
Oznaczenie sprawy: 5/13
nr kor.:

Miejski Zarząd Usług Komunalnych
OGŁASZA

postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą
Zakup wraz z dostawą chemii gospodarczej, materiałów i narzędzi do utrzymania czystości.

Nazwa i adres zamawiającego: Miejski Zarząd Usług Komunalnych, ul. Strzelców Bytomskich 25 C, 44-109
Gliwice.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: SIWZ w wersji papierowej można uzyskać pod adresem:
Miejski Zarząd Usług Komunalnych ul. Strzelców Bytomskich 25 C 44-109 Gliwice lub na stronie internetowej
www.mzuk.gliwice.pl.
Koszt specyfikacji: 13,82 zł
Określenie przedmiotu zamówienia oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Zamówienie obejmuje zakup wraz z dostawą oraz rozładunkiem chemii gospodarczej, materiałów i narzędzi
do utrzymania czystości.
1. Szczegółowy wykaz, opis zamówienia oraz szacunkową ilość zawiera ZAŁĄCZNIK A do niniejszej
specyfikacji. Zamawiający podał nazwy własne produktów w celu przybliżenia specyfiki zamówienia,
z zastrzeżeniem, że wykonawcy mogą oferować produkty równoważne w zakresie opisanym w ZAŁĄCZNIKU
A.
2. Wykonawca wypełniając ZAŁĄCZNIK A w rubryce 2. nazwa artykułu, wpisuje:
- nazwę oferowanego produktu,
- krótki opis produktu w razie oferowania produktu równoważnego,
- wartość ph i/lub gęstość względną w razie oferowania produktu równoważnego,
3. Zamawiający dopuszcza opakowania o innych pojemnościach niż wskazane w ZAŁĄCZNIKU A, w takim
przypadku wykonawca musi dokonać odpowiednich przeliczeń do zamawianej ilości oraz dokonać
odpowiednich wpisów w rubryce 4 i 5 ZAŁĄCZNIKA A. Przy czym:
- różnica w wielkości oferowanych opakowań może wynosić in + 100%, in - 50%
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do realizacji zamówienia wg faktycznych potrzeb i niewykorzystania
w pełni podanych w Załączniku A szacunkowych ilości i zamówienia w danym asortymencie.
5. Wykonawca będzie dostarczać przedmiot umowy częściami, w asortymencie wynikającym z zamówień
szczegółowych zamawiającego.
6. Wykonawca dostarczać będzie przedmiot zamówienia w ciągu zaoferowanej ilości dni od daty złożenia
zamówienia szczegółowego.
7. Dostawy będą realizowane pod następujące adresy:
- Miejski Zarząd Usług Komunalnych ul. Strzelców Bytomskich 25c, 44-109 Gliwice,
- Zarząd Cmentarzy Komunalnych ul. Kozielska 120, 44-100 Gliwice
- Ośrodek Wypoczynkowy Czechowice ul. Ziemięcicka 62, 44- 100 Gliwice
- Kryta Pływalnia OLIMPIJCZYK ul. Oriona 120, 44-100 Gliwice,
- Kryta Pływalnia DELFIN ul. Warszawska 35, 44-100 Gliwice,
- Kryta Pływalnia MEWA ul. Mewy 36, 44-100 Gliwice.
Rozładunek będzie dokonywany przez Wykonawcę do wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeń,
znajdujących się pod ww adresami.
8. Wykonawca będzie wystawiał f-ry za każdą dostawę pod wskazany adres osobno oraz będzie przekazywał
Zamawiającemu f-rę wraz z dostawą.
9. Zamówienia będą składane przez Zamawiającego maksymalnie dwa razy w miesiącu faksem lub pocztą
elektroniczną na wskazany przez Wykonawcę numer/adres.
10. Zamawiający zastrzega, że mydło w płynie musi być koloru białego a jego gęstość musi zapewniać
utrzymanie bez wycieków samoistnych z pojemników wiszących, z dozownikiem podającym skierowanym
w dół. W przypadku mydła samoistnie wyciekającego z podajników zamawiający uzna takie mydło za towar
wadliwy z koniecznością wymiany na koszt wykonawcy z terminem wymiany 4 dni od daty powiadomienia
wykonawcy o wadach.
11. Ręczniki papierowe tzw.ZZ muszą mieć gramaturę zapewniająca nierozrywanie się podczas wyciągania
mokrą ręką z pojemnika wiszącego z dozownikiem skierowanym w dół. Gramatura ręcznika ma zapewnić
wycieranie mokrych rąk bez pozostawania części zmoczonego ręcznika na dłoniach.
12. Wszystkie produkty muszą posiadać etykiety w języku polskim wraz z opisem sposobu ich użycia, środków
bezpieczeństwa i ostrożności jakich należy przestrzegać przy ich stosowaniu oraz datę przydatności
do użycia. Opisy i oznaczenia na opakowaniach w szczególności muszą odpowiadać Rozporządzeniu Ministra
Zdrowia w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych oraz
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niektórych preparatów chemicznych z dnia 05.03.2009 r. (Dz.U. z 2009 r. Nr 53 poz. 439),
13. Dostarczone produkty mają posiadać minimum 12 miesięczną gwarancję jakości licząc od dnia odbioru
oraz muszą posiadać nienaruszone cechy pierwotnego opakowania,
14. Wykonawca na życzenie zamawiającego jest zobowiązany przedstawić karty charakterystyk
dostarczanych towarów,
15. wykonawca zobowiązany jest dostarczyć towary wymagające użycia środków ochronnych jedynie
w postaci rękawic ochronnych potocznego/ogólnego (niespecjalistycznego) zastosowania.
Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Polityką Bezpieczeństwa Pracy oraz Polityką
Środowiskową obowiązującymi w MZUK.*
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania zasad środowiskowych, bezpieczeństwa i higieny pracy dla
dostawców towarów, usług i robót budowlanych obowiązujących w MZUK.*

Nazwy i kody według słownika CPV:
główny przedmiot:
kod CPV: 33.71.19.00-6 - nazwa: Mydło.
Dodatkowe przedmioty:
kod CPV: 33.76.10.00-2 - nazwa: Papier toaletowy
kod CPV: 33.76.30.00-6 - nazwa: Ręczniki papierowe do rąk
kod CPV: 39.83.00.00-9 - nazwa: Środki czyszczące
kod CPV: 39.83.13.00-9 - nazwa: Środki do czyszczenia podłóg
kod CPV: 39.83.16.00-2 - nazwa: Środki do czyszczenia toalet
Oferty częściowe: zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Oferty wariantowe: zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.
Zamówienia uzupełniające: zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających,
Termin wykonania zamówienia: 12 m-cy od daty podpisania umowy
Zaliczki: zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:.
1. Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których wiedza i doświadczenie pozwoli na prawidłowe
wykonanie zamówienia, to znaczy którzy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert
(a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonali, a w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych również wykonują, co najmniej trzy dostawy o zbliżonym zakresie, o wartości nie
mniejszej niż 50 000 zł brutto każda.
Za dostawy o zbliżonym zakresie zamawiający uzna dostawy chemii gospodarczej, środków czyszczących.
2. Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
o zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których potencjał techniczny pozwoli na prawidłowe wykonanie
zamówienia,
3. Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
o zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia,
4. Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
o zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których sytuacja ekonomiczna i finansowa pozwoli
na prawidłowe wykonanie zamówienia,

Ocena spełnienia wyżej wymienionych warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w niżej
wymienionych dokumentach i oświadczeniach na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Dokumenty, jakie należy złożyć w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
- oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o treści ZAŁĄCZNIKA NR 2,
- wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw
w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech
lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat
wykonania i odbiorców o treści ZAŁĄCZNIKA NR 4  oraz załączenie dokumentu potwierdzającego, że dostawy
te zostały wykonane lub są wykonywane należycie,

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych
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do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru
prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić
zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności
przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
Dokumenty, jakie należy złożyć w celu potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24
ust. 1 ustawy pzp:
- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy pzp o treści ZAŁĄCZNIKA
NR 2,
- 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 pzp, 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 pzp o treści ZAŁĄCZNIKA NR 2,

Wykonawca powołujący się przy wykazaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych
podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty określone
powyżej dotyczące tego podmiotu.

Dokumenty składane przez wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej:

jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
przedkłada:
1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, że:

~ nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego albo składania ofert,

Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia,  zgodnie z którym o zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy,
u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne.
Wadium: zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
cena - waga - 60,00%
czas realizacji zamówienia tj. ilość dni od złożenia zamówienia do dostawy - waga - 40,00%
Termin składania ofert: 18-02-2013 r. do godz. 11:30.
Miejsce składania ofert: Miejski Zarząd Usług Komunalnych ul. Strzelców Bytomskich 25c 44-109 Gliwice
Sekretariat lub listownie na adres zamawiającego.
Termin otwarcia ofert: 18-02-2013 r. o godz. 12:00.
Miejsce otwarcia ofert: Miejski Zarząd Usług Komunalnych ul. Strzelców Bytomskich 25c 44-109 Gliwice sala
nr 14
Termin związania ofertą: 30 dni.
Umowy ramowe: postępowanie nie jest prowadzone w celu zawarcia umowy ramowej.
Dynamiczny system zakupów: postępowanie nie jest prowadzone w celu ustanowienia dynamicznego
systemu zakupów.
Wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej: zamawiający nie zamierza
dokonywać wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Zmiany umowy: zamawiający przewiduje istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy pod następującymi warunkami:
a) zamawiający dopuszcza zmianę osób reprezentujących zamawiającego, wykonawcę na podstawie
pisemnego powiadomienia stron, bez konieczności aneksowania umowy,
b) zmiany przedstawicieli uczestników wykonywanej dostawy,
c) zmiany nazwy lub siedziby firmy zamawiającego, wykonawcy,
d) zawieszenia przez zamawiającego wykonania prac z tytułu innego niż wyżej wymienione,
e) rezygnacji z wykonania części dostaw z jednoczesnym obniżeniem wynagrodzenia z tytułu realizacji
umowy,
f) zmiany zakresu prac przeznaczonych do wykonania przez podwykonawcę lub zmiany podwykonawcy,
g) zmiany obowiązujących przepisów prawnych w zakresie terminu i sposobu realizacji umowy,
h) zmiany będące następstwem: klęski żywiołowej, siły wyższej - rozumianej jako wystąpienie zdarzenia
nadzwyczajnego, zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć
nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie przedmiotu

3/4



umowy w całości lub części. W razie wystąpienia siły wyższej Strony umowy zobowiązane są dołożyć
wszelkich starań w celu ograniczenia do minimum opóźnienia w wykonywaniu swoich zobowiązań umownych,
powstałego na skutek działania siły wyższej, uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy w terminie.
Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP: 07-02-2013  r.

specjalista ds ekonomicznych i zamówień
publicznych

07-02-2013 r.  Aleksandra Zgadzaj
__________________________________

data i podpis osoby sporządzającej ogłoszenie

p.o. Dyrektora MZUK

07-02-2013 r.  Tadeusz Mazur
__________________________________

data i podpis osoby upoważnionej
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