
 

 

 

 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):  

http://www.ins.pulawy.pl/ 

 

Ogłoszenie nr 354168 - 2016 z dnia 2016-11-29 r.  

Puławy: Dostawa artykułów BHP do Instytutu Nowych Syntez 

Chemicznych  

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy  

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe  

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  

 

http://www.ins.pulawy.pl/


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  

 

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: Instytut Nowych Syntez Chemicznych, krajowy numer 

identyfikacyjny 4161900000, ul. Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego  , 

24110   Puławy, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 81 473 14 00, e-mail , faks 81 

473 14 10.  

Adres strony internetowej (URL): www.ins.pulawy.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: instytut badawczy 

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.ins.pulawy.pl 

 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia  

tak  

www.ins.pulawy.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  

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu w inny sposób: 

nie  



Adres:  

 

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  

 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa artykułów BHP 

do Instytutu Nowych Syntez Chemicznych  

Numer referencyjny: INS/NO- 38/2016 

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  

 

 

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: III. OPIS PRZEDMIOTU 

ZAMÓWIENIA Dostawa artykułów BHP do Instytutu Nowych Syntez Chemicznych 

Celem zachowania zasady uczciwej konkurencji Zamawiający wymaga, aby 



Wykonawca wycenił określony w tabelach asortyment z należytą starannością. Część 

I – rękawice ochronne lp. Nazwa przedmiotu zamówienia I ilość/szt. 1. Rękawice 

ochronne potocznie zwane grip; pięciopalcowe; część chwytna i do połowy część 

wierzchnia oblewana powłoką z nitrylu w kolorze żółtym (nitryl zwiększa odporność 

na smary, oleje, tłuszcze i węglowodory); wkład z drelichu; odporne na ścieranie, 

przetarcia czy też przebicia; zapewniające sprawność elastyczną; muszą zachowywać 

swoją formę i posiadać możliwość prania; przeznaczone dla mechaników, 

wykorzystywane podczas przeładunku i transportu; Rozmiar L, XL lub 7-10 1200 2. 

Rękawice ochronne popularne wampirki; pięciopalcowe; wykonane z poliestru; 

powlekane lateksem lub podwójną gumą RUFLEX. Zakończone ściągaczem. 

Powleczenie o chropowatej strukturze zapewnia doskonałą chwytność, nie powoduje 

usztywnienia rękawicy. Odporne na ścieranie i rozdarcia; rozciągliwe i wytrzymałe, 

mimo tego, że są cienkie; elastyczne i dopasowujące się do dłoni. Rozmiar: L, XL 

lub 8-11 2700 3. Rękawice drelichowe 100% bawełna ciemne kolory drelichu, gruba 

wkładka na części chwytnej rękawicy. Bardzo mocna tkanina drelichowa, gumka 

zapobiegająca zsuwaniu się rękawicy z dłoni, pięciopalcowe, różne kolory. 

Wykorzystywanie uniwersalne, np: do ogólnych prac mechanicznych. Rozmiar: L, 

XL 1000 4. Rękawice ochronne pięciopalcowe „Żaby Spiro” dzianinowe powlekane 

PCV, z dodatkiem miału gumowego, idealne do prac w mokrym środowisku, bardzo 

trwałe, posiadające przedłużony, gumowany mankiet. CE kat. II. Rozmiar L, XL 

1000 5. Rękawice ochronne drelichowe nakrapiane PCV. Bardzo wygodne w 

użytkowaniu, drelich nakrapiany przeciwpoślizgowym PCV gwarantuje stabilność 

uchwytu, elastyczny ściągacz przy nadgarstku, pięciopalcowe. Zastosowanie: prace 

logistyczne, transportowe, porządkowe. Rozmiar M,L,XL lub 8-10 1000 Część II – 

środki i materiały czystości BHP lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Ilość/szt. 1. 

Ręcznik kąpielowy pierwszy gatunek wym. 70x140 gramatura 500g/m2 Materiał: 

wysokogatunkowa bawełna 100%; dobrze wchłaniający wodę, puszysty; różne wzory 

i kolory 650 2. Żakardowa ścierka kuchenna Materiał bawełna 100%, gatunek 

pierwszy, wysoka jakość bawełny, doskonale wchłaniająca wodę, gramatura 80g/m2; 

różne kolory i wzory rozm. 50/70 750 3. Mydło w płynie posiadające świadectwo 

PZH, o przyjemnym zapachu, zawierające łagodne składniki myjące oraz substancje 



nawilżające skórę i ekstrakty roślinne, ph naturalne, opakowanie 300 ml, z pompką 

650 4. Mydło toaletowe zawierające substancje nawilżające i pielęgnujące skórę oraz 

ekstrakty roślinne, zapachowe, produkt krajowy, posiada atest PZH, kostka 100 g 

2500 5. Pasta BHP 500 g (piaskowa) posiadająca atest PZH, ze ścierniwem 

usuwającym zabrudzenia smarów sadzy i oleju, delikatna dla rąk, zawierająca 

składniki nawilżające, posiadająca naturalne PH, np. Salvik 820 6. Proszek do prania 

tkanin kolor op. 300 g 1100 7. Pasta do obuwia czarna 40 g 470 8. Szczotka do 

butów (do czyszczenia butów), połyskowa 160 9. Mazak do butów (polerujący i 

czyszczący buty) 160 Warunki niezbędne do spełnienia przez Wykonawcę 1. Czas 

reakcji na zamówienie maksymalnie 5 dni od przyjęcia zamówienia od 

Zamawiającego. Poprzez określenie „czas reakcji” rozumie się termin dostarczenia 

każdorazowo zamówionej partii przedmiotu zamówienia, liczony od złożenia 

zamówienia przez Zamawiającego. 2. Zamówienie będzie realizowane partiami, wg 

bieżących potrzeb Zamawiającego („na wywołanie”), po wcześniejszym uzgodnieniu 

ilości i terminu dostawy (Pan Andrzej Bajson; tel. 81 473 14 28). 3. W cenę będą 

wliczone koszty dostawy przedmiotu zamówienia na magazyn Zamawiającego. 

Podane w dziale III SIWZ ilości artykułów BHP należy traktować jako szacunkowe. 

Rzeczywista ilość dostarczanego towaru wynikać będzie z bieżących potrzeb 

Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia przedmiotu 

zamówienia do 20% łącznej wartości zamówienia. Z tytułu niezrealizowania całego 

(ilościowego zakresu) przedmiotu zamówienia Wykonawcy nie będą przysługiwały 

żadne roszczenia odszkodowawcze. Wykonawca w przypadku dostarczenia towaru 

niezgodnego z opisem przedmiotu zamówienia lub wadliwego zobowiązany jest do 

wymiany na nowy – wolny od wad, w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od 

dnia zawiadomienia Wykonawcy o wadzie towaru. Środki ochrony indywidualnej 

powinny być oznaczone znakiem CE i posiadać deklarację zgodności WE zgodnie z 

wymaganiami Ministra Gospodarki z dn. 21.12.2005 r . w sprawie zasadniczych 

wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. z 2005 r., Nr 259, poz. 2173).  

 

II.5) Główny kod CPV: 18424000-7 

Dodatkowe kody CPV:39514300-1, 39514400-2, 39514100-9, 33741100-7, 



39830000-9, 39812200-9, 39800000-0 

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o 

wartości zamówienia):  

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

 

(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  

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:  

data zakończenia: 31/12/2017 

 

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: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym 

zakresie. Zamawiający oceni czy wykonawca spełnia warunek o którym mowa, na 

postawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w 

postępowaniu, druk do ewentualnego wykorzystania – załącznik nr 2 do SIWZ. 

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły 

spełnia, nie spełnia na podstawie dokumentów złożonych wraz z ofertą.  

Informacje dodatkowe  

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  



Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym 

zakresie. Zamawiający oceni czy wykonawca spełnia warunek o którym mowa, na 

postawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w 

postępowaniu, druk do ewentualnego wykorzystania – załącznik nr 2 do SIWZ. 

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły 

spełnia, nie spełnia na podstawie dokumentów złożonych wraz z ofertą.  

Informacje dodatkowe  

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa  

Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym 

zakresie. Zamawiający oceni czy wykonawca spełnia warunek o którym mowa, na 

postawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w 

postępowaniu, druk do ewentualnego wykorzystania – załącznik nr 2 do SIWZ. 

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły 

spełnia, nie spełnia na podstawie dokumentów złożonych wraz z ofertą.  

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących 

czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach 

zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie  

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 nie  

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:  

2. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania, 

Wykonawca jest zobowiązany złożyć następujące dokumenty: 2.1. oświadczenie o 

braku podstaw do wykluczenia z postępowania (art.24 ustawy Pzp) – druk do 

ewentualnego wykorzystania załącznik nr 3 do SIWZ; 2.2. aktualny odpis z 

właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w 

celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt. 1 

ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 

ofert;  

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: 

1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca 

jest zobowiązany złożyć następujące dokumenty: 1.1. oświadczenie Wykonawcy o 

którym mowa w art. 25a ustawy Pzp, że spełnia warunki udziału w postępowaniu , 

określone w art. 22 ust. 1b ustawy Pzp – do ewentualnego wykorzystania załącznik 

nr 2 do SIWZ.  

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)  



SEKCJA IV: PROCEDURA  

IV.1) OPIS  

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony  

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:  

nie  

 

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:  

nie  

 

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   

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:  

nie  

Informacje dodatkowe:  

 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:  

nie  

Informacje dodatkowe:  

 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie 

ofert w formie katalogów elektronicznych:  

nie  

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji 

potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego 

systemu zakupów:  

nie  

 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna  

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg 

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie  

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji 

elektronicznej:  

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu 

przedmiotu zamówienia: 

nie  



Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji 

elektronicznej 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:  

Aukcja wieloetapowa  

etap nr czas trwania etapu 

 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do 

następnego etapu: nie  

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:  

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:  

IV.2.2) Kryteria 

Kryteria Znaczenie 

Cena 60% 
 

Termin płatności 40% 
 

 

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp 

(przetarg nieograniczony)  

nie  

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 nie  

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie  

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: nie  

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:  

nie  

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 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:  

Licytacja wieloetapowa  

etap nr czas trwania etapu 

 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do 

następnego etapu: nie  

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:  

5. Zgodnie z art. 144 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość zmiany 

postanowień umowy w stosunku do treści oferty gdy: 1) nastąpią zmiany stawki i 

kwoty VAT oraz wynagrodzenia brutto określonych w § 6 umowy; 2) działania siły 

wyższej, uniemożliwiającej wykonanie umowy w określonym pierwotnie terminie; 3) 

przerwy w dostawie mediów niezbędnych do realizacji zamówienia; 4) w przypadku 

nieprzewidzianych zdarzeń losowych, min. takich jak: śmierć, choroba, ustanie 

stosunku pracy osób przewidzianych do realizacji zamówienia; 5) za siłę wyższą 

uważa się zdarzenie zewnętrzne, którego skutków nie da się przewidzieć, w 

szczególności siłą wyższą będzie działanie sił przyrody, jak huragan, powódź, zamieć 

lub zgon Wykonawcy.  

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: 07/12/2016, godzina: 12:00,  

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia 

zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z 

ogłoszeniem):  

nie  

Wskazać powody:  

 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu  

>  

IV.6.3) Termin związania ofertą: 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: 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT 

CZĘŚCIOWYCH  

Część nr: I    Nazwa: rękawice ochronne 

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:Część I – rękawice ochronne 

lp. Nazwa przedmiotu zamówienia I ilość/szt. 1. Rękawice ochronne potocznie 

zwane grip; pięciopalcowe; część chwytna i do połowy część wierzchnia oblewana 

powłoką z nitrylu w kolorze żółtym (nitryl zwiększa odporność na smary, oleje, 

tłuszcze i węglowodory); wkład z drelichu; odporne na ścieranie, przetarcia czy też 

przebicia; zapewniające sprawność elastyczną; muszą zachowywać swoją formę i 

posiadać możliwość prania; przeznaczone dla mechaników, wykorzystywane 

podczas przeładunku i transportu; Rozmiar L, XL lub 7-10 1200 2. Rękawice 

ochronne popularne wampirki; pięciopalcowe; wykonane z poliestru; powlekane 

lateksem lub podwójną gumą RUFLEX. Zakończone ściągaczem. Powleczenie o 

chropowatej strukturze zapewnia doskonałą chwytność, nie powoduje usztywnienia 

rękawicy. Odporne na ścieranie i rozdarcia; rozciągliwe i wytrzymałe, mimo tego, że 

są cienkie; elastyczne i dopasowujące się do dłoni. Rozmiar: L, XL lub 8-11 2700 3. 

Rękawice drelichowe 100% bawełna ciemne kolory drelichu, gruba wkładka na 



części chwytnej rękawicy. Bardzo mocna tkanina drelichowa, gumka zapobiegająca 

zsuwaniu się rękawicy z dłoni, pięciopalcowe, różne kolory. Wykorzystywanie 

uniwersalne, np: do ogólnych prac mechanicznych. Rozmiar: L, XL 1000 4. 

Rękawice ochronne pięciopalcowe „Żaby Spiro” dzianinowe powlekane PCV, z 

dodatkiem miału gumowego, idealne do prac w mokrym środowisku, bardzo trwałe, 

posiadające przedłużony, gumowany mankiet. CE kat. II. Rozmiar L, XL 1000 5. 

Rękawice ochronne drelichowe nakrapiane PCV. Bardzo wygodne w użytkowaniu, 

drelich nakrapiany przeciwpoślizgowym PCV gwarantuje stabilność uchwytu, 

elastyczny ściągacz przy nadgarstku, pięciopalcowe. Zastosowanie: prace 

logistyczne, transportowe, porządkowe. Rozmiar M,L,XL lub 8-10 1000  

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 18424000-7 

3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

 

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 31/12/2017 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryteria Znaczenie 

Cena 60% 
 

Termin płatności 40% 
 

6) INFORMACJE DODATKOWE:  

 

Część nr: II    Nazwa: środki i materiały czystości BHP 

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:Część II – środki i materiały 

czystości BHP lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Ilość/szt. 1. Ręcznik kąpielowy 

pierwszy gatunek wym. 70x140 gramatura 500g/m2 Materiał: wysokogatunkowa 

bawełna 100%; dobrze wchłaniający wodę, puszysty; różne wzory i kolory 650 2. 



Żakardowa ścierka kuchenna Materiał bawełna 100%, gatunek pierwszy, wysoka 

jakość bawełny, doskonale wchłaniająca wodę, gramatura 80g/m2; różne kolory i 

wzory rozm. 50/70 750 3. Mydło w płynie posiadające świadectwo PZH, o 

przyjemnym zapachu, zawierające łagodne składniki myjące oraz substancje 

nawilżające skórę i ekstrakty roślinne, ph naturalne, opakowanie 300 ml, z pompką 

650 4. Mydło toaletowe zawierające substancje nawilżające i pielęgnujące skórę oraz 

ekstrakty roślinne, zapachowe, produkt krajowy, posiada atest PZH, kostka 100 g 

2500 5. Pasta BHP 500 g (piaskowa) posiadająca atest PZH, ze ścierniwem 

usuwającym zabrudzenia smarów sadzy i oleju, delikatna dla rąk, zawierająca 

składniki nawilżające, posiadająca naturalne PH, np. Salvik 820 6. Proszek do prania 

tkanin kolor op. 300 g 1100 7. Pasta do obuwia czarna 40 g 470 8. Szczotka do 

butów (do czyszczenia butów), połyskowa 160 9. Mazak do butów (polerujący i 

czyszczący buty) 160  

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39830000-9, 39514300-1, 39514400-2, 

39514100-9, 33741100-7, 39812200-9, 39800000-0 

3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

 

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 31/12/2017 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryteria Znaczenie 

Cena 60% 
 

Termin płatności 40% 
 

6) INFORMACJE DODATKOWE:  

 

 


