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 Data ogłoszenia 02.08.2011 r. 

                  Numer Sprawy: 14 /2011 

 

 
 

        OGŁOSZENIE  PRZETARGOWE 

        poniżej 14 000 euro 

 
bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z  2010 r. Nr 113, poz. 759, Nr 161 poz. 1078 i Nr 182, poz. 1228 oraz 

z 2011 r Nr 5, poz. 13, Nr 28, poz. 143 i Nr 87, poz. 484 ) na podstawie art.4 pkt. 8 

ustawy. 

Postępowanie przetargowe prowadzone jest w trybie kodeksu cywilnego w oparciu o  

art. 70 § 1-4 Kodeksu Cywilnego. 

 
 

ZAMAWIAJĄCY:   

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa  

Otwartego Warszawa Bemowo 

01-493 Warszawa 

ul. Wrocławska 19 

 

 
Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów: 

      Michał Kowalski  tel/fax.  22 /638 23 33 wew. 202 

      e-mail  przetarg@zozbemowo.pl 

      kom.  510-210-665 

         w dni powszednie w godzinach 8,00 – 15,00 

 

 

Przedmiot zamówienia:  

dostawa profesjonalnych środków czystości oraz  higieny na okres 12 miesięcy.  

 

 

Miejsce dostaw: Warszawa. Przychodnie Zdrowia: 

- ul. Powstańców Śląskich 19 

- ul. Czumy 1 

- ul. Wrocławska 19 

Jeden raz w miesiącu do w/w przychodni. Zamawiający oczekuje sukcesywnych i 

terminowych dostaw po uprzednim uzgodnieniu asortymentu i ilości 

z Zamawiającym. Transport bezpłatny na koszt Wykonawcy 

        

             

 

Termin realizacji zamówienia: od  dnia 19.08. 2011 r do dnia 18.08.2012 r. 
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W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełnią niżej wymienione wymagania: 

 

1. Przedstawią dokument, potwierdzający dopuszczenie Wykonawcy do obrotu 

prawnego w zakresie objętym zamówieniem – 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. Złożą oświadczenie, że na oferowane środki czystości posiadają aktualne karty 

   charakterystyk. 

3. Wypełnią „ Formularz oferty” stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji 

4. Parafują wzór umowy – jako znak jej akceptacji – załącznik nr 2 do niniejszej 

specyfikacji. 

Warunki płatności: przelewem na konto Wykonawcy po otrzymaniu od Wykonawcy 

prawidłowo wystawionej faktury . Termin płatności – do 30 dni. 

 

Zamawiający nie dopuszcza:  

- złożenia oferty częściowej  

- złożenia oferty wariantowej 

  

 Miejsce i termin składania ofert: 

 Siedziba Zamawiającego, I – sze  piętro pokój 230  

 do dnia 12.08.2011 r do godz. 10,00  
 Otwarcie: dnia 12.08.2011 r o godz. 10,15 

 

 Termin związania z ofertą: 

 - 30 dni od daty otwarcia ofert 

  

Uwagi dodatkowe: 

Oferowane środki czystości muszą być w stosowaniu bezpieczne. 

Zamawiający zastrzega, że  może wystąpić do Wykonawców o dostarczenie  próbek 

oferowanych środków czystości celem ich przetestowania. Dotyczyć to będzie trzech 

Wykonawców , którzy złożą oferty  w kolejności najniższe cenowo. 

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na adres Zamawiającego. Zamawiający dokona 

wyboru oferty pod względem cenowym oraz jakości oferowanych środków czystości. 

Poniżej załączniki: 

      -    Formularz oferty – zał. nr 1 

- Wzór umowy – zał. nr 2 

 

 

              ZATWIERDZIŁ  

Dyrektor Zespołu  - Paweł Dorosz 
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  Załącznik nr 1 
      do ogłoszenia przetargowego 

      Nr sprawy: 14/2011 

 

 

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

(miejscowość, data) 
………………………………………………….. 
        pieczęć adresowa Wykonawcy 
 

FORMULARZ OFERTY 

 

Nazwa  i  dokładny adres Wykonawcy..................................................................................... 
 
...................................................................................................................................................... 
 
...................................................................................................................................................... 
 
NIP...........................….........., REGON........................................................ 
 
Tel:……………………, fax:………………………, e-mail:………………………………. 
 

Asortyment Szacunkowa ilość na okres 12 
miesięcy szt./op. 

Cena brutto  szacunkowych ilości 

Profesjonalny Preparat - koncentrat 
Środek  do codziennego mycia i 
pielęgnacji 
wodoodpornych powierzchni 
podłogowych (kamiennych,  lastrico,). 
Nie pozostawia smug i zacieków. 
Posiadający właściwości antypoślizgowe, 
 o przyjemnym zapachu. 
( poj.  1000 ml ) 
o nazwie 
 
....................... 

szt. 360  

Profesjonalny Preparat – koncentrat 
Antybakteryjny środek (żelowy) do 
czyszczenia ceramicznych urządzeń 
sanitarnych 
( np. umywalki, 
muszle klozetowe)  
o przyjemnym zapachu  
(poj. 500 ml) 
o nazwie 
 
 
....................... 
 

szt. 360 
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Mleczko do czyszczenia urządzeń 
sanitarnych nie powodujący  zarysowań. 
Substancja polerująca. 
(wanny, umywalki. 
np. Ciff, Yplon, Ajax itp.) 
(poj. 500 ml ) 
o nazwie 
 
 
....................... 

szt. 360  

Profesjonalny Preparat - koncentrat  
Antybakteryjny środek do codziennej 
pielęgnacji pomieszczeń. Usuwający 
naloty np. z kamienia wodnego, resztek 
mydła z kafelek ceramicznych, 
porcelany, chromu, tworzywa 
sztucznego. Pozostawiający przyjemny 
zapach.  
(poj. 1000 ml ) 
o nazwie 
 
....................... 
 

szt. 360  

Profesjonalny Preparat -koncentrat  
Środek do  mycia i pielęgnacji 
lakierowanych powierzchni drewnianych 
(parkiet). Pozostawia przyjemny zapach. 
(poj. 1000 ml) 
o nazwie 
 
....................... 

szt. 72  

Profesjonalny Preparat 
Środek w sprayu do mycia, usuwający 
brud  z powierzchni lakierowanych, 
emaliowanych i ceramicznych. 
Pozostawia przyjemny zapach. 
(poj. 1000 ml) 
o nazwie 
 
 
 
....................... 

szt. 360  
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Profesjonalny Preparat 
Środek w sprayu do mycia i pielęgnacji 
powierzchni  
ze stali nierdzewnej.  Nie pozostawia 
smug ani nalotów przyjemnym zapachu 
(kabiny windowe) 
(poj. 500 ml ) 
o nazwie 
 
....................... 

szt. 14  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Środek do mycia luster, szkła w  sprayu. 
Nie pozostawia smug. Pozostawiający 
przyjemny zapach. 
(poj. 500 ml) 
o nazwie 
 
 
....................... 

szt. 360  
 
 
 
 
 
 
 
 

Preparat 
Mleczko  do czyszczenia 
 i  konserwacji mebli biurowych. 
Pozostawia przyjemny zapach. 
 (poj. 500 ml) 
o nazwie 
 
 
....................... 

szt. 360  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ściereczki 
z mikrofibry 
( w 3 kolorach: 
żółta, niebieska, 
czerwona) 
dł./szer. 
40 x 40 cm  

szt. 720  
 
 
 
 
 
 

Rękawice gumowe ochronne  
5  palczaste  z przedłużonym mankietem 
 
 

par. 150  
 
 

Papier toaletowy 
makulaturowy  
1 opak = 64 rolki (worek) 

op. 240  
 
 
 
 

Ręczniki papierowe makulaturowe, 
składane. Ilość listków 200 
1 opak. = 
20 x 200 szt. 
Karton 
=  4 000 szt. 

kartonów. 480  
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Ręcznik  
kuchenny papierowy  
1 szt. =  rolka 
 

rol. 800  

Mydło w płynie antybakter. 
1 op. =  5 L 
 
 
 
 

op. 120  

Odświeżacz powietrza w sprayu 
poj. 300 ml 
 
 
....................... 
 

szt. 180  

 
Wartość brutto:………………………………zł, 

(słownie: …………………………………………………………………….…………….. 

……………….............................................................................…………………….). 

     

1. Akceptuję warunki zawarte we wzorze umowy. 

 

 

 
……………………………………………………. 

podpis i pieczęć  Wykonawcy  
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  Załącznik nr 2 

      do ogłoszenia przetargowego 
      Nr sprawy: 14/2011 

 

 
 

(WZÓR)  U M O W A  Nr  /            / 2011 

na dostawę środków czystości i higieny 

 

 Zawarta w dniu ...............2011 r  pomiędzy: 

Samodzielnym Zespołem Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa –

Bemowo z siedzibą w Warszawie przy ul. Wrocławskiej 19  wpisanym do Rejestru 

Stowarzyszeń, innych organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych 

Zakładów Opieki Zdrowotnej przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS  000003553 , 

reprezentowanym przez: 

 

  Pawła  Dorosza            Dyrektora 

zwanym  w  dalszej  treści umowy Zamawiającym : 

 

 a 

1. Firmą .............................................................................................z siedzibą w 

 wpisaną do ................................. Regon ........................, NIP .................... zwaną 

 w dalszej treści umowy Dostawcą w imieniu którego występuje: 

 
 
 Niniejsza umowa jest konsekwencją udzielenia zamówienia publicznego bez stosowania 

przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2010 r. 

Nr 113, poz. 759, Nr 161 poz. 1078 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r Nr 5, poz. 13, Nr 28, 

poz. 143 i Nr 87, poz. 484 ) na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy. Postępowanie przetargowe 

prowadzone jest w trybie Kodeksu Cywilnego w oparciu o art. 70 § 1-4 

 

§ 1 

Dostawca, zobowiązuje się świadczyć usługi w zakresie sukcesywnych dostaw środków 

czystości i higieny zgodnie z przedstawioną ofertą handlową asortymentowo – ilościową, 

stanowiącą integralną część do umowy jako załącznik nr 1 

  

1. Ogólna wartość przedmiotu umowy  wynosi: 

brutto: .................................................. 

słownie: .................................................. 

2. Dostawca zapewnia, że  przedmiot dostawy (środki czystości) posiadają wymagane  

karty charakterystyk substancji niebezpiecznych zgodnie z Ustawą z dnia 25.02.2011 r (Dz. 

U. 2011 Nr 63  poz. 322)  

  

§ 2 

1.Dostawy środków czystości i higieny będą realizowane po otrzymaniu przez Dostawcę od 

Zamawiającego  zamówienia z podaniem ilości i asortymentu zamawianych preparatów w 

terminie  najpóźniej do 5 dni od daty zgłoszenia zamówienia. Zgłoszenie zamówienia może 

nastąpić pisemnie, drogą telefoniczną, faksową. 

 

2.Dostawca zapewnia realizację dostaw w odpowiednich i właściwych opakowaniach, 

transportem zapewniającym należyte zabezpieczenia jakościowe dostarczanych środków 
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czystości i higieny przed czynnikami pogodowymi, uszkodzeniami itp. 

 

3.Dostawca  zobowiązany jest dostarczyć zamówione środki czystości i higieny każdorazowo 

do Przychodni zdrowia w Warszawie przy ul: Czumy 1, Wrocławska 19, Powstańców 

Śląskich 19, własnym  transportem i na swój koszt. 

4.Wszelkie  reklamacje  jakościowe i ilościowe  realizowane będą przez Dostawcę, na jego 

koszt w  czasie  48 godzin od daty złożenia  reklamacji  przez 

Zamawiającego. 

 
§ 3 

1.Strony ustalają , iż w okresie obowiązywania niniejszej umowy obowiązują ceny 

jednostkowe podane w ofercie handlowej z dnia ................. r (załącznik nr 1) do umowy i 

przez okres jej obowiązywania nie ulegają zmianie. 

2.Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia bądź zwiększenia przedmiotu umowy w 

wysokości ( +,  - ) 20 %  

3.Zmniejszenie wielkości dostaw nie stanowi zmiany umowy. W przypadku zmniejszenia 

wielkości, dostawa Dostawcy należy się stosownie do zmniejszonych dostaw 

 zmniejszone wynagrodzenie. 

§ 4 

1.Należność za należycie wykonaną umowę (dostawę środków czystości i higieny) 

przekazywana  będzie na rachunek bankowy podany przez  Dostawcę  na fakturze w terminie 

do 30 dni od daty otrzymania przez  Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury w 

wysokości odpowiadającej ilości zrealizowanych prawidłowo dostaw. 

 

§ 5 

1. Umowa zostaje zawarta na okres od dnia 19.08.2011 r do dnia 18.08.2012 r. 

2.Zamawiający i Dostawca zastrzegają  sobie prawo  rozwiązania niniejszej umowy bez 

wypowiedzenia w przypadku  rażącego naruszenia przez jej postanowień. 

3.Wszelka korespondencja, zawiadomienia, oświadczenia między stronami  wysyłana jest na 

adres podany w umowie ze skutkiem doręczenia w przypadku jej nieodebrania w dacie jej 

wysłania, chyba że uprzednia strona powiadomi skutecznie o zmianie adresu. 

 

§ 6 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego i ustawy „prawo zamówień publicznych”. 

 

§ 7 

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze stron. 

PODPISY 

 

 ZAMAWIAJĄCY                                                                        DOSTAWCA  


