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Ogłoszenie nr 607534-N-2019 z dnia 2019-10-09 r.

Specjalistyczny Szpital im. dr Alfreda Sokołowskiego: „Dostawa drobnego sprzętu do utrzymania
czystości”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których
działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały
zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie
marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej
kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez
zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli
przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie
postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie
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Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać
adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do
kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich
Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Specjalistyczny Szpital im. dr Alfreda Sokołowskiego, krajowy numer
identyfikacyjny 89004744600000, ul. ul. Sokołowskiego 4 , 58-309 Wałbrzych, woj. dolnośląskie,
państwo Polska, tel. 746 489 742, e-mail szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl, faks 746 489 746.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.zdrowie.walbrzych.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów
plików, które nie są ogólnie dostępne www.bip.zdrowie.walbrzych.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania
postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z
innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za
przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania
odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z
zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz
pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod
adresem (URL)
Tak
www.bip.zdrowie.walbrzych.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków
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zamówienia
Tak
www.bip.zdrowie.walbrzych.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod
adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w
inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w
inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Forma pisemna
Adres:
Siedziba Zamawiającego: ul. Sokołowskiego 4, 58-309 Wałbrzych

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików,
które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod
adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
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II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Dostawa drobnego sprzętu do utrzymania
czystości”
Numer referencyjny: Zp/58/PN-56/19
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu
do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu
wykonawcy:
11

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane: Liczba pakietów – 11 Pakiet nr 1 – Wózki do sprzątania Pakiet nr 2 – Uchwyt do mopa,
kij Pakiet nr 3 – Kosz pedałowy, wiadra, pojemniki plastikowe Pakiet nr 4 – Szczoteczki do
szorowania ręcznego Pakiet nr 5 – Rękawice gospodarcze, termometr, miska Pakiet nr 6 – Mop do
sprzątania dwustronny Pakiet nr 7 – Mopy do sprzątania Pakiet nr 8 – Pad ręczny Pakiet nr 9 – Pad do
maszyny Pakiet nr 10 – Środki do czyszczenia i konserwacji wykładzin Pakiet nr 11 – Środki do mycia
wykładzin

II.5) Główny kod CPV: 39224000-8
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV

2019-10-09, 12:12

5 z 27

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=83e8c...

39224330-0
39830000-9

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita
maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art.
134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone
zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta
umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: 12 lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,
EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o
ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Na podstawie załączonego do oferty przetargowej oświadczenia oraz
dokumentów do których przekazania może zostać wezwany Wykonawca, którego oferta zostanie
najwyżej oceniona zgodnie z art. 26 ust.2 ustawy p.z.p. lub Wykonawca, którego oferta zostanie
uznana za najkorzystniejszą zgodnie z art. 24aa ustawy p.z.p. tj. : posiadanie odpisu z właściwego
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rejestru – na podstawie 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;
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Na podstawie załączonego do oferty przetargowej oświadczenia oraz
dokumentów do których przekazania może zostać wezwany Wykonawca, którego oferta zostanie
najwyżej oceniona zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy p.z.p. lub Wykonawca, którego oferta zostanie
uznana za najkorzystniejszą zgodnie z art. 24aa ustawy p.z.p. tj. : 1) posiadanie zdolności
zawodowych w zakresie świadczenia dostaw w zakresie odpowiadającym swoim rodzajem
przedmiotowi zamówienia na podstawie wykazu dostaw wykonanych w zakresie odpowiadającym
swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, 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 o dopuszczenie do udziału w postępowaniu tj. wykonanie co
najmniej dwóch dostaw w zakresie odpowiadającym swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, a
w szczególności miotły i szczotki i inne artykuły różnego rodzaju (dotyczy pakietu nr 1, 2, 4, 5,
6,7,8,9), wiadra (dotyczy pakietu nr 3), środki czyszczące (dotyczy pakietu nr 10, 11) na kwotę
minimum: dla pakietu nr 1 – 2 300,00 zł; dla pakietu nr 2 – 1 600,00 zł; dla pakietu nr 3 – 3 500,00
zł; dla pakietu nr 4 – 1 300,00 zł; dla pakietu nr 5 – 2 300,00 zł; dla pakietu nr 6 – 75,00 zł; dla
pakietu nr 7 – 41 200,00 zł; dla pakietu nr 8 – 90,00 zł; dla pakietu nr 9 – 1 300,00 zł; dla pakietu nr
10 –12 000,00 zł; dla pakietu nr 11 –18 800,00 zł; każda z dostaw.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do

2019-10-09, 12:12

7 z 27

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=83e8c...

udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia
wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy
Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa
wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU
WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ
SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA
SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3
USTAWY PZP:
1) Odpis 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) Wykaz dostaw wykonanych
odpowiadającym swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia , 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
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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 o dopuszczenie do udziału w postępowaniu tj.
wykonanie co najmniej dwóch dostaw w zakresie odpowiadającym swoim rodzajem przedmiotowi
zamówienia, a w szczególności miotły i szczotki i inne artykuły różnego rodzaju (dotyczy pakietu
nr 1, 2, 4, 5, 6,7,8,9), wiadra (dotyczy pakietu nr 3), środki czyszczące (dotyczy pakietu nr 10, 11)
na kwotę minimum: dla pakietu nr 1 – 2 300,00 zł; dla pakietu nr 2 – 1 600,00 zł; dla pakietu nr 3 –
3 500,00 zł; dla pakietu nr 4 – 1 300,00 zł; dla pakietu nr 5 – 2 300,00 zł; dla pakietu nr 6 – 75,00
zł; dla pakietu nr 7 – 41 200,00zł; dla pakietu nr 8 – 90,00 zł; dla pakietu nr 9 – 1 300,00 zł; dla
pakietu nr 10 –12 000,00 zł; dla pakietu nr 11 –18 800,00 zł; każda z dostaw. 3) Opisy, fotografie
(katalogi) przedmiotu zamówienia w języku polskim- z dokładnym wskazaniem, którego pakietu i
której pozycji w pakiecie dotyczy dany opis, fotografia (katalog). Opisy, fotografie (katalogi) mają
odzwierciedlać opis przedmiotu zamówienia zgodnego z załącznikiem nr 1 do SIWZ. 4) W
przypadku braku możliwości jednoznacznej oceny czy oferowany przedmiot zamówienia spełnia
wymagania z załącznika nr 1 do SIWZ, Zamawiający zastrzega sobie prawo do przekazania próbki
którejkolwiek pozycji z pakietu budzącej wątpliwość.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1
USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2
USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
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SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert
katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert
katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w
postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
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Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące
dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie
katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do
sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg
ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu
zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej
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oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na
jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji
technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego
etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria

Znaczenie

Cena

60,00

Termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamówień bieżących liczony od momemtu
przyjęcia zamówienia

40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg
nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez
przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
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Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego
przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje
nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą
odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez
zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji
elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym
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wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości
postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie
zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-10-18, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg
nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
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Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków pochodzących z budżetu 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
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące
sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Informacja dotycząca ochrony danych osobowych (RODO) Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.
Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: • administratorem danych
osobowych jest Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu • inspektorem
ochrony danych osobowych w Specjalistycznym Szpitalu im. dra Alfreda Sokołowskiego jest Jarosław
Golec, mail: iod@zdrowie.walbrzych.pl, tel. 74/ 6489696. Dane osobowe przetwarzane będą na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego na dostawę drobnego sprzętu do utrzymania czystości nr Zp/58/PN-56/19 prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego; • odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty,
którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), dalej „ustawa
Pzp”; • dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od
dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4
lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; • obowiązek podania przez
Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio jego dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie
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zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; • w
odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,
stosowanie do art. 22 RODO; • Wykonawca posiada: - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do
danych osobowych jego dotyczących; - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych
osobowych*; - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2
RODO**; - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO; • Wykonawcy nie przysługuje: - w
związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; - prawo do
przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; - na podstawie art. 21 RODO
prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. *Wyjaśnienie: 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. **Wyjaśnienie: 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.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: Wózki do sprzątania
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego
-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Wózki do
sprzątania na mokro (dwa wiadra 25 l. kolor niebieski i czerwony, koszyczek na rączkę, wyciskarka).
Stelaż chromowany. szt. 20 2. Wiadra do wózków czerwone i niebieskie poj. 25 l, wykonane z wysokiej
jakości tworzywa sztucznego. szt. 10 3. Wyciskarka do wózka, z metalowym uchwytem i plastikową
rączką. szt. 5 Parametry: 1.Wiadra do wózków z pozycji 2 mają być kompatybilne z pozycją 1.
2.Wyciskarka do wózka z pozycji 3 ma być kompatybilna z pozycją 1.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39224000-8, 39224000-8
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3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamówień bieżących liczony od momemtu
przyjęcia zamówienia

40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Główny kod CPV: 39224000-8 – Miotły i szczotki i inne artykuły
różnego rodzaju (dotyczy pakietu nr 1)

Część nr: 2 Nazwa: Uchwyt do mopa, kij
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego
-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Uchwyt do
mopa szorującego na kij szt. 10 2. Kij aluminiowy do mopa zwykły, dł.140cm. szt. 60 3. Kij aluminiowy
do mopa, teleskopowy, dł. 2,40cm. Profilowany, przeznaczony do pracy na dużych wysokościach. szt. 20
4. Uchwyt do mopa plastikowy (40 cm), szerokość 10cm ( +/- 2 - 5mm), wyposażonych w kieszeniowy
system mocowania. Wkłady mocowane są, poprzez umieszczenie końców uchwytu w kieszeniach mopa,
posiadajacy przycisk nożny koloru żółtego umożliwiający ich wymianę. Stelaż wykonany z
polipropylenu. szt. 110 Parametry: 1.Uchwyt do mopa z pozycji 1 ma być kompatybilny z pozycją 3.
2.Kij aluminiowy do mopa z poz. 2 ma być kompatybilny z pozycją 1 i 4. 3.Kij aluminiowy teleskopowy
do mopa z pozycji 3 ma być kompatybilny z pozycją 1 i 4.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39224000-8, 39224000-8
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3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamówień bieżących liczony od momemtu
przyjęcia zamówienia

40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Główny kod CPV: 39224000-8 – Miotły i szczotki i inne artykuły
różnego rodzaju (dotyczy pakietu nr 2).

Część nr: 3 Nazwa: Kosz pedałowy, wiadra, pojemniki plastikowe
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego
-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Kosz
pedałowy na śmieci 25 l., wykonany z wysokiej jakośći tworzywa sztucznego. Zbiornik ma otwierać się
nogą za pomocą specjalnego pedału, natomiast konstrukcja pokrywy ma pozostawiać zawartość kosza
zamkniętą. szt. 160 2. Wiadro plastikowe 5 l kolorowe, z nakładaną pokrywką (nie wciskaną), wykonane
z wysokiej jakości tworzywa sztucznego. szt. 235 3. Wiadro kolorowe plastikowe z podziałką 10 l., z
nakładaną pokrywką (nie wciskaną), wykonane z wysokiej jakośći tworzywa sztucznego. szt. 60 4.
Wiadro plastikowe 12 l z podzałką i wylewką, wykonane z wysokiej jakości tworzywa sztucznego. szt. 8
5 Pojemniki plastikowe okrągłe 90 l. z nakładaną pokrywą (nie wciskaną) szt. 5
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39224000-8, 39224330-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
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Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamówień bieżących liczony od momemtu
przyjęcia zamówienia

40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Główny kod CPV: 39224000-8 – Miotły i szczotki i inne artykuły
różnego rodzaju, dodatkowy kod CPV: 39224330-0 – Wiadra (dotyczy pakietu nr 3)

Część nr: 4 Nazwa: Szczoteczki do szorowania ręcznego
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego
-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Zmiotka +
szufelka kpl 85 2. Szczotka do zamiatania plastikowa na wkręcany kij szt. 60 3. Szczoteczka do rąk
plastikowa z uchwytem szt. 350 4. Szczotka do szorowania na kij wkręcany, plastikowa szt. 80 5.
Szczotka do szorowania ręcznego, plastikowa z uchwytem typ żelazko. szt. 200 6. Szczotka WC bez
pojemnika szt. 450 7. Kij drewniany z gwintem (min.140cm) szt 60 Parametry: 1. Szczotka z pozycji 2,4
ma być kompatybilna z pozycją 7. 2. Kij drewniany z pozycji 7 ma być kompatybilny z pozycją 2,4.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39224000-8, 39224000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
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4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamówień bieżących liczony od momemtu
przyjęcia zamówienia

40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Główny kod CPV: 39224000-8 – Miotły i szczotki i inne artykuły
różnego rodzaju (dotyczy pakietu nr 4).

Część nr: 5 Nazwa: Rękawice gospodarcze, termometr, miska
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego
-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Rękawice
gospodarcze rozm. L,M,S wykonane z lateksu, wewnętrzna powierzchnia rękawic pokryta jest flokiem co
ułatwia łatwe wkładanie i zdejmowanie oraz zapobiega poceniu się rąk w czasie użytkowania. Na części
chwytnej chropowate. Odporne na rozciąganie, nie pękające i wysokiej odporność na detergenty, kwasy i
środki chemiczne używane w szpitalu. Każda para pakowana w osobno. - Wysoka odporność chemiczna
zgodna z normą EN374-2 szt. 2 820 2. Termometr lodówkowy szt. 30 3. Miska okrągła - kolor pastelowy
o wymiarach średnica 35cm, wysokość 15cm. szt. 50
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39224000-8, 39224000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
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okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamówień bieżących liczony od momemtu
przyjęcia zamówienia

40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Główny kod CPV: 39224000-8 – Miotły i szczotki i inne artykuły
różnego rodzaju (dotyczy pakietu nr 5).

Część nr: 6 Nazwa: Mop do sprzątania dwustronny
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego
-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Mop do
sprzątania dwustronny – 40cm szt. 6 Parametry: • Mop dwustronny do mycia na mokro • Temperatura
prania min.95°C • Mop 40 cm pasujący do systemu TWIXTER
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39224000-8, 39224000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00
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Termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamówień bieżących liczony od momemtu
przyjęcia zamówienia

40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Główny kod CPV: 39224000-8 – Miotły i szczotki i inne artykuły
różnego rodzaju (dotyczy pakietu nr 6).

Część nr: 7 Nazwa: Mopy do sprzątania
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego
-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Mopy do
sprzątania szt 2 800 2 Uchwyt mały szt 30 3 Mop mały szt 100 4 Kij teleskopowy do 2m szt 20
Parametry: Punkt 1 • Mikrowłókno - min 85% , bawełna min 15% • Mop wykonany z materiału
syntetycznego, całkowicie odporny na przecieranie • Mop szyty, pętelka zamknięta, skręcona: wysokość
pętelek 2 rzędy min.10 mm, 6 rzędów min. 20 mm, 2 rzędy min. 30 mm; • Rozmiar mopa min 44cm x
min 13 cm • Rozmiar po obwodzie frędzli min 50cm x min19 cm; • Ciężar min 140 g • Ilość prań
minimum 500 • Temperatura prania min 95 stopni • Kurczliwość ok 3 % • Chłonność min 280 ml • Barwa
ciemnoniebieska • Kodowanie stref sprzątania- 4 kolory pasków • Mop przeznaczony do mycia na mokro
i wilgotno • Certyfikat najniższej emisji mikrodrobin plastiku – KLASA A. Punkt 2 • Stelaż do mopów
rozmiar min.23 cm • Stelaż wykonany z anodowanego aluminium o całkowitej gładkiej powierzchni
uniemożliwiającej osadzanie się zanieczyszczeń • Uchwyt wykonany z polipropylenu posiadający
blokadę ruchową pozycji ustawienia uchwytu • Uchwyt zawiera dwa rzędy taśmy z rzepem o szerokości
23 cm (rzepy wymienne) • Rozmiar uchwytu min 23 cm x 21 cm x min 8 cm • Waga min.165g. Punkt 3 •
Mop 100% mikrowłókna (mikrofibra, mikrofaza) • Mop o barwie granatowej lub czerwonej na rzepy,
szyty, pętelka zamknięta o wysokości 2 mm o podwójnej warstwie mikrowłókna; rozmiar min. 30 cm x
min. 12,5 cm • Temperatura prania min 950 C • Ilość prań minimum 500 • Waga mopa min. 45 g •
kurczliwość ok 2% • chłonność 55 ml • Mop musi pochodzić od tego samego producenta i pasować do
uchwytu z pozycji 2 Punkt 4 • Kij teleskopowy zbudowany z aluminium cienkościennego – 1 mm
powleczonego antypoślizgową powłoką z polipropylenu z ergonomicznym uchwytem i blokadą o mocnej
konstrukcji • Gumowy pierścień umożliwia oparcie trzonka o ścianę bez groźby jego upadku na podłogę •
Rozmiar min.100 cm – po rozłożeniu min.190 cm • Ciężar min. 510 g • Kij musi być kompatybilny ze
stelażem z pozycji 2 i pochodzić od tego samego producenta Zamawiający wymaga przy składaniu oferty
dostarczenia ulotek pochodzących od producenta.
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2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39224000-8, 39224000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamówień bieżących liczony od momemtu
przyjęcia zamówienia

40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Główny kod CPV: 39224000-8 – Miotły i szczotki i inne artykuły
różnego rodzaju (dotyczy pakietu nr 7).

Część nr: 8 Nazwa: Pad ręczny
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego
-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Pad ręczny
czarny szt. 20 Parametry : 1. Pad ręczny do mocno zabrudzonych powierzchni, koloru czarnego
przeznaczony do usuwania powłok polimerowych z zastosowaniem na mokro. Parametry pada: (25 cm x
11,5 cm x 2,5 cm).
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39224000-8, 39224000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
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4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamówień bieżących liczony od momemtu
przyjęcia zamówienia

40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Główny kod CPV: 39224000-8 – Miotły i szczotki i inne artykuły
różnego rodzaju (dotyczy pakietu nr 8).

Część nr: 9 Nazwa: Pad do maszyny
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego
-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Pad do
maszyny szorującej kolor rdzawoczerwony Szt. 35 2. Pad do maszyny szorującej biały Szt. 25 Parametry
: Ad.1. Pad do zdzierania starych powłok, posiadający w składzie wysokiej jakości włókna nylonowe,
którymi powleczona jest cała powierzchnia pada. Grubość minimum 7,6 mm, kolor rdzawoczerwony,
włókno nietkane, posiada otwór centralny ok. 8,5 mm, średnica ok. 432 mm, do maszyny o prędkości
150-400 obr/min. Ad.2 Pad biały przeznaczony do polerowania na sucho o średnicy 432 mm (17”);
zawierający w swoim składzie mieszankę włókien poliestrowych różnych wielkości w tym nie mniej niż
33% minerałów naturalnych; o grubości nie mniejszej niż 25 mm; o wadze nie mniejszej niż 1200g/mkw;
z otworem centralnym o wielkości 85 mm. Idealnie nadający się do posadzek wykonanych z płytek
ceramicznych, gresowych, kamienia naturalnego i sztucznego, betonu, drewna, posadzek przemysłowych
i żywicznych; do maszyny o prędkości 150-400 obr/min.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39224000-8, 39224000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
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Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamówień bieżących liczony od momemtu
przyjęcia zamówienia

40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Główny kod CPV: 39224000-8 – Miotły i szczotki i inne artykuły
różnego rodzaju (dotyczy pakietu nr 9).

Część nr: 10 Nazwa: Środki do czyszczenia i konserwacji wykładzin
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego
-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Zdzieracz do
podłóg poj. 10L. szt. 121 2. Emulsja nabłyszczająca do podłóg poj. 10 L. szt. 55 3. Polimer do często
uczęszczanych obszarów. poj.5 L Szt. 20 Ad.1 Koncentrat do gruntownego czyszczenia oraz usuwania
powłok, mocno zasadowy o wysokich właściwościach nawilżających, przyjemnym zapachu, ph 14,koloru
żółtego. Skład: fenylometanol, fenylokarbinol 5 - < 10%, alkohol benzylowy,
2-butoksyetanol,wodorotlenek potasu 1-<5%, eter monobutylowy glikolu etylenowego. Można czyścić
ręcznie lub za pomocą maszyny jednotarczowej. Ad.2. Powłoka samonabłyszczająca, o właściwościach
antypoślizgowych do podłóg wodoodpornych, o przyjemnym zapachu posiadająca substancję
pielęgnującą, dużą zdolność wypełniania w powierzchni nierówności zacierająca granice pomiędzy
obszarem pierwotnym a poddanym renowacji. Produkt powinien zapewnić dużą odporność na alkohole i
środki dezynfekcyjne stosowane w szpitalu. Skład: ph.min.7,3 –.8.00, środek gotowy do użycia. Można
polerować za pomocą maszyny szybkoobrotowej. Ad.3. Polimer ochronny o właściwościach
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antypoślizgowych w często uczęszczanych obszarach. Wysoka odporność na środki środki dezynfekcyjne
do rąk i powierzchni stosowanych w szpitalu. Zastosowanie do wszystkich elastycznych nadających się
do powlekania i wodoodpornych wykładzin podłogowych. Właściwości: ph min.7.00 – 8.00; gęstość
względna (przy temp.250 C) min.1,03g/cm. Produkt o łagodnych środkach zapachowych, nie zawierający
soli metali, gotowy do użycia. Można polerować za pomocą maszyny szybkoobrotowej. W/w środki
powinny być od jednego producenta co zapewni kompatybilność poszczególnych preparatów ze sobą.
Zamawiający wymaga ulotkę informacyjną i kartę charakterystyki poz.1,2,3. Zamawiający wymaga
przeszkolenia personelu w prawidłowym wykonaniu czynności położenia na powierzchni środków do
czyszczenia i konserwacji podłóg.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39224000-8, 39830000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamówień bieżących liczony od momemtu
przyjęcia zamówienia

40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Główny kod CPV: 39224000-8 – Miotły i szczotki i inne artykuły
różnego rodzaju, dodatkowy kod CPV: 39830000-9 (dotyczy pakietu nr 10).

Część nr: 11 Nazwa: Środki do mycia wykładzin
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego
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-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Środek do
mycia gruntowego podłogi.poj.5 L. szt. 150 2. Środek czyszcząco-pielęgnujący. poj.10 L. szt. 150 3.
Środek do codziennego mycia wykładzin poj.10 L. szt. 70 Ad.1 Środek alkaliczny do gruntownego mycia
i usuwania warstw wierzchnich ochronnych oraz do usuwania górnej warstwy ścieralnej powłoki
wierzchniej, przygotowania powłok do pierwszego i ponownego pokrycia. Środek ma mieć zastosowanie
do wszystkich powierzchni: wodoodpornych, wrażliwych na zasady, elastycznych wykładzin
podłogowych bez konieczności spłukiwania, o przyjemnym nie drażniącym zapachu, niskopieniący, do
mycia ręcznego oraz za pomocą maszyny jednotarczowej. Właściwości: ph 9, kolor bezbarwny. Skład:
2-butoksyetanol,eter monobutylowy glikolu etylowego 5-<10%, pirofosforan tetrapotasu 1-<5%,2fenoksyetanol, etasiarczan sodu i kumenosulfonianu sodu 1-<5%. Ad.2. Środek czyszcząco pielęgnujący
do codziennego zastosowania na bazie polimerów rozpuszczalnych w wodzie o właściwościach
zwilżających powierzchnię i samonabłyszczający, nie tworzy wartw. Chroni powierzchnię przed
zabrudzeniami. Działanie antypoślizgowe. Do wodoodpornych wykładzin podłogowych np. kauczuku,
meganitu. Skład: <5% niejonowe środki powierzchniowo-czynne, pH.8-8,5, łagodny zapach, środki
konserwujące (np.benzisothiazolinone, metthylisothazolinone). Zastosowanie: maszyna jednotarczowa
lub manualnie. Ad.3 Środek do bieżącego mycia mocno zabrudzonych powierzchni, posadzek
winilowych, o przyjemnym zapachu ,dużej zdolności wiązania brudu, działający w roztworze 0,2%.
Skład: ph.10,5, bez zawartości fosforanów, natomiast z: 2-butoksynetanol, węglan sodu,węglan disodu
1-<5%, alkiobenzenosulfonian sodowy 1- <5%. Można myć ręcznie lub za pomocą maszyny
jednotarczowej. W/w środki powinny być od jednego producenta co zapewni kompatybilność
poszczególnych preparatów ze sobą. Zamawiający wymaga ulotkę informacyjną i kartę charakterystyki
poz.1,2,3. Zamawiający wymaga przeszkolenia personelu w prawidłowym wykonaniu czynności
położenia na powierzchni środków do mycia wykładzin.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39224000-8, 39830000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
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5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamówień bieżących liczony od momemtu
przyjęcia zamówienia

40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Główny kod CPV: 39224000-8 – Miotły i szczotki i inne artykuły
różnego rodzaju, dodatkowy kod CPV: 39830000-9 (dotyczy pakietu nr 11).
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