Tytuł: DOSTAWA CHEMII GOSPODARCZEJ, KOSMETYKÓW ORAZ ARTYKUŁÓW
DO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI”
Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I.1) NAZWA I ADRES: Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza
Konstantego Maciejewicza, ul. Wszystkich Świętych 66, 71-457 Szczecin,
zachodniopomorskie, tel. 91 4315891, fax 91 4315891 wew.21

im.
woj.

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

ZAKUP I DOSTAWA CHEMII

GOSPODARCZEJ, KOSMETYKÓW ORAZ ARTYUKUŁÓW DO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: dostawa chemii
gospodarczej, kosmetyków oraz artykułów do utrzymania czystości do Wielofunkcyjnej Placówki
Opiekuńczo-Wychowawczej.
39813000-4 Pasty i proszki czyszczące; 39830000-9 Środki czyszczące; 39831000-6 Preparaty
piorące; 39831200-8 Detergenty; 39831210-1 Detergenty do zmywarek; 39831240-0 Preparaty
czyszczące; 39831300-9 Środki do czyszczenia podłóg; 39831600-2 Środki do czyszczenia toalet;
39832000-3 Produkty do zmywania naczyń; 39833000-0 Produkty zapobiegające osiadaniu kurzu;
33700000-7 Produkty do pielęgnacji ciała; 33711700-4 Artykuły i preparaty do higieny jamy ustnej
lub zębów; 33711600-3 Preparaty i artykuły do włosów; 33760000-5 Papier toaletowy, chusteczki
higieniczne, ręczniki do rąk i serwety; 39224300-1 Miotły i szczotki i inne artykuły do sprzątania
w gospodarstwie domowym; 33750000-2 Produkty do pielęgnacji niemowląt; 39831000-6
Preparaty piorące
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających : nie
II.1.7)Wspólny Słownik Zamówień(PCV): 39.81.30.00-4, 33.70.00.00-7.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2. CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach:
12.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3)

WARUNKI

UDZIAŁU

W

POSTEPOWANIU

ORAZ

OPIS

SPOSOBU

DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA WARUNKÓW
III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonania oceny spełnienia tego warunku
Ocena spełnienia warunku dokonywana będzie na podstawie załączonego do oferty
oświadczenia o treści określonej nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonania oceny spełnienia tego warunku
Ocena spełnienia warunku dokonywana będzie na podstawie załączonego do oferty
oświadczenia o treści określonej nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonania oceny spełnienia tego warunku
Ocena spełnienia warunku dokonywana będzie na podstawie załączonego do oferty
oświadczenia o treści określonej nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonania oceny spełnienia tego warunku
Ocena spełnienia warunku dokonywana będzie na podstawie załączonego do oferty
oświadczenia o treści określonej nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonania oceny spełnienia tego warunku
Ocena spełnienia warunku dokonywana będzie na podstawie załączonego do oferty
oświadczenia o treści określonej nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia
III.4) INFORMACJA O OSWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH , JAKIE MAJĄ
DOSTARCZYĆ
WARUNKÓW

WYKONAWCY
UDZIAŁU

W

W

CELU

POTWIERDZENIA

POSTĘPOWANIU

ORAZ

SPEŁNIENIA

NIEPODLEGANIU

WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST.1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełnienia przez wykonawców warunków, o których mowa w
art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,
należy przedłożyć
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy, należy przedłożyć;
● oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
● aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w
celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w
stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy
● wykonawca powołujący się przy wykazaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na
potencjał inny podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada
także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym
w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) 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 wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.4.3.2)

zaświadczenie

właściwego

organu

sądowego

lub

administracyjnego

miejsca

zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą w zakresie określonym w art 24
ust. 1 pkt 4-8 ustawy – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania
ofert – albo oświadczenia złożenia przed notariuszem, właściwym organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio do
miejsca zamieszkania osoby lub kraju w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia
III.5) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III. 4
1. Inne dokumenty wymagane przez zamawiającego: 1) oferta cenowa zgodnie z Rozdziałem I pkt.
3 siwz; 2) odpowiednie pełnomocnictwa; tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5
zdanie 2 siwz 3) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz
III.6) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla
wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonane za zgodę obu stron, zapisane w formie
aneksu z zastrzeżeniem art. 144 ustawy.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: http://bip.um.szczecin.pl ; www.po.szczecin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina Miasto
Szczecin – Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza im. Konstantego Maciejewicza
ul. Wszystkich Świętych 66, 71-457 Szczecin
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
01.02.2012r. Godzina 10:00, miejsce: Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza im.
Konstantego Maciejewicza ul. Wszystkich Świętych 66, 71-457 Szczecin pok. nr 01.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.6) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz niepodlegających
zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie
całości lub części zamówienia: nie
ZAŁĄCZNIK I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERTY
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Załącznik 1A chemia
gospodarcza, kosmetyki oraz artykuły do utrzymania czystości; 39813000-4 Pasty i proszki
czyszczące; 39830000-9 Środki czyszczące; 39831000-6 Preparaty piorące; 39831200-8
Detergenty; 39831210-1 Detergenty do zmywarek; 39831240-0 Preparaty czyszczące; 39831300-9
Środki do czyszczenia podłóg; 39831600-2 Środki do czyszczenia toalet; 39832000-3 Produkty do
zmywania naczyń; 39833000-0 Produkty zapobiegające osiadaniu kurzu; 33700000-7 Produkty do
pielęgnacji ciała; 33711700-4 Artykuły i preparaty do higieny jamy ustnej lub zębów; 33711600-3
Preparaty i artykuły do włosów; 33760000-5 Papier toaletowy, chusteczki higieniczne, ręczniki do
rąk i serwety; 39224300-1 Miotły i szczotki i inne artykuły do sprzątania w gospodarstwie
domowym; 33750000-2 Produkty do pielęgnacji niemowląt; 39831000-6 Preparaty piorące

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39830000-9; 33750000-2; 33700000-7
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12
4) Kryteria oceny oferty: najniższa cena

