrzne mopa w kolorze 
niebieskim natomiast włókna zewnętrze w kolorze białym. Zamawiający wymaga aby wszystkie informacje były 
potwierdzone przez producenta. 

szt. 6 

25. 

Nakładka bawełniana  na mop. Przeznaczona do mycia i dezynfekcji powierzchni. Wyposażona w zaczep z 
polipropylenu do mocowania z jednej strony. Wytrzymała na pranie i dezynfekcje w 95 C. Nakładka po jednej 
stronie posiada wewnętrzne pikowanie 10 rzędów oraz na zewnątrz szwy. Strona myjąca posiada wewnątrz pętelki, 
a na zewnątrz frędzle, kieszenie po bokach. Kieszenie posiadają poprzecinane narożniki. Kolor kremowy, o 
wymiarach 41,5 x 12 cm. Typ Blizzard. 

szt. 63 

26. 

Wysoce skoncentrowany środek / stężenie roztworu roboczego 0,25% / do czyszczenia łazienek, armatury 
sanitarnej, chroniący powierzchnie chromowane, plastikowe i emalie zgodnie z normą DIN ISO 2722. Doskonale 
usuwa kamień, pozostałości cementu, rdzę, urynę, olej oraz ślady po kosmetykach, zawierający w swoim składzie 
mniej niż 5 % niejonowych środków powierzchniowo czynnych, kwas amidosulfonowy, izotridekanlo etoksylowany, 
wartość ph < 0,5, kolor zielony, stan skupienia ciecz, opakowanie  butelka 1 lit. Wymagana karta charakterystyki 

op.=1 l 70 

27.  Żel usuwający kamień i rdzę, stosowany do sanitariatów i umywalek op.= 420g 33 

28. 

Środek  do usuwania nieprzyjemnych zapachów w mocno  obciążonych obszarach sanitarnych, publicznych 
toaletach . Sposób działania nie polega na rozłożeniu go do mikrobiologicznej bazy. Systematyczne używanie 
produktu zapobiega ponownemu tworzeniu się przykrego zapachu. SKŁAD: Anionowe i niejonowe związki 
powierzchniowo-czynne < 5%, biologiczna, substancja wiążąca zapachy, substancje pomocnicze, barwniki i 
substancje zapachowe,. pH (koncentratu) = ok. 9 pH (roztworu roboczego)= ok. 8. Wymagana karta charakterystyki 

op.= 1 l 9 

29. 
Uniwersalny środek do ręcznego mycia naczyń i garnków, usuwający zabrudzenia typu tłuszczowego. Wymagana 
karta charakterystyki 

op.= 1 l 156 

30. 
Uniwersalny środek do czyszczenia stali szlachetnej np. blaty, windy i inne powierzchnie chromowane. Na bazie 
czystego oleju mineralnego zgodnego z wymaganiami przemysłu farmaceutycznego i żywieniowego, min 30% 
alifatycznych węglowodorów. Wymagana karta charakterystyki 

op.= 750 ml 17 

31. 
Uniwersalny środek do mycia powierzchni szklanych z efektem anti-soiling,  do codziennej pielęgnacji nawierzchni 
takich jak lustra, szkło, okna, ramy, tworzywo sztuczne i szyby. Usuwa zabrudzenia tłuszczowe. Butelka z praktyczną 
nasadką spryskująca umożliwiającą zastosowanie punktowe. Przyjemny kwiatowy zapach pH 7-8 

op.= 600ml 60 

32. 
Oryginalny środek czyszczący najwyższej jakości. Usuwający brud, jednocześnie zapewniając ochronę i 
niepowtarzalny połysk powierzchni.  Skład: węglan wapnia, węglan disodu, podchloryn sodu, anionowe środki 
powierzchniowo czynne, mydło* 

op.=2l 20 

33. 

 Ściereczka z aktywnej mikrofazy ,charakteryzujące się dużą odpornością i wytrzymałością, temp. prania   do 95 
stopni C, bardzo skutecznie usuwają wszelkie najdrobniejsze zanieczyszczenia wykazują bardzo dobre właściwości 
absorpcyjne, używane do czyszczenia każdego rodzaju powierzchni. Elastyczna  85% poliester + 15% poliamid,  
Gramatura 280g/m2 Wymiary 40 x 40 cm  Dostępna w kolorach żółtym, czerwonym, niebieskim. 

szt. 155 

34. 
Ściereczka domowa 3-elementowa wielokrotnego użytku 35x35cm.  Dostępna w kolorach żółtym, różowo-
czerwonym, niebieskim 

1op. = 3 szt. 17 

35. 
Worek foliowy HDPE, folia transparentna, gładka, grubość nie mniejsza niż  6my; rozmiar: 14cmx4cmx26cm. 
Opakowanie = 1000szt 

op.=1000 szt. 25 
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36. 
Wazelina kosmetyczna o działaniu natłuszczającym i ochronnym, żelowa- o dużej lepkości, bez zanieczyszczeń 
mechanicznych i widocznych skupień konsystencji, posiadająca w składzie Petrolatum, Paraffinum Liquidum, 
przezroczysta, stabilna i nie wykazująca śladów rozwarstwienia, opakowanie -  tuba 100g 

op.=100 g 13 

37. 
Komplet do WC - szczotka i pojemnik, w kolorze białym, wykonane z wytrzymałego, nietłukącego tworzywa 
sztucznego. Szczotka wykonana  z polipropylenu, biała, okrągły kształt, włosie z PPN, średnica 80 mm 

szt. = kpl. 15 

38. 
Filtry papierowe, 2-warstwowe do odkurzacza Floormatic S12. Pojemność 6 l. Wymiary worka: długość -40 cm, 
szerokosć-25cm, Wymiar uchwytu do mocowania: 10cmx10cm.  opakowanie 5szt 

op.=5 szt. 6 

39. 
Czyściwo włókninowe, bezpyłowe, o wym 20x 40cm, skład; wiskoza 70% poliester 30%, pakowane 400szt/pkt (+ - 
5%) 1500g, ciężar właściwy50-60g/m2. Wszystkie informacje potwierdzone przez producenta. Wymagana karta 
charakterystyki 

szt. = pkt =  
400 szt./pkt (+ 
- 5%) 1500g 

173 

40. 

Spray do czyszczenia skóry, przeznaczony do wszystkich skór gładkich, szorstkich i do skór sztucznych. Łatwy i szybki 
w zastosowaniu dający doskonały efekt czyszczący oraz  odświeżający kolor. Środek przyjazny dla środowiska i 
nieszkodliwy w pomieszczeniach mieszkalnych poprzez działanie naturalnych surowców. Przyjazny dla skóry. Nie 
wymaga płukania. Składniki: poniżej 5 % tensydów niejonowych, poniżej 5 % tensydów anionowych, substancje 
zapachowe, limoneny, benzoizotialinony, metylizotialinony, olejki naturalne 

op.=  375ml 2 

41. 

Środek do maszynowego czyszczenia ekstrakcyjnego czyszczenia wszelkich wodoodpornych podłóg dywanowych, 
wykładzin tekstylnych i dywanów  posiadający bardzo dobre właściwości czyszczące i konserwujące wyróżniający się 
przyjemnym zapachem przewidziany do stosowania we wszystkich urządzeniach czyszczących. Skład: fosforany, 
etoksylowany alkohol tłuszczowy pH od 9,7do 10,7. Wymagana Karta Charakterystyki 

op.=5l 2 

42. 
Zmywak-  gąbka  o wymiarze 6,8x9,8x3,2 cm w komplecie 4 sztuki zwykłych zmywaków + 1 do teflonu ( z 
delikatniejszą powłoką ścierną) 

op.= 5szt 127 

43. 
Proszek do szorowania z wybielaczem. Zastosowanie : czyszczenie kuchenek, wanien, zlewozmywaków, umywalek, 
blatów kuchennych, powierzchni emaliowanych, ceramiki, powierzchni chromowanej. Właściwości : przywraca 
połysk, pozostawia świeży zapach, nie rysuje. Wymagana karta charakterystyki 

op.=500 g 10 

 
*) data ważności produktu krótsza niż 12 miesięcy,        
**) dla pozycji: 26,28,29,30,39,41,43 - Zamawiający wymaga dostarczenia aktualnych kart charakterystyki oferowanych 
preparatów.         
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Część 2: sukcesywna dostawa  koncentratów i superkoncentratów do mycia podłóg: 
 

Cześć 2 -  sukcesywna dostawa  koncentratów i superkoncentratów do mycia podłóg; Kod CPV 39800000-0 - środki czyszczące i polerujące. 

l.p Opis przedmiotu zamówienia op. 
Ilość 
op. 

1. 

Koncentrat pielęgnacyjno-czyszczący. Idealny do podłóg pokrytych dyspersją polimerową  oraz niezabezpieczonych. 
Wodorozcieńczalne komponenty tworzą odporną na zabrudzenia, przezroczystą, antypoślizgową powłokę 
ochronną. Przeznaczony do wszystkich wodoodpornych podłóg z wyjątkiem wykładzin dywanowych i z surowego 
drewna. pH: 8,3-8,9 (100%), gęstość koncentratu 1,02 - 1,03g/cm3. Kolor purpurowy [ciemny]. Skład: > 5-<20 % 
anionowe związki  powierzchniowo czynne, 1-5 %, niejonowe związki powierzchniowo czynne, <5% 2-fenoksyetanol 
.  Wydajność 1 l koncentratu – 1000 l roztworu roboczego. Opakowanie 1L. Oferent zobowiązuje się do przekazania i 
zamontowania 3 systemów dozowania i 9 zamykanych pojemników na butelki. Opis systemu dozującego 
Zamawiający umieścił pod tabelą zawierającą opisy przedmiotu zamówienia*.  
Wymagana karta charakterystyki 

1op. = 1l 24 

2. 

Superkoncentrat koncentrat czyszczący. Przeznaczony do wszystkich dających się zmywać powierzchni, w 
szczególności z połyskiem, np. lakierowane powierzchnie, ceramiczne, płytki ścienne i podłogowe, tworzywa 
sztuczne, podłogi kamienne, szkło. pH: 5,5 - 6,7 (100%), gęstość  0,99 - 1,00g/cm3. Skład >15-<30 % niejonowe 
związki powierzchniowo czynne, 1-5 % anionowe związki powierzchniowo czynne, 10-20 % alkohol izopropylowy, 
<5% alkiloeterosiarczany.  Wydajność 1 l koncentratu – 1000 l roztworu roboczego. Opakowanie 1 l. Oferent 
zobowiązuje się do przekazania i zamontowania 3 systemów dozowania i 9 zamykanych pojemników na butelki. 
Opis systemu dozującego Zamawiający umieścił pod tabelą zawierającą opisy przedmiotu zamówienia*. Wymagana 
karta charakterystyki 

1op. = 1l 15 

3. 

Super koncentrat czyszczący przeznaczony do stosowania w automatach czyszczących. Szczególnie zalecany do 
błyszczących podłóg. Posiada uniwersalne zastosowanie. Do błyszczących i/lub powlekanych podłóg, idealny na 
wykładziny gumowe i podłogi przemysłowe. Szybki efekt czyszczenia. Uniwersalne zastosowanie. Można stosować 
na wszystkich wodoodpornych rodzajach podłóg. Znajduje on zastosowanie zarówno w automatach czyszczących jak 
iw pielęgnacji manualnej. Zawiera specjalne, niskopieniące substancje uzyskane na bazie naturalnych surowców, 
które zostały uznane pod względem ekonomicznym za znakomite. Dozowanie: roztwór 0,1 %.  Skład: >30 % 
niejonowe związki powierzchniowo czynne,<5% mydło, Zawiera substancje zapachowe: (Linalool, Benzyl Salicylate, 
Hexyl Cinnamal, S8013-90-9, Isoeugenol) 30-50 % alkohole etoksylowane, 20-25 % eter monobutylowy glikolu 
dietylenowego 0,1-0,25 % rozpuszczalniki/wspomagacze; Stan fizyczny: ciecz; Kolor: bezbarwny; Zapach: kwiatowy; 
pH: 8,4 do 9 (100 %); Gęstość względna: 1,004 do 1,007 g/cm3 (20oC). Wymagana karta charakterystyki 

1op. = 1l 65 

4. 

Superkoncentrat czyszczący do sanitariatów. Posiada znakomite właściwości czyszczące. Usuwa kamień z wody i 
moczu, przy codziennym stosowaniu. Daje świeży zapach i wysoki połysk. Przeznaczony do wszystkich powierzchni 
przedmiotów znajdujących się w pomieszczeniach sanitarnych. Idealny do podłóg, drzwi, ścian, umywalek i 
prysznicy. pH: 0,8-1,1 (100%), gęstość koncentratu 1,0-1,4g/cm3. Kolor: różowy [ciemny]. Skład: >5 -<20% 
niejonowe związki powierzchniowo czynne, 10-25 % kwas amidosiarkowy (VI), 10-20 % etoksylowany alkohol 
tłuszczowy>5EO. Wydajność 1 l koncentratu – 1000 l roztworu roboczego. Opakowanie: butelka  o pojemności 1 l. 
Oferent zobowiązuje się do przekazania i zamontowania 3 systemów dozowania i 9 zamykanych pojemników na 
butelki. Opis systemu dozującego Zamawiający umieścił pod tabelą zawierającą opisy przedmiotu zamówienia *. 
Wymagana karta charakterystyki 

1op. = 1l 22 

5. 

Gotowy do użycia środek  w postaci żelu do czyszczenia toalet o właściwościach dezynfekujących. Usuwa osady 
wapienne, brud oraz nieprzyjemne zapachy. Nadaje się do stosowania na wszystkich odpornych na działanie 
kwasów powierzchniach w obrębie łazienek, posiada działanie bakteriobójcze zgodne  z normami PN-EN 1276 i PN-
EN 13697, produkt a swoim składzie zawiera:  3-10% kwas glikolowy, 5-20% niejonowe środki powierzchniowo 
czynne,  pH produktu 2-2,5, gęstość względna 1,02-1,05 g/ml, działanie dezynfekcyjne potwierdzone pozwoleniem 
na obrót produktem biobójczym wydanym przez Ministra Zdrowia. Wymagana karta charakterystyki 

1op. = 750 ml 44 

6. 

Skoncentrowany środek do mycia powierzchni ogólnych i szklanych o silnych właściwościach zwilżających. Do 
wszystkich powierzchni zmywalnych /glazura, meble, powierzchnie laminowane, lamperie etc., (w tym do 
powierzchni błyszczących /szyby, lustra, przeszklenia). Innowacyjna formuła zawierająca alkohol i aktywne składniki 
zapewniające doskonałe rezultaty czyszczenia powierzchni i podłóg, szczególnie na powierzchniach błyszczących. 
Doskonała kompatybilność materiałowa chroni przed uszkodzeniami czyszczonych powierzchni. Formuła, która nie 
pozostawia smug. Środek nie podlega przepisom CLP dotyczącym etykietowania, co oznacza brak wymagań 
dotyczących stosowania środków ochrony osobistej. Nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny w myśl 
rozporządzenia (WE)1272/2008. Produkt posiada certyfikat Eco-Label. Zalecane stężenie roztworu roboczego: 0,25-
0,5% Skład: anionowe środki powierzchniowo czynne ≤ 5%, alkilosulfobursztyniany ≥ 1 - >2,5%, alkohol etylowy ≥ 5 - 
< 10%, pH koncentratu 6,3 do 7,3, kolor – jasno niebieski. pakowanie butelka 1l. Wymagana karta charakterystyki 

1op. = 1l 6 
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7. 

Preparat do usuwania starych powłok polimerowych i doczyszczania powierzchni.  Niskopieniąca formuła bez 
amoniaku oparta jest na nowej generacji surowcach o doskonałej biodegradowalności. Preparat działa 
przeciwpoślizgowo podczas usuwania powłok, dzięki czemu zapewnia większe bezpieczeństwo środowiska pracy, a 
także posiada przyjemny, neutralny zapach. Może być stosowany na linoleum jak i z podłóg wykonanych z 
naturalnej gumy. Środek nie podlega przepisom CLP dotyczącym etykietowania, co oznacza brak wymagań 
dotyczących stosowania środków ochrony osobistej. Stężenie robocze do usuwania powłok akrylowych 1:10. Skład: 
Difosforan tetrapotasu >= 1 - < 2.5, 2-Fenoksyetano >= 1 - < 2.5, 2-(2-butoksyetoksy)etanol >= 1 - < 2.5, Etery glikolu 
dipropylenowego >= 5 - < 10, kumenosulfonian sodu ≥3 - <5%, Gęstość względna : 1.035 - 1.045,  pH 10,1-10,5 
(100%). Wymagana karta charakterystyki 

op.= 5 l 25 

8. 

Wodorozcieńczalna polimerowa  emulsja, cechująca się duża odpornością na środki na bazie alkoholu do dezynfekcji 
skóry i powierzchni. Środek przeznaczony do wszystkich posadzek wodoodpornych z wyjątkiem posadzek 
drewnianych, laminowanych, dywanów i posadzek, dla których impregnowanie nie jest zalecane. Idealny do 
stosowania w obszarach wysokiego ryzyka, gdzie wymagane jest stosowanie środków do dezynfekcji rąk oraz 
środków do dezynfekcji powierzchni o szybkim działaniu. Skład: woski, akrylany. Stan fizyczny: ciecz; Kolor: biały 
[jasno]; Zapach: akrylowy; pH: 8,3 do 9,1 (100%)Gęstość względna: 1,022 do 1,03 g/cm3 (20oC). Nadający posadzce 
połysk i odporność na zanieczyszczenia. Wymagana karta charakterystyki 

op.= 5 l 15 

9. 

Długotrwała powłoka akrylanowa wyjątkowo odporna na brud i zarysowania. Posiada właściwości antypoślizgowe. 
Przewodzi ładunki elektrostatyczne – potwierdzone badaniami.  Możliwość stosowania jako powłoka gruntująca 
posadzkę przed nakładaniem akryli odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych i alkoholu. Środek do 
konserwacji powierzchni narażonych na zniszczenie takich jak: wykładziny z PCV i linoleum, posadzki kamienne-
marmur, piaskowiec, lastriko etc. Kombinacja czystych akrylanów z ciśnieniowych polietylenów zwiększa 
właściwości ochronne powłoki. Jest ona niewrażliwa na zabrudzenia, zarysowania, ślady obuwia. Przeznaczony do 
wszystkich podłóg wykładzin wodoodpornych, z wyjątkiem parkietów i wykładzin tekstylnych. Produkt gotowy do 
użycia. Możliwość rozcieńczania z wodą w przypadku regeneracji powłok akrylowych. Wydajność 10L koncentratu – 
250m2 – 3 warstwy. Skład: Akrylany, Polietylen. Opakowanie: 10 l, stan fizyczny: ciecz [emulsja], kolor: biały [jasno], 
pH: 8,1 do 8,9 (100%) Gęstość względna: 1,026 do 1,034 g/cm3 (20oC). Wymagana karta charakterystyki 

op.= 10 l 12 

10. 

Skoncentrowany środek / stężenie roztworu roboczego 0,25% / do mycia wszystkich zmywalnych powierzchni tj. 
szyby, lustra, powierzchnie plastikowe, drewnopodobne. Zawierający w swoim składzie 5% lub więcej, ale nie mniej 
niż 15% niejonowych środków powierzchniowo - czynnych, mniej niż 5% anionowych środków powierzchniowo - 
czynnych, kompozycje zapachowe (CITRAL, LIMONENE, LINALOOL), 1-Butoksypropan-2-ol, poli(oksyetylowania) 
alkoholu tłuszczowego. 

op.= 1l 6 

 

*)opis dozowników:  Stacjonarne urządzenia przepływowe, montowane na ścianie, podłączane do instalacji wodnej o ciśnieniu roboczym 

w zakresie 1,76-5,86 bara, przystosowane do precyzyjnego dozowania czterech różnych produktów chemicznych w stężeniach od 0,1% do 

1%, możliwe przygotowanie roztworów o wyższym stężeniu. Urządzenia posiadają moduł szybkiego napełniania wiader roztworem środka 

myjącego oraz moduł obniżonego ciśnienia do bezpiecznego napełniania roztworem środka myjącego butelki ze spryskiwaczem oraz 

małych wiaderek. Urządzenia posiadają wygodny przełącznik do łatwego i prostego wyboru jednego z czterech produktów  chemicznych. 

Dodatkowo dozowniki wyposażone są w 3 zamykane na klucz pojemniki do oddzielnego przetrzymywania 1 l op. koncentratu, 

uniemożliwiając tym samym wymieszanie ich i rozlanie. Zamknięte pojemniki nie mogą zasłaniać dolnej części butelek z koncentratem, 

umożliwiając  tym samym ocenę ilość środka w butelce bez konieczności otwierania pojemników; jeden na środek do mycia powierzchni 

ponad podłogowych, drugi na środek do mycia podłóg, trzeci na produkt  do mycia urządzeń sanitarnych – zabezpieczając w ten sposób 

dostęp osób niepowołanych do kontaktu z koncentratem. Dozowniki posiadają zawory zwrotne zabezpieczające instalację wodną przed 

dostaniem się do niej  środka chemicznego bądź jego roztworu. Obudowa dozowników wykonana z tworzywa ABS odpornego na 

mechaniczne uszkodzenia oraz na działanie środków chemicznych. Dozowniki mają posiadać  na obudowie miejsce do wyraźnego i 

czytelnego oznaczenia (tj. naklejki z informacją o roztworze produktu). Wymiary obudowy dozownika wys. 37-38 cm, szer. 12-13 cm, głęb. 

13 -14 cm.   

**) dla pozycji  1-9 - Zamawiający wymaga dostarczenia aktualnych kart charakterystyki oferowanych preparatów zgodnie z REACH/2007   

i kart technicznych produktów lub ulotek wystawionych przez producenta środków. Pozycje od 1-9 powinny być kompatybilne ze sobą i 
pochodzić  od  jednego producenta.  Wszystkie zaproponowane preparaty muszą być sklasyfikowane zgodnie  z Rozporządzeniem WE 

1272/2008. Zgodność ta musi być potwierdzona w dostarczonych kartach charakterystyki oferowanych preparatów.  
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      Załącznik nr 3 do siwz 
 

Oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz spełnianiu 
warunków udziału w postępowaniu 

 

  

Nazwa wykonawcy................................................................................................................................. 

 

Adres wykonawcy................................................................................................................................... 

 

NIP/PESEL ....................................................................... 

KRS/CEiDG* .....................................................................  

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP,PESEL KRS/CEiDG) 

 

Oświadczam, że nie później niż na dzień składania ofert nie podlegam wykluczeniu na podstawie art. 

24 ust. 1 i art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy oraz spełniam warunki udziału w postępowaniu, które zostały 

określone w pkt 6.1 b) siwz. 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA 
(wypełnić jeśli dotyczy): 
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu, który został 

określony w pkt 6.1 b) siwz dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej polegam na zasobach 

następującego podmiotu:  

................................................................................................................................................................ 

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

podmiot ten na dzień składania ofert nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i art. 24 

ust. 5 pkt. 1 ustawy. 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO 
ZDOLNOŚCI POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA (wypełnić jeśli dotyczy): 
Oświadczam, że zamierzam powierzyć wykonanie zamówienia następującym podwykonawcom: 

................................................................................................................................................................ 

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),  

w następujących częściach zamówienia: 

................................................................................................................................................................  

 (określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu) 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 
Wskazuję, że dokumenty na potwierdzenie złożonego oświadczenia, że nie podlegam wykluczeniu, 

znajdują się w formie elektronicznej pod następującymi adresami internetowych ogólnodostępnych i 

bezpłatnych baz danych*: 

 

 KRS - https://ems.ms.gov.pl  

 

 CEiDG - https://prod.ceidg.gov.pl  

*należy wskazać właściwe 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane powyżej są aktualne na dzień składania ofert i zgodne z 

prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

Czy wykonawca jest małym lub średnim przedsiębiorstwem?   Tak/Nie* 
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...............................................  

 (miejsce, data) 

.......................................................... 

(podpis/podpisy osoby/osób uprawnionych/upoważnionych do reprezentowania wykonawcy) 

 
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub 

roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR. 

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi 

przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów 

EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.  

Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich 

przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów 

statystycznych.  
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Załącznik nr 5 do siwz 

Wykaz dostaw 
W tabeli należy podać wszystkie wymagane informacje  

Lp. 
Przedmiot dostawy Podmiot, dla którego 

została wykonana 
dostawa 

Data wykonania  
(dzień/miesiąc/rok) 

Uwagi 

Określenie dostawy 
Elementy, które winna zawierać wykonana dostawa oraz jej 

wartość 
1 2 3 4 5 6 

1.  

Dla części nr 1 
 
Czy Wykonawca ** lub podmiot udostępniający zasoby potwierdza, 

iż wykonał dostawę środków czystości, ręczników, worków na 
odpady? 
Tak/nie*  

   

 
warto ść dostawy  ………….…….. zł brutto 

Uwaga! 
Jeśli Wykonawca wykonał dostawę obejmującą również inne 

elementy, należy podać wartość dostawy polegającej na dostawie 
środków czystości, ręczników, worków na odpady 

2  

 
Dla części nr 2 
 
Czy Wykonawca ** lub podmiot udostępniający zasoby potwierdza, 

iż wykonał dostawę koncentratów i superkoncentratów do mycia 
podłóg? 
Tak/nie*     

 
warto ść dostawy  ………….…….. zł brutto 

Uwaga! 
Jeśli Wykonawca wykonał dostawę obejmującą również inne 

elementy, należy podać wartość dostawy polegającej na dostawie 
koncentratów i superkoncentratów do mycia podłóg 

* Wybrać odpowiednie 
**  jako wykonawcę należy rozumieć podmiot, który złożył ofertę 
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Załącznik nr 6 do siwz 
 
 

Składa tylko ten Wykonawca, który polega na zasobach podmiotu trzeciego, zgodnie z art. 22a ustawy 

 

 

ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU TRZECIEGO 
 do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich 

przy realizacji zamówienia 

 

 
Po zapoznaniu się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz wymaganiami opisanymi w siwz, my niżej 

podpisani zobowiązujemy się do oddania do dyspozycji Wykonawcy następujących zdolności technicznych lub 

zawodowych*  

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia pn: 

 „Sukcesywna dostawa środków czystości” 

 

 

* odpowiednie wybrać 
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Załącznik nr 7 do swiz 
____________________________ 
(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy) 

 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIENIU WYMAGAŃ DOTYCZĄCYCH PRZEDMIOTU 
ZAMÓWIENIA 

 

Nazwa Wykonawcy ..................................................................................................................... 

Adres Wykonawcy ....................................................................................................................... 

 

 

1. Oświadczam/my, że wszystkie produkty zaoferowane w ofercie przetargowej z dnia 
______________ spełniają wymagania: 

a) zawarte przez Zamawiającego w siwz i załączniku nr 2 do siwz - opis przedmiotu 
zamówienia oraz w załączniku nr 1a i 1b do siwz  - formularz cenowy ( załączniki nr 
1a i 1b oraz 2 do siwz stanowią jednocześnie złączniki  do umowy), 

b) przewidziane w ustawie o wyrobach medycznych potwierdzone aktualnymi 
dokumentami (tj.: kompletne zgłoszenia lub powiadomienia do Prezesa Urzędu 
Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów 
Biobójczych, karty charakterystyki, certyfikat CE, Deklaracje Zgodności, atesty), dla 
tych produktów, które tego wymagają. 

2. Oświadczam/my, że wszystkie towary, stanowiące przedmiot zamówienia i nie 
podlegające przepisom ustawy z 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (t.j. Dz.U. z 
2019 r., poz. 175 z późn. zm.) zaoferowane w ofercie przetargowej posiadają dokumenty 
dopuszczające je do obrotu i używania na terenie Polski -certyfikat CE oraz dokumenty 
potwierdzające spełnienie przez te towary wymaganych prawem norm. 

3. Oświadczam/my, że jestem/śmy świadom/i odpowiedzialności karnej za składanie 
fałszywych oświadczeń. 
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Załącznik nr 8 do siwz 
 

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

W ZWIĄZKU Z UDZIAŁEM W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNEGO 

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SPZOZ Uniwersytecka Klinika 
Stomatologiczna w Krakowie, ul. Montelupich 4, 31-155 Kraków. 

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych.  
Kontakt z Inspektorem można uzyskać pod adresem e-mail: iod@uks.com.pl 
Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna przetwarza Pani/ Pana dane osobowe w związku z udziałem  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 

 

Jakie dane przetwarzamy: 

1. dane identyfikujące, w tym między innymi: imię, nazwisko, stanowisko; 
2. dane kontaktowe, w tym między innymi: numer telefonu, adres e-mail, numer faxu, adres 

(siedziba firmy); 
 

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych 

 

Cel przetwarzania danych 
Podstawa prawna 
przetwarzania danych 

Okres 
przechowywania/przetwarzana 
danych osobowych 

Prowadzenie postępowania o 
udzielenie zamówienia 
publicznego. 

art. 6 ust. 1 lit. c RODO 
art. 6 ust. 1 lit. f RODO 

Zgodny z zapisami Prawa zamówień 
publicznych. 

Zawarcie i realizacja umowy 
(w przypadku wyboru danej 
oferty). 

art. 6 ust. 1 lit. b RODO 
art. 6 ust. 1 lit. f RODO 

Zgodny z zapisami Prawa zamówień 
publicznych oraz do czasu wygaśnięcia 
wzajemnych roszczeń. 

Kontakt poprzez 
wykorzystanie numeru 
telefonu lub adresu e-mail 
lub numeru faxu w celach 
wynikających z 
prowadzonego postepowania 
o udzielenie zamówienia 
publicznego lub w celach 
realizacji zawartej umowy. 

art. 6 ust. 1 lit. b RODO 
art. 6 ust. 1 lit. f RODO 

Zgodny z zapisami Prawa zamówień 
publicznych. 

 
Skąd mamy Pani / Pana dane osobowe: 
Dane osobowe zawarte w dokumentach dotyczących postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego są pozyskane od osoby, której dane dotyczą.  

 
W przypadku danych osób dedykowanych do udziału w postepowaniu lub dedykowanych do realizacji 
umowy,  
Administrator informuje, iż dane te pozyskał od strony, która złożyła ofertę w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego lub z którą zawarł umowę (tj. Wykonawca).  
Dane te mogą obejmować: imię i nazwisko, numer telefonu, adres email, stanowisko, dane firmy z 
którą osoba dedykowana współpracuje. 
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Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak stanowi warunek ustawowy w 

zakresie udziału w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego a konsekwencje nie podania 

wskazanych danych wynikają z przepisów Prawa zamówień publicznych.  

 
 
 

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: 
1. pracownicy i współpracownicy SPZOZ Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna w Krakowie 

upoważnieni do udziału w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 
2. podmioty, którym SPZOZ Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna w Krakowie powierzyła 

przetwarzanie danych osobowych, w tym: 

• dostawcy usług teleinformatycznych, podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie, 

• dostawcy usług prawnych i doradczych, w tym w przypadku dochodzenia roszczeń 
związanych  
z prowadzoną przez SPZOZ Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna w Krakowie 
działalnością gospodarczą i obrony przed roszczeniami,  

• inne podmioty lub organy – w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa. 
 

Państwa dane nie będą przekazywane do państw spoza obszaru EOG. 
Państwa dane nie będą podlegały procesom podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym 
Państwa dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu profilowaniu. 

 

PRAWA, jakie Państwu przysługują: 
1. prawo dostępu do Państwa danych osobowych (art. 15 RODO) 
2. prawo do sprostowania Państwa danych osobowych (art. 16 RODO) 
3. prawo do żądania usunięcia danych w przypadkach określonych w art. 17 ust. 1                                                           

(z uwzględnieniem wyjątków art. 17 ust. 3 RODO) 
4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach określonych w 

art. 18 RODO 
5. prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w przepisach art. 20 RODO. 

Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się 
ochroną danych osobowych: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 


