
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia: 

Dostawa środków czystości dla Domu Pomocy Społecznej nr 1 im. Marie Juchacz
w Gorzowie Wlkp.

Rodzaj zamówienia:
Dostawa

Tryb udzielanego zamówienia:
Przetarg nieograniczony

I. Nazwa i  adres zamawiającego:
 Zamawiający :

Dom Pomocy Społecznej nr 1 
im. Marie Juchacz  
ul. Podmiejska Boczna 10
66-400 Gorzów Wlkp.
tel. (095) 732-41-22
fax (095) 732-41-22
internet: www.dps.gorzow.pl
e-mail: sekretariat@dps.gorzow.pl

II. Tryb udzielenia zamówienia.
Zamówienie  publiczne  udzielane  jest  zgodnie  z  ustawą  z  dnia  29  stycznia  2004  r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami), zwaną 
dalej ustawą, w trybie przetargu nieograniczonego.

III. Opis przedmiotu zamówienia. 
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków czystości, artykułów gospodarczych, płynu 

do zmywarki do naczyń, płynu do maszyn czyszczących podłogi, środków dezynfekujących 
w podziale na 4 części, tj.

Część nr 1: środki czystości , piorące i artykuły gospodarcze
Część nr 2: płyn do zmywarki
Część nr 3: płyn do maszyn czyszczących
Część nr 4: środki dezynfekujące

2. Oznaczenie wg CPV: 
33711610-6 szampony
33711810-8 kremy do golenia
33711900-6  mydło
33721000-0 golarki
33760000-5 papier toaletowy, chusteczki higieniczne, ręczniki do rąk i serwety 
39224300-1  miotły  i  szczotki   inne  artykuły  do  sprzątania  w  gospodarstwie  domowym 
39830000-9 środki czyszczące 

http://www.DPS.gorzow.pl/


39831000-6 preparaty piorące
39832000-3 produkty do zmywania naczyń
39831240-0 preparaty czyszczące
39831300-9 środki do czyszczenia podłóg
39831600-2 środki do czyszczenia toalet
33141420-0 rękawice chirurgiczne
33631600-8 środki antyseptyczne i dezynfekcyjne 
33741300-9 środek odkażający do rąk

3. Warunki realizacji zamówienia zawarte są we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 
do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz  w niniejszej specyfikacji.

4. Warunki gwarancji: dostawa towaru z ważnym terminem przydatności do użycia.
5. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego

w Gorzowie Wlkp., w miejsce wskazane przez Zamawiającego.
6. Wymagania Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia (podstawowe) :

a) Towar I gatunku  dopuszczony do obrotu zgodnie z obowiązującymi normami, atestami, 
terminami przydatności do użytku, z nienaruszonymi cechami pierwotnymi opakowania.

b) Dostawy do magazynów Zamawiającego, transportem  i na koszt Wykonawcy.
c) Zamówienie składane pisemnie (faxem) lub telefonicznie.
d) Dostawa towaru partiami, stosownie do potrzeb i zamówień Zamawiającego.
e) Dopuszcza  się  możliwość  zmiany  ilości  poszczególnego  asortymentu  objętego 

zamówieniem.
f) Do każdej dostawy Wykonawca musi dołączyć fakturę.
g) Płatność za towar: przelew w terminie 21 dni od daty doręczenia faktury.
h) Opakowania wypożyczone Zamawiającemu  lub wliczone w cenę towaru.

Szczegółowy  wykaz  wymagań Zamawiającego oraz opis asortymentu zawarto
w formularzu potwierdzającym spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez 
Zamawiającego stanowiącym zał. nr 5 do niniejszej specyfikacji .

IV. Składanie ofert częściowych.
Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych.

V. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:
Zamówienie  należy  wykonać  w  terminie  od  daty  podpisania  umowy,  przez  okres  12  
miesięcy.

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania 
tych warunków.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy spełniający wymagania określone w 
art. 22 ust. 1 ustawy. 

2. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w formule spełnia 
– nie spełnia, w oparciu o dokumenty załączone do oferty, a których wykaz zawiera punkt 
VII niniejszej specyfikacji. 

3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np konsorcjum, spółka 
cywilna),  ustanawiając  pełnomocnika  do  reprezentowania  ich  w  postępowaniu  albo 
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (do 
oferty należy załączyć odpowiednie pełnomocnictwo). W takim przypadku warunki udziału 
w postępowaniu, dotyczące wykonawcy, odnoszą się odpowiednio do wykonawców, którzy 
ubiegają się wspólnie o zamówienie publiczne.  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 .

VII.  Wykaz  dokumentów  i  oświadczeń  jakie  mają  dostarczyć  wykonawcy  w  celu 
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.
1.  Wraz  z  ofertą  wykonawca  winien  złożyć  oświadczenie  o  spełnieniu  warunków  udziału  w 
postępowaniu – zał. nr 2 do SIWZ oraz dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu:
-  aktualny  odpis  z  właściwego  rejestru  albo  aktualne  zaświadczenie  o  wpisie  do  ewidencji 
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do 
ewidencji  działalności  gospodarczej,  wystawione  nie  wcześniej  niż  6  miesięcy przed  upływem 
terminu składania ofert. 
2.  W przypadku składania  oferty przez wykonawców wspólnie  ubiegających się o zamówienie, 
każdy z wykonawców, musi załączyć do oferty dokumenty potwierdzające spełnianie warunków 
udziału w postępowaniu. 
3.  Jeżeli  wykonawca  ma  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania  poza  terytorium  Rzeczypospolitej 
Polskiej,  zamiast  dokumentu,  o  którym  mowa  w  pkt.  VII  ppkt.  1  lit  a),  składa  dokument 
wystawiony  w  kraju,  w  którym ma  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania,  potwierdzający  że  nie 
otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem  terminu  składania  ofert.  Jeżeli  w  kraju  pochodzenia  osoby  lub  w  kraju,  w  którym 
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,  nie wydaje się dokumentu,  o którym mowa 
wyżej,  zastępuje  się  go  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.  Przepis  dotyczący  terminów  wystawienia  dokumentów  stosuje  się 
odpowiednio. 
4. Wraz z ofertą wykonawca winien złożyć również oświadczenie wykonawcy o spełnieniu przez 
oferowaną   dostawę  wymagań  określonych  przez  zamawiającego  -  zał  nr  3  do  SIWZ  oraz 
dokumenty potwierdzające spełnianie tych wymagań:
a) formularz  potwierdzający spełniane  przez  oferowane  dostawy wymagań  określonych  przez 
Zamawiającego . Wzór stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.
5.  Do oferty należy dołączyć zaparafowany wzór umowy – stanowiący załącznik nr 4 SIWZ.
6. Do oferty należy dołączyć wypełniony formularz cenowy według załącznika nr 6 do SIWZ. 
7. Do oferty należy dołączyć wypełniony formularz oferty – stanowiący załącznik nr 1 do 

SIWZ.
8. Dokumenty  należy  składać  w formie  oryginału  lub  kopii  poświadczonej  za  zgodność  z 

oryginałem przez wykonawcę. 
9. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, 

poświadczonym przez wykonawcę.
10.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 ( tj. Dz.U. z 2008r. Nr 189 poz. 1158)).

VIII.  Informacja  o  sposobie  porozumiewania  się  zamawiającego  z  wykonawcami  oraz 
przekazywania  oświadczeń  i  dokumentów,  a  także  wskazanie  osób  uprawnionych  do 
porozumiewania się z wykonawcami.
1.  Wszelkie  zawiadomienia,  wnioski,  oświadczenia  i  informacje  zamawiający  i  wykonawcy 
przekazują sobie w formie pisemnej.
2. Adres zamawiającego do korespondencji: 

Dom Pomocy Społecznej Nr 1
im. Marie Juchacz



ul. Podmiejska Boczna 10
66 – 400 Gorzów Wlkp. 

3. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest: Sinkiewicz Patrycja
tel. 095 7323522 wewnętrzny 43.

IX. Wymagania dotyczące wadium.
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

X. Termin związania ofertą.
Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni kalendarzowych, licząc od upływu 
terminu składania ofert.

XI. Opis sposobu przygotowywania ofert.
1. Na ofertę składają się następujące dokumenty:

a) formularz oferty – zał. nr 1
2. Do  oferty  należy  również  załączyć  wszystkie  wymagane  oświadczenia  i  dokumenty 

wskazane w pkt. VII niniejszej specyfikacji oraz próbki oferowanego asortymentu.
3. Pozostałe informacje dotyczące przygotowania oferty:

1/ Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
2/ Oferta musi być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej.
3/ Oferta winna być podpisana przez osoby uprawnione lub upoważnione do reprezentowania 

wykonawcy.
4/ Forma oferty winna spełniać następujące wymagania:
a) wszystkie  strony  oferty  oraz  oświadczenia  i  dokumenty  potwierdzające  spełnianie 

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

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

c) wszystkie strony zawierające treść należy kolejno ponumerować,
d) ofertę należy składać w jednym egzemplarzu, w opakowaniu lub kopercie. Na kopercie lub 

opakowaniu należy zamieścić informacje:

Nazwa i adres wykonawcy 
Nazwa i adres zamawiającego
Adres na który należy składać oferty
Oferta na: ....(wpisać nazwę zamówienia)..
Nie otwierać przed:…(wpisać datę otwarcia ofert)…..

5. W dowolnym momencie przed upływem terminu składania ofert każdy wykonawca może 
zmienić lub wycofać swoją ofertę.

XII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

Oferty należy składać, nie później niż do dnia 24 lipca 2009r. do godz. 12:00
w siedzibie Zamawiającego: 

Dom Pomocy Społecznej nr 1 
im. Marie Juchacz  
ul. Podmiejska Boczna 10
66-400 Gorzów Wlkp.
Sekretariat pokój nr 2



Miejsce oraz termin otwarcia ofert.
1. Otwarcie  złożonych  ofert  nastąpi  w dniu   24 lipca  2009r. o  godz.  12:30   w  siedzibie 

Zamawiającego:
Dom Pomocy Społecznej nr 1 
im. Marie Juchacz  
ul. Podmiejska Boczna 10
66-400 Gorzów Wlkp.
Pokój nr 20

XIII. Opis sposobu obliczenia ceny.
1. Cena wykonania zamówienia   odpowiednio dla każdej części podana w ofercie musi być 

ceną brutto (razem z podatkiem VAT). Cena winna uwzględniać wszystkie koszty związane 
z realizacją zamówienia, w tym cła, podatki i inne opłaty. 

2. Cena oferty powinna zostać wyliczona na podstawie formularza cenowego. Cenę należy 
wyliczyć  poprzez  pomnożenie  cen  jednostkowych   przez  ilość  jednostek  dla  każdego 
asortymentu. Zgodnie z zapisem w formularzu cenowym: ilość  x cena jedn. netto = cena 
netto; cena  netto + wartość VAT= cena brutto. Suma pozycji „cena brutto”  stanowić będzie 
cenę  oferty.  W formularzu  należy  także  zsumować  pozycje  „cena  netto”  oraz  „wartość 
VAT”. Dane te należy wpisać do formularza oferty.

3. Wykonawcy  zobowiązani  są  do  bardzo  starannego  zapoznania  się  z przedmiotem 
zamówienia,  warunkami wykonania i  wszystkimi czynnikami mogącymi mieć wpływ na 
cenę zamówienia.

4. Cena podana przez Wykonawcę nie będzie podlegała zmianom przez okres trwania umowy.
5. Walutą ceny jest złoty polski.
6. Cenę oferty należy określić z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

XIV. Opis kryteriów, którymi będzie kierował się zamawiający przy wyborze ofert wraz z 
podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

1. Oferty w każdej części zamówienia będą oceniane według jedynego kryterium, którym jest 
cena brutto wykonania odpowiedniej części zamówienia. Jako najkorzystniejsza, w każdej 
części zamówienia zostanie uznana oferta z najniższą ceną i otrzyma ona najwyższa ocenę. 
Pozostałe  oferty  zostaną  ocenione  jako  iloraz  najniższej  ceny  spośród  ofert  nie 
podlegających odrzuceniu i ceny oferty ocenianej. Wynik przedstawiany będzie w punktach.

 
Lp. Kryterium Waga
1. Cena oferty 100%

P = ( Cmin. : C) x waga
gdzie:
P – ilość punktów obliczona dla kryterium cena ( dla ocenianej oferty)
Cmin. – cena brutto najniższej oferty 
C – cena brutto ocenianej oferty

XV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać 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 do 
niniejszej specyfikacji.



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.

XVI. Wymagania dotyczące zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

XVII. Istotne dla stron postanowienia treści umowy - wzór umowy.
1. Wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do niniejszej specyfikacji.
2. Zamawiający nie dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 

XVIII.  Pouczenie  o  środkach  ochrony  prawnej  przysługujących  Wykonawcy  w  toku 
postępowania o udzielenie zamówienia.

1. Wykonawcom, a także innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia 
doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów 
ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI Ustawy.

XIX. Opis  części  zamówienia,  jeżeli  zamawiający  dopuszcza  składanie  ofert 
częściowych:

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

XX. Maksymalna liczba wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli 
zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej:
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

XXI. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 
67 ust. 1 pkt 6i 7 lub art 134 ust. 6 pkt 3 i 4 jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich 
zamówień.
Zamawiający  przewiduje  możliwość  udzielenia  Wykonawcy,  który  wygra  przetarg,  zamówień 
uzupełniających.
Podana ilość może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w terminie obowiązywania umowy.

XXII  Opis  sposobu  przedstawiania  oferty  wariantowej,  jeżeli  zamawiający  dopuszcza  ich 
składanie:
Zamawiający  nie dopuszcza możliwość składania ofert  wariantowych.

XXIII.  Adres  poczty  elektronicznej  lub  strony  internetowej  zamawiającego,  jeżeli 
zamawiający dopuszcza porozumiewanie się droga elektroniczną.
Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną.

XXIV.  Informacje  dotyczące  walut  obcych  w jakich  mogą  być  prowadzone  rozliczenia  w 
walutach obcych:
Zamawiający nie przewiduje rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą w walutach obcych.

XXV. Zastosowanie aukcji elektronicznej:
Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej przy wyborze najkorzystniejszej
oferty.

XXVI. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający przewiduje ich 
zwrot:



Zamawiający nie przewiduje zwrotu poniesionych kosztów udziału w postępowaniu.



Załącznik nr 1

Nazwa Wykonawcy: 
Adres:
Telefon, Faks: 
REGON:
NIP:

O F E R T A

Nawiązując do ogłoszenia dotyczącego przetargu nieograniczonego na dostawę środków czystości 
dla Domu Pomocy Społecznej nr 1 im. Marie Juchacz
w Gorzowie Wlkp., składamy niniejszą ofertę:

Ι. Oferujemy wykonanie  przedmiotu  zamówienia,  zgodnie  z  wymogami  zamawiającego 
określonymi w SIWZ za cenę:

PAKIET WARTOŚĆ 
OGÓŁEM NETTO VAT WARTOŚĆ 

OGÓŁEM BRUTTO

1.

2.

3.

4.

ΙΙ. Zaoferowana cena została obliczona zgodnie ze wzorem zamieszczonym w SIWZ 
i została podana na formularzu cenowym, który stanowi załącznik do niniejszej oferty.

ΙΙΙ. Oferujemy termin realizacji zamówienia zgodnie z wymaganiami wynikającymi z SIWZ.

Ις. Oferujemy  termin  płatności  wynoszący  21  dni  liczony  od  dnia  dostawy  przedmiotu 
zamówienia i doręczenia faktury, zgodnie z założeniami wynikającymi z SIWZ, w tym ze 
wzoru umowy.

ς. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ, 
tj. przez okres nie dłużej niż 30 dni, który to termin rozpoczyna się wraz upływem terminu 



składania ofert. 

ςΙ. Oświadczamy, że zaoferowany przedmiot zamówienia posiada świadectwa dopuszczenia do 
obrotu i używania w kraju, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie i 
deklarujemy, że w każdej chwili na żądanie zamawiającego natychmiast je przedłożymy.

ςΙΙ. Na  potwierdzenie  spełnienia  warunków  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia 
składamy oświadczenia, że:

 Wykonawca  oświadcza,  że  odpowiedzialny  jest  za  jakość  oraz  zgodność  z  warunkami 
technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia.

 Wykonawca oświadcza, że spełnia wszystkie wymagania zgodnie z SIWZ.

 Wykonawca zobowiązuje się do należytej staranności przy realizacji zobowiązań umowy.

 Wykonawca  oświadcza,  że  wszystkie  zaoferowane  artykuły  posiadają  stosowne  atesty 
(PZH, HŻ) lub rejestracje (do wglądu).

 Wykonawca oświadcza, że wszystkie zaoferowane artykuły są produktami wysokiej jakości 
dopuszczonymi do stosowania w obiektach służby zdrowia.

 Wykonawca  oświadcza,  że  wszystkie  zaoferowane  artykuły  są  zgodne  z  opisanym 
przedmiotem zamówienia przez zamawiającego.

 Wykonawca  oświadcza,  że  wszystkie  zaoferowane  artykuły  dostarczane  będą  do 
zmawiającego na koszt wykonawcy.

ςΙΙΙ. Oświadczamy,  że  w  każdej  chwili  na  żądanie  zamawiającego  przedłożymy  próbki 
zaoferowanego asortymentu celem ich przetestowania (odpłatnie – wg cen podanych 
w ofercie / nieodpłatnie)*.

ΙΞ. Oświadczamy,  że  zaoferowany przedmiot  zamówienia  (wszystkie  zaoferowane  artykuły) 
będą mieć aktualne terminy ważności, nie krótsze niż 6 miesięcy do ich zakończenia od daty 
dostawy do magazynu zamawiającego. 

Ξ. Ponadto oświadczamy, że:

1) zapoznaliśmy się z treścią SIWZ, wzorem umowy, pozostałymi załącznikami i nie wnosimy 
do nich żadnych zastrzeżeń;

2) załączony do SIWZ wzór umowy został przez nas zaakceptowany bez zastrzeżeń 
i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i 
terminie  określonym przez  Zamawiającego,  jednak nie  później  niż  w okresie  związania 
ofertą zgodnie z art. 94 ustawy P.z.p.;

3) załączniki nr ……………………………, wymienione w pkt XII niniejszej oferty, stanowią 
„załączniki  zastrzeżone”  w rozumieniu  specyfikacji  i  nie  mogą być  udostępnione  innym 
uczestnikom  postępowania,  ponieważ  zawierają  informacje  stanowiące  tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji  (art.  11 
ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji).

ΞΙ. Oświadczamy, że nasza oferta składa się z ……. stron.

Osoby upoważnione do kontaktów z Zamawiającym w niniejszym postępowaniu to: 

 w sprawie oferty: ......................................................................................................

tel. ..............................................................  fax: .................................................



tel. kom. …………………………………………………..

 w sprawie zamówień: ......... ...................................................................................

tel. ..............................................................  fax: .................................................

tel. kom. …………………………………………………..

Załącznikami do niniejszej oferty są:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Świadomi konsekwencji wynikających z art. 24 ust. 2 Ustawy Pzp i innych odrębnych 

przepisów, potwierdzając prawdziwość informacji, niniejszą ofertę składamy:

............................               ………………………………………………
     /miejscowość, data/                                                                     /podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy/



Załącznik nr 2
Oświadczenie wykonawcy

o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu pn.
Dostawa środków czystości w  2009r.  dla Domu Pomocy Społecznej nr 1, im. Marie Juchacz, ul. 
Podmiejska Boczna 10, 66-400 Gorzów Wlkp.

dla części nr ……………………

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

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

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

Oświadczam że spełniam warunki udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust 1 
oraz nie  podlegam wykluczeniu z  postępowania na podstawie  art.  24,  ustawy z  dnia  29 
stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 223, poz. 1655 z 
2007 roku, z późniejszymi zmianami)
 

 
.........................................                                             ....................................
          Miejsce i data                                                                              podpis                                                      



Załącznik nr 3

Oświadczenie wykonawcy
o spełnieniu przez oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego w 

postępowaniu pn.
Dostawa środków czystości w  2009r.  dla Domu Pomocy Społecznej nr 1 
im. Marie Juchacz ,ul. Podmiejska Boczna 10, 66-400 Gorzów Wlkp.

dla części nr ……………………………

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

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

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

 

Oświadczam że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez zamawiającego.
 
 
.........................................                                                            ...............................................
          miejsce i data                                                                                                                  podpis



Załącznik nr 4 do SIWZ

UMOWA   Nr ..........

zawarta w dniu ............. 2009 r. w Gorzowie Wlkp., pomiędzy : Domem Pomocy Społecznej nr 1 
im. Marie Juchacz , ul. Podmiejska Boczna 10, 66-400 Gorzów Wlkp. reprezentowanym przez :

1.Dyrektora: Iwonę Madajczak
posiadającym NIP: ………………. zwanym w dalszym ciągu ZAMAWIAJĄCYM
a....................................................................................................................................................

reprezentowanym przez
1.........................................
2.........................................

posiadającym NIP: ……………….zwanym w dalszym ciągu WYKONAWCĄ.

o następującej treści:

Strony zgodnie oświadczają, że niniejsza umowa została zawarta z zastosowaniem art. 39 ustawy z 
dnia  29  stycznia  Prawo  zamówień  publicznych  (  t.j.  Dz.U.  z  2007r.  Nr  223,  poz.  1655  z 
późniejszymi zmianami) w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w BZP pod numerem: 
……………………………..,  na  warunkach  określonych  w  Specyfikacji  Istotnych  Warunków 
Zamówienia i zgodnie z przedłożoną ofertą stanowiącą załącznik nr 4 do niniejszej umowy.

§ 1

Przedmiotem  umowy  jest  świadczenie  dostaw  ............................  zgodnie  z  załączonym 
zestawieniem zawierającym :

• nazwę asortymentu
• ceny jednostkowe
• sumaryczną ilość i wartość dostaw

Zestawienie sporządzono na podstawie oferty przetargowej, jest ono integralną częścią niniejszej 
umowy i stanowi załącznik nr 1.

§ 2

1. Dostawa towaru następować będzie partiami, stosownie do potrzeb Zamawiającego.
2. Ostateczna wielkość i termin dostawy każdej partii towaru wynikać będzie z jednostronnych 

dyspozycji Zamawiającego  zgłoszonych Wykonawcy : pisemnie przesłanych faksem lub 
telefonicznie.

3. Zamawiający   dostarczył  Wykonawcy   specyfikację  istotnych  warunków  zamówienia 
zawierającą m.in. istotne dla Zamawiającego postanowienia i zobowiązania Wykonawcy – 



są one integralną częścią niniejszej umowy i stanowią załącznik nr 3.
4. Dopuszcza  się  możliwość  zmiany  ilości  poszczególnego  asortymentu  objętego 

zamówieniem.
5. Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego roszczenia odszkodowawcze z tytułu 

zmniejszenia zamówienia.

§ 3

1. Za wykonanie przedmiotu umowy o którym mowa w §.1, Wykonawca otrzyma zapłatę  w 
kwocie brutto nie więcej niż................................................................................................... zł 
( słownie.................................................................................................................................. 
w tym VAT ...................................zł)

2. Strony  będą  się  rozliczać  za  przedmiot  umowy,  fakturami  wystawianymi  przez 
Wykonawcę  ,  max  w  ciągu  2  dni  od  daty  pokwitowania  przyjęcia  dostawy  przez 
Zamawiającego.

3. Zapłata następować będzie przelewem na konto Wykonawcy nr ............................................. 
...........w  ciągu 21 dni od daty otrzymania faktury.

§ 4

1. Ceny  jednostkowe  towaru  podane  w  umowie  nie  ulegną  zmianie  przez  okres  trwania 
umowy. 

§ 5 

Strony ustalają, że :
1. Wykonawca dostarcza towar do magazynu własnym transportem i  na własny koszt.
2. Zamawiający  zobowiązuje się do sprawdzenia dostawy w sposób zwyczajowo przyjęty, 

max w ciągu 2 dni od daty przyjęcia.
3. W razie  stwierdzenia  wad Zamawiający  złoży stosowną reklamację  Wykonawcy,  który 

udzieli  odpowiedzi  na nią  w ciągu 1  dnia,  a  po bezskutecznym upływie tego terminu, 
reklamacja będzie uważana za uznaną w całości zgodnie z żądaniem Zamawiającego.

§ 6

1. Wykonawca  zapłaci Zamawiającemu kary umowne :
a/  za zwłokę w wykonaniu określonego w umowie przedmiotu dostawy– w wysokości 
     0,2%wartości umowy za każdy dzień zwłoki,
b/  za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze dostawy – w wysokości 
     10% wartości dostawy,
c/  za odstąpienie od umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę – w wysokości
    40% wartości umowy.
2. Zamawiający  zastrzega sobie prawo do odszkodowania do wysokości rzeczywiście poniesionej 
szkody.
3. Zamawiający w razie wystąpienia zwłoki w wykonaniu dostawy, może wyznaczyć dostawcy 

dodatkowy termin,  a  po upływie  tego  terminu zamawiający ma prawo zakupić  towar u 
innego kontrahenta na koszt wykonawcy. 



§ 7

1. Strony ustalają, że niniejsza umowa zostaje zawarta na okres 12 miesięcy od dnia podpisania 

umowy.

2. Strony dopuszczają możliwość rozwiązania umowy:

a) w każdym czasie za zgodą obu stron,

b) przez każdą ze stron z zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia.

3. Zamawiający może odstąpić od umowy,  ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn, za które 

odpowiedzialność ponosi Wykonawca, w szczególności jeżeli:

a) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

b) Wykonawca dokona cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na rzecz swoich 

wierzycieli, bądź osób trzecich,

c)  Wykonawca  rażąco  narusza  postanowienia  niniejszej  umowy,  w  szczególności,  gdy 

opóźnienie w realizacji zamówienia przekracza co najmniej 7 dni. 

4. Odstąpienie od umowy następuje z chwilą pisemnego zawiadomienia drugiej strony o przyczynie 

odstąpienia.

§ 8

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie na piśmie, w 
formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności i mogą nastąpić tylko 
przy zaistnieniu przesłanek określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.

§ 9

Zamawiający  nie  wyraża  zgody  na  dokonywanie  przez  Wykonawcę  cesji  wierzytelności 

wynikających z niniejszej  umowy na rzecz osób trzecich, w tym także w zakresie prawa do 

wynagrodzenia za przedmiot umowy.

§ 10

Wszelkie  spory  mogące  wyniknąć  w  toku  realizacji  niniejszej  umowy  strony  poddają  do 

rozpatrzenia sądowi powszechnemu właściwemu dla siedziby Zamawiającego.

 

§ 11

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie :  ustawa z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.



§ 12

Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, nie 
zawierających żadnych poprawek ani skreśleń, po dwa egzemplarze dla każdej ze stron. 

Gorzów Wlkp., dnia .................

ZAMAWIAJĄCY                                                                              WYKONAWCA
1................................                                                                  1...................................
2. .............................                                                                   2. .................................



Załącznik nr 5 do SIWZ

Formularz potwierdzający spełnianie przez oferowaną dostawę  wymagań określonych przez 
zamawiającego w postępowaniu pn.

 Dostawa środków czystości w  2009r.  dla Domu Pomocy Społecznej Nr 1
 im. Marie Juchacz w Gorzowie Wlkp.

Pod  pojęciem  “równoważny”  należy  rozumieć  produkt  o  parametrach  (  technicznych, 
jakościowych, składzie chemicznym) identycznych lub lepszych w stosunku do wskazanego przez 
Zamawiającego .

UWAGA!
W przypadku,  gdy Wykonawca  składa  tzw.  produkt  równoważny obowiązany jest  załączyć  do 
oferty jego próbkę z dołączonym opisem, której pozycji załącznika nr 5 dla części nr 1 do 4 dotyczy 
wraz z odpowiednimi dokumentami potwierdzającymi ich równoważność w zakresie, co najmniej 
podstawowych  cech  –  (atesty,  aprobaty  lub  podobne  dokumenty  wystawione  przez  podmioty 
zewnętrzne, np. producenta). Dla  przykładu w przypadku proszków do prania  będą to dokumenty 
potwierdzające równoważność składu chemicznego. 
W celu umożliwienia komisji przetargowej dokonania sprawdzenia jakości oferowanych produktów 
równoważnych i stwierdzenia czy spełniają one wymogi równoważności w stosunku do wzorców 
(  czyli  wymienionych  przez  Zamawiającego  jako  przykładowe)  dołączone  dokumenty  muszą 
dotyczyć zarówno zamiennika jak i wzorca.  Zwrot próbek Wykonawcom dokonany zostanie na 
podstawie art. 97 ustawy – Prawo zamówień publicznych. 

Certyfikaty, normy lub atesty oraz karty charakterystyki produktu będą wymagane od Wykonawcy, 
którego oferta będzie wybrana na etapie podpisywania umowy.

*Inny ( wskazać jaki) oznacza podanie nazwy,typu,producenta oferowanego produktu , który nie 
jest podanym jako przykładowy przez zamawiającego.

dla części nr 1: środki czystości, piorące i gospodarcze

….....................................                                   …...................................................... (miejsce, 
data)          (podpis osoby uprawnionej)



Załącznik nr 6 do SIWZ

Formularz cenowy 

Dla części nr 1:  środki czystości, piorące i gospodarcze
w PLN

Lp. asortyme
nt

Podać nazwę
Asortymentu/
producenta

j.m Ilość Cena 
jednostkowa
 netto

Cena 
netto=
5 x 6

Wartość
VAT

Cena 
brutto=

7+8
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Aktywator 

do 
Sekuseptu 
lub 
równoważ
ny

l 15

2 Płyn  do 
mycia 
uniwersaln
y Ajax lub 
równoważ
ny 
opakowani
e 1l

szt 15

3 Żel  do 
czyszczeni
a  Cif Oxy-
Gel 1 l lub 
równoważ
ny

l 134

4 Cilit 
kamień  i 
rdza 
opakowani
e 0,75l lub 
równoważ
ny

szt 5

5 Serwetki 
papierowe 
śniadanio
we 
kolorowe 
pojedyncz
e 
opakowani 
100  szt. 
lub 
równoważ
ne

Op
ak.

5



6 Płyn 
czyszcząc
o-
dezynfeku
jący 
Domestos 
lub 
równoważ
ny 
opakowani
e 0,75l

szt 621

7 Płyn 
myjąco-
dezynfeku
jący  do 
powierzch
ni 
opakowani
e  1l  lub 
równoważ
ny

l 75

8 Krem  do 
golenia 
Wars 
pojemność 
100g  lub 
równoważ
ny

szt 130

9 Krem  do 
rąk 
nawilżając
o-
regenerują
cy 
opakowani
e  0,75  lub 
równoważ
ny

szt 171

10 Granulki 
do 
udrażniani
a  rur  Kret 
opakowani
e 500g lub 
równoważ
ny

szt 68

11 Krem 
pielęgnacy
jny do rąk 
Merida 
opakowani
e  1l  lub 

opa
k

47



równoważ
ny

12 Mydło 
toaletowe 
nawilżając
e  2w1 
Luksja 
kostka 
100g  lub 
równoważ
ne

szt 2462

13 Mydło  w 
płynie 
opakowani
e  5l  lub 
równoważ
ne

l 495

14 Odświeżac
z 
powietrza 
300ml  w 
aerozolu 
AIR 
Fragrance 
lub 
równoważ
ny

szt 37

15 Pasta BHP 
pojemność 
250g  lub 
równoważ
na

szt 210

16 Płyn  do 
Prania  E 
opakowani
e  500ml 
lub 
równoważ
ny

szt 119

17 Papier 
toaletowy

szt 3020

18 Proszek 
do 
szorowani
a   Izo 
opakowani
e 500g lub 
równoważ
ny

szt 637

19 Płyn  do 
naczyń 
Ludwik 

l 615



lub 
równoważ
ny 
opakowani
e 5l

20 Papier 
toaletowy 
duży  do 
dozownik
ów

szt 350

21 Płyn  do 
płukania E 
opakowani
e  500ml 
lub 
równoważ
ny

szt 97

22 Proszek 
do  prania 
Bryza  lub 
równoważ
ny

kg 1700

23 Emulsja 
do  mebli 
Pronto  w 
aerozolu 
opakowani
e 250ml

szt 34

24 Płyn  do 
czyszczeni
a urządzeń 
sanitarnyc
h  VC-120 
opakowani
e  1l  lub 
równoważ
ny

l 257

25 Płyn  do 
mycia 
szyb  Clin 
opakowani
e  500ml 
lub 
równoważ
ny

l 145,5

26 Papier 
TORK  do 
dozownik
ów  lub 
równoważ
ny

szt 39



27 Rękawice 
gospodarc
ze  różne 
rozmiary

par 836

28 Ręczniki 
papierowe

opa
k

760

29 Rękawice 
foliowe 
różne 
rozmiary

szt 232

30 Rękawice 
lateksowe 
rozmiar M 
opakowani
e 100szt

opa
k

445

31 Rękawice 
lateksowe 
rozmiar  S 
opakowani
e  po  100 
szt

opa
k

15

32 Rękawice 
winylowe 
rozmiar  L 
opakowani
e  po  100 
szt

opa
k

20

33 Rękawice 
winylowe 
rozmiar M 
opakowani
e  po  100 
szt

opa
k

350

34 Rękawice 
winylowe 
rozmiar  S 
opakowani
e  po  100 
szt

opa
k

60

35 Szampon 
Familijny 
opakowani
e  500ml 
lub 
równoważ
ny

l 56

36 Środek  do 
mycia 
mebli 
BRIAL 
lub 
równoważ

szt 11



ny 
opakowani
e 5l

37 Worki 
foliowe 
czarne 
duże 60l

opa
k

9520

38 Worki 
foliowe 
małe 35l

opa
k

12875

39 Worki  na 
odpady 
medyczne 
niebieski 
35l

opa
k

1650

40 Worki  na 
odpady 
medyczne 
czerwone 
35l

opa
k

2250

41 Worki 
foliowe 
niebieskie 
grube 120l

opa
k

44

42 Worki 
żywnościo
we  duże 
40x60

szt 1900

43 Worki 
żywnościo
we  małe 
30x40

szt 800

44 Ściereczki 
ostre  - 
myjki

szt 232

45 Gąbka  do 
naczyń 
opakowani
e  po  5 
sztuk

opa
k

4

46 Ściereczki 
miękkie 
kolorowe
(  pomarań
czowa, 
zielona, 
żółta, 
czerwona, 
niebieska)

szt 25

47 Ściereczki 
miękkie

szt 135



48 Ścieka 
gruba  do 
kurzu

szt 16

Razem:

…................................. …...................................................................
(miejsce, data) (podpis)



Dla części nr 2 płyn do zmywarki
w PLN

Lp. asortyment Podać 
nazwę
Asortymen
tu/
producenta

j.m Ilość Cen
a 
jedn
ostk
owa
 nett
o

Cena 
netto=
5 x 6

Wartość
VAT

Cena brutto=

7+8

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Płyn  do 

zmywarki 
opakowanie 
5l

szt 4

2 Koncentrat do 
zmywarki

l 25

Razem

…................................. …...................................................................
(miejsce, data) (podpis)



Dla części nr 3 płyn do maszyn czyszczących

w PLN
Lp. asortyment Podać 

nazwę
Asortymen
tu/
producenta

j.m Iloś
ć 

Cena 
jednostko
wa
 netto

Cena 
netto=
5 x 6

Wartość
VAT

Cena brutto=

7+8

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Płyn  do  podłóg 

B-250 
opakowanie  10l 
lub 
równoważny

l 170

2 Środek  do 
zmywania pasty 
B-250 
opakowanie 10l

l 130

Razem

…................................. …...................................................................
(miejsce, data) (podpis)



Dla części nr 4  środki dezynfekujące

w PLN
Lp. asortyment Podać nazwę

Asortymentu/
producenta

j.m Ilość Cena 
jednostkowa
 netto

Cena  netto=
5 x 6

Wartość
VAT

Cena 
brutto=

7+8
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Płyn  do  podłóg 

myjąco  – 
dezynfekujący 
Bakterierent 
opakowanie  5l  lub 
równoważny

l 119

2 Płyn  do 
dezynfekcji małych 
powierzchni 
Incidur 
opakowanie  1l  lub 
równoważny

l 14

3 Płyn  do 
dezynfekcji Incidur 
Spray  ze 
spryskiwaczem 
opakowanie  650ml 
lub równoważny

szt 1

4 Środek  do 
dezynfekcji 
narzędzi  i 
powierzchni 
Septalon 
opakowanie  1l  lub 
równoważny

szt 3

5 Środek  do 
dezynfekcji 
powierzchni 
Desreson 
opakowanie  1l  lub 
równoważny

szt 42

6 Tabletki do 
dezynfekcji 
Actichlor Pojemnik
180 tabl. x 2,5g lub 
równoważne

szt 2

7 Płyn  do 
dezynfekcji  podłóg 
Apesin 
opakowanie 10l lub 
równoważny

l 390



8 Środek  do  mycia 
podłóg  Incidur 
opakowanie 5 l lub 
równoważny

szt 12

9 Środek  do 
odkażania  skóry 
Spitaderm  lub 
równoważny

l 152

10 Środek  do 
odkażania  narzędzi 
Sekusept  Pulver 
lub równoważny

kg 19

11 Preparat  piorąco-
dezynfekujący 
ESKULAP  lub 
równoważny

kg 220

Razem

…................................. …...................................................................
(miejsce, data) (podpis)

Dane z wiersza RAZEM   należy wpisać do Formularza oferty – zał. nr 1 do SIWZ:


	Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie na piśmie, w formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności i mogą nastąpić tylko przy zaistnieniu przesłanek określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.
	Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, nie zawierających żadnych poprawek ani skreśleń, po dwa egzemplarze dla każdej ze stron. 

