SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.
Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”, o wartości poniżej 214 000 euro na:

na: Sukcesywna dostawa środków chemii profesjonalnej wraz z transportem dla Wydziału ETI
Politechniki Gdańskiej.

Nr postępowania: CRZP/144/009/D/20, ZP/25/WETI/20

GDAŃSK, Lipiec 2020

POLITECHNIKA GDAŃSKA
Wydział Elektroniki,
Telekomunikacji i Informatyki
ul. G. Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk
www.eti.pg.edu.pl

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Politechnika Gdańska, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
ul. G. Narutowicza 11/12
80-233 GDAŃSK
NIP 584-020-35-93
REGON 000001620
Postępowanie prowadzi:
Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk
fax : +48 (58) 347-24-45
Adres poczty elektronicznej: logistyka@eti.pg.edu.pl
Adres strony internetowej: http://www.pg.edu.pl, http://www.dzp.pg.edu.pl
Godziny pracy zamawiającego: 7:30–15:30 od poniedziałku do piątku
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
2.1 Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego, zgodnie z art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, aktami wykonawczymi do ustawy Pzp
oraz niniejszą specyfikacją istotnych warunków zamówienia, zwaną dalej SIWZ.
2.2 W zakresie nieuregulowanym niniejszą SIWZ, zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp oraz aktów
wykonawczych do ustawy Pzp oraz ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.). Do czynności podejmowanych
przez zamawiającego i wykonawcę stosować się będzie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks
cywilny (tj. z 2019 r., poz. 1145 ze zm.), jeżeli przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej.
2.3 Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
2.4 Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie
internetowej: www.dzp.pg.edu.pl.
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa środków chemii profesjonalnej wraz z transportem dla
Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej:
1) koncentraty wysoko stężone do rozcieńczania;
2) koncentraty do rozcieńczenia;
3) pozostałe środki czystości i produkty uzupełniające;
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 6 do SIWZ.
3. Wykonawca zobowiązany jest do jednoznacznego określenia w ofercie (w formularzu rzeczowo-cenowym)
zaoferowanych produktów, poprzez wskazanie informacji umożliwiających jednoznaczne zidentyfikowanie
zaoferowanego produktu, np. nazwy producenta, nazw własnych oferowanych wyrobów chemii
profesjonalnej, ich pojemności jednostkowej (handlowej) oraz wskaźnika pH koncentratu zgodnego z opisem
produktu, kartą charakterystyki wyrobu i nalepką handlową na opakowaniu itp. Formularz rzeczowo cenowy
stanowi integralną część oferty i musi być złożony na etapie składania ofert.
4. W celu oceny oferty pod względem kryteriów oceny ofert, o których mowa w rozdziale XIII SIWZ wykonawca
zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą odnośnie do produktów wskazanych przez Zamawiającego w
formularzu rzeczowo-cenowym, odpowiednio – atest PZH, dokument potwierdzający spełnienie wskazanej
normy albo zgłoszenie do CPNP. W/w dokumenty stanowią integralną część oferty i muszą być złożone
na etapie składania ofert.
5. Niezłożenie wraz z ofertą formularza rzeczowo-cenowego będzie skutkować odrzuceniem oferty.
6. Zamawiający, zgodnie z art. 24aa ustawy może najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy
wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia
warunki udziału w postępowaniu.
7. W celu dokonania oceny ofert w ramach procedury, o której mowa w pkt. 6 Zamawiający wymaga złożenia
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wraz z ofertą dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych
przez Zamawiającego, tj., aktualnych kart charakterystyki oraz opisów wyrobów producenta chemii
profesjonalnej (w języku polskim) zawierających co najmniej nw. informacje:
a) opis produktu,
b) nazwę,
c) zastosowanie,
d) sposób użycia i dozowania,
e) zalecane przez producenta stężenie,
f) pH,
g) informację o zachowaniu niezbędnych środków ostrożności przy ich stosowaniu.
Karty charakterystyki wyrobów (MSDS) muszą być zgodne z rozporządzeniem WE 1907/2006 (REACH) oraz
453/2010, artykuł 31 włącznie ze stosownymi zmianami od 1.06.2015 r.; karty charakterystyki oraz opisy wyrobów
producenta muszą być złożone w języku polskim i na wszystkich stronach muszą być potwierdzone „za zgodność
z oryginałem” przez osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy.
8. Zamawiający wymaga, aby przedmiot umowy pochodził z bieżącej produkcji, był fabrycznie nowy, wolny od
wad i uszkodzeń, bez wcześniejszej eksploatacji i nie był przedmiotem praw osób trzecich.
9. Ilości środków chemii profesjonalnej podane w formularzu cenowym są szacunkowe i nie są wiążące dla
Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niezrealizowania przedmiotu umowy w całości, to
jest w ilościach wskazanych w formularzu cenowym, bez konieczności zmiany umowy. Wykonawcy w takim
przypadku nie będzie przysługiwać roszczenie z tego tytułu.
10. Rzeczywiste ilości zamawianych środków chemii profesjonalnej wynikać będą z bieżącego zapotrzebowania
Zamawiającego.
11. W toku realizacji umowy Zamawiający w porozumieniu z Wykonawcą ma prawo do zmian liczb sztuk w
asortymencie zamawianych środków chemii profesjonalnej tzn. zwiększenia lub zmniejszenia liczby danej
pozycji formularza rzeczowo - cenowego z zastrzeżeniem, iż dokonane zmiany nie spowodują zwiększenia
wartości brutto umowy.
12. Koszty opakowań, ubezpieczenia, załadunku, rozładunku, przewozu i spedycji ponosi Wykonawca i winne
one być uwzględnione w cenie oferowanych wyrobów.
13. Szczegółowe postanowienia dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia zawarto we wzorze umowy,
stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.
14. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części
zamówienia.
15. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień: CPV: 39800000-0
IV. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA
1. Wymagany przez zamawiającego termin realizacji zamówienia: sukcesywnie przez okres 18 miesięcy licząc
od dnia zawarcia umowy lub do wyczerpania kwoty umownej.
2. Termin dostawy liczony jest od dnia zawarcia umowy ( złożenia zamówienia) do dnia podpisania protokołu
zdawczo-odbiorczego bez zastrzeżeń.
3. Termin dostawy zamówienia jest jednym z kryteriów oceny ofert. W związku z powyższym wskazany termin
jest terminem maksymalnym realizacji przedmiotu umowy, który każdy z wykonawców może skrócić.
Szczegółowe informacje zawiera rozdział XIII SIWZ.
4.Miejsce realizacji zamówienia: Politechnika Gdańska, 80-233 Gdańsk, ul. Gabriela Narutowicza 11/12 –
Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki.
V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIANIA
1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1)nie podlegają wykluczeniu;
2)spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z
odrębnych przepisów,
Do prowadzenia działalności objętej przedmiotowym zamówienia nie wymaga się specjalnych
kompetencji lub uprawnień. Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym
zakresie.
b)sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
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Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.
c)zdolności technicznej lub zawodowej
Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.
2.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1
pkt 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
3.Wykonawcy, którzy nie wykażą braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 do 23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp,
zostaną wykluczeni z udziału w niniejszym postępowaniu.
4.Zamawiający na mocy art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia
wykonawcę, w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w
postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku
lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo
restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 243 ze zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem
wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu,
jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd
zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo
upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 498 ze zm.);
5.Zamawiający na mocy art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp wykluczy z postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 369 ze
zm.) złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w
postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wykonawcy, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na
stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazują
zamawiającemu (w oryginale) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej. W przypadku, gdy wykonawca należy do jednej grupy kapitałowej z innym
wykonawcą, który również złożył ofertę w tym postępowaniu, wraz ze złożonym oświadczeniem może
przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w
postepowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.
6.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
7.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą ustanowić pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
8.Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana,
zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy
regulującej współpracę tych wykonawców..
VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA
1.Do oferty (w terminie składania ofert) wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert
- oświadczenie w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że
wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.
- dokumenty potwierdzające spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, tj
aktualnych kart charakterystyki oraz opisów wyrobów producenta chemii profesjonalnej (w języku
polskim) zawierających informacje – patrz rozdział III pkt. 7
2.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani będą złożyć do oferty:
2.1Dokument potwierdzający spełnienie wymogu, o którym mowa w art. 23 ust. 2 ustawy Pzp, tj.
ustanowienie przez nich pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia – podpisany przez osoby uprawnione do
reprezentowania tych podmiotów – w formie oryginału lub poświadczonej notarialnie za zgodność z
oryginałem kopii.
2.2Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia.
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3.W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt
2 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to musi potwierdzać brak
podstaw wykluczenia.
4.Jeżeli wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania
braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zobowiązany jest zamieścić
informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 6.1.
5.Do oferty należy dołączyć dokumenty, z których wynika prawo do (reprezentacji wykonawcy) podpisania oferty,
względnie innych dokumentów składanych wraz z ofertą chyba, że zamawiający może je uzyskać w
szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w
rozumieniu ustawy z dni 17.02.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
(t.j. Dz. U. z 2019 poz. 700), a wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty.
Oświadczenia i dokumenty składane po opublikowaniu informacji z otwarcia ofert.
6.Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej
informacji dotyczących kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów
wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków
płatności zawartych w ofertach, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze
złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1
pkt 23 ustawy Pzp stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.
7.Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. (Dz. U. z 2016 r., poz.
1126 ze zm.), inne składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
8.Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca albo wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które
każdego z nich dotyczą.
9.Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej.
10.Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, o
których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r., innych niż oświadczenia, wyłącznie
wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
11.Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
12.Jeżeli wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złoży wadliwe pełnomocnictwa, zamawiający
wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy
podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
13.Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia,
zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w
postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub
dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
14.Zamawiający może najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca, którego oferta została
oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (art.
24aa ust. 1 ustawy Pzp).
VII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCĄ ORAZ
PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB
UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
2. Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument, oznaczone jest znakiem:
CRZP/144/009/D/20
3. Wykonawcy we wszystkich kontaktach z zamawiającym powinni powoływać się na ten znak.
4. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje mogą być przekazywane przez strony
postępowania w formie pisemnej lub elektronicznie (e-mail). W wypadku porozumiewania się za pomocą
poczty elektronicznej (e-mail), każda ze stron postępowania na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt
otrzymania poczty elektronicznej (e-mail).
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a) pisemnie, na adres: POLITECHNIKA GDAŃSKA Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki ,
ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk; bud.41 pok. 127
b) za pomocą poczty elektronicznej, na adres: logistyka@eti.pg.edu.pl.
5. Zamawiający nie będzie udzielał ustnie lub telefonicznie informacji, wyjaśnień lub odpowiedzi na
kierowane do niego zapytania związane z postępowaniem.
6. Osobą upoważnioną do porozumiewania się z wykonawcami w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach
od 7.30 do 14.00 jest: Dorota Mizgier.
7. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni
przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do
zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania
ofert.
8. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie przekazana wykonawcom, którym zamawiający przekazał
SIWZ, bez ujawnienia źródła zapytania oraz zamieszczona na stronie internetowej, na której udostępniona
jest SIWZ.
9. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść
niniejszej SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim wykonawcom,
którym przekazano SIWZ oraz zamieści ją na stronie internetowej, na której udostępniona jest SIWZ.
10.
Wszelkie zmiany treści SIWZ oraz wyjaśnienia udzielone na zapytania wykonawców stają się integralną
częścią SIWZ i są wiążące dla wykonawców.
11.
Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu będzie
niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuży termin składania ofert
i poinformuje o tym wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści tę informację na stronie
internetowej, na której udostępniona jest SIWZ.
12.
Jeżeli wprowadzona zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu
zamawiający zamieści w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, przedłużając
jednocześnie termin składania ofert, jeżeli jest to koniczne o czas niezbędny na wprowadzenie zmian
w ofertach, zgodnie z art. 12a ust. 1 i 2 ustawy pzp.
13.
Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosków o wyjaśnienie
treści SIWZ.
VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie, przed upływem terminu składania ofert, wadium w
wysokości:
1 500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100);
2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
1) w pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 42,
poz. 275 z późn. zm.).
3. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:
Bank Millennium 64 1160 2202 0000 0001 8607 3782 z dopiskiem: „Wadium – Sukcesywna dostawa
środków chemii profesjonalnej wraz z transportem dla WETI Politechniki Gdańskiej –
CRZP/144/009/D/20.”
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4. Wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne
tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed
upływem terminu składania ofert.
5. Wadium w jednej z form określonych w pkt 2 ppkt 2 - 5 należy wnieść poprzez zdeponowanie
za pokwitowaniem oryginału dokumentu w Kwesturze Politechniki Gdańskiej, ul. G. Narutowicza 11/12, 80233 Gdańsk, Gmach Główny, Skrzydło „B”, I piętro, w dniach od poniedziałku do piątku, w godz. 09:00 do
13:00 lub przesłanie pocztą na adres: Kwestura Politechniki Gdańskiej, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233
Gdańsk.
6. Wadium wniesione w jednej z form określonych w pkt 2 ppkt 2- 5 Zamawiający będzie uważał za skuteczne
tylko wówczas, gdy Zamawiający otrzyma stosowny dokument przed upływem terminu składania ofert.
7. Dokument wadialny (poręczenie lub gwarancja) musi być sporządzony zgodnie z obowiązującym prawem i
zawierać następujące elementy:
1) nazwę oraz wskazanie siedziby: dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia
(Zamawiającego), oraz gwaranta/poręczyciela (banku, instytucji ubezpieczeniowej lub podmiotu
poręczającego),
2) określenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego dotyczy,
3) kwotę,
4) termin ważności,
5) mieć formę oświadczenia bezwarunkowego płatnego na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, bez
pośrednictwa banku lub innej tego typu instytucji,
6) być nieodwołalny,
7) obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę,
określone w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy Pzp, a także obejmować cały okres związania ofertą,
określony w SIWZ.
8. Zaleca się, aby Wykonawca złożył wraz z ofertą potwierdzenie wniesienia wadium (kserokopię gwarancji lub
poręczenia albo przelew lub jego kserokopię).
9. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty lub
unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,
z zastrzeżeniem okoliczności, o których mowa w art. 46 ust. 4a ustawy Pzp.
10. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium
niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia
należytego wykonania umowy.
11. Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić wadium, na pisemny wniosek Wykonawcy, który wycofał
ofertę przed upływem terminu składania ofert. Wniosek o zwrot wadium musi być podpisany przez
upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.
12. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w
wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi
wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
13. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, traci wadium wraz z odsetkami na rzecz
Zamawiającego, gdy:
1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy.
14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym
mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub
oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej
samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, lub informacji o tym, że nie należy

6|S t r o n a

Specyfikacja

Istotnych W arunków

Zamówienia

do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy
Pzp, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.
IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że
zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do
wykonawców o wyrażenia zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60
dni.
3. Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a Pzp zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wykonawca nie wyrazi zgody, o
której mowa w art. 85 ust. 2 Pzp, na przedłużenie terminu związania ofertą.
X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT
1. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę i zaproponować tylko jedną cenę dla przedmiotu
zamówienia.
2. Ofertę należy przygotować zgodnie z wymogami niniejszej SIWZ. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
3. Na kompletną ofertę składają się dokumenty i oświadczenia wymienione w tabeli:
Numer
L.p.
Dokument
załącznika
1
2
3
1 Formularz oferty
załącznik nr 1
2 Formularz rzeczowo-cenowy
załącznik nr 2
Opcjonalnie-Pełnomocnictwo dla osoby reprezentującej w niniejszym
3 postępowaniu Wykonawcę lub pełnomocnictwo dla osoby lub podmiotu
reprezentującego kilku Wykonawców składających ofertę wspólną
A. Dokumenty wykazujące brak podstaw do wykluczenia z postępowania
4
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

załącznik nr 3

B. Dokumenty zalecane przez Zamawiającego do załączenia
5

Potwierdzenie wniesienia wadium (Kopia przelewu lub pokwitowanie)

4. W celu wykluczenia przypadkowego zdekompletowania oferty zaleca się, aby wszystkie karty oferty były
spięte, a strony ponumerowane.
5. Formularz oferty oraz pozostałe dokumenty, dla których zamawiający określił wzory w formie załączników do
niniejszej SIWZ, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.
6. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności, trwałą i czytelną
techniką.
7. Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny.
8. Oferta musi być podpisana przez wykonawcę. Zamawiający wymaga, aby ofertę podpisano zgodnie z
zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej (w
przypadku osób fizycznych).
Zaleca się, aby, podpis osoby podpisującej ofertę i pozostałe dokumenty, lub poświadczającej za zgodność z
oryginałem kopie dokumentów, dla ułatwienia identyfikacji, był opatrzony imienną pieczątką.
9. Dokumenty składane wraz z ofertą mogą być złożone w oryginale lub kserokopii, poświadczonej za zgodność
z oryginałem przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń w imieniu wykonawcy.
10. Ofertę należy złożyć w jednym egzemplarzu, w opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez
uszkodzenia tego opakowania.

7|S t r o n a

Specyfikacja

Istotnych W arunków

Zamówienia

11. Wykonawca składa ofertę w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu w sposób zapewniający
nieujawnienie treści oferty do chwili jej otwarcia. Zamknięta koperta lub inne opakowanie musi zawierać
oznaczenie:
Oferta złożona w przetargu nieograniczonym na „ Sukcesywna dostawa środków chemii
profesjonalnej dla Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej”.
Oznaczenie sprawy: CRZP/144/009/D/20. Nie otwierać przed upływem terminu otwarcia ofert.
12. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
13. W przypadku wycofania oferty, wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę wycofuje.
Oświadczenie o wycofaniu oferty, wykonawca umieszcza w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu,
która musi zawierać oznaczenie:
Oświadczenie o wycofaniu oferty złożonej w przetargu nieograniczonym na „ Sukcesywna dostawa
środków chemii profesjonalnej dla Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
Politechniki Gdańskiej”. Oznaczenie sprawy: CRZP/144/009/D/20. Nie otwierać przed upływem
terminu otwarcia ofert.
Oświadczenie o wycofaniu oferty musi zawierać co najmniej nazwę i adres wykonawcy, treść
oświadczenia wykonawcy o wycofaniu oferty oraz podpis osoby lub osób uprawnionych do
reprezentowania wykonawcy.
14. W przypadku zmiany oferty wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę zmienia, określając
zakres tych zmian. Oświadczenie o zmianie oferty wykonawca umieszcza w zamkniętej kopercie lub
innym opakowaniu, która musi zawierać oznaczenie:
Oświadczenie o zmianie oferty złożonej w przetargu nieograniczonym na „ Sukcesywna dostawa
środków chemii profesjonalnej dla Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
Politechniki Gdańskiej”. Oznaczenie sprawy: CRZP/144/009/D/20. Nie otwierać przed upływem
terminu otwarcia ofert.
Oświadczenie o zmianie oferty musi zawierać nazwę i adres wykonawcy oraz podpis wykonawcy.
15. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp oferty składane w
postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z
wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia
1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1010 ze zm.), jeśli wykonawca,
nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i jednocześnie
wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
16. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez
wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”,
lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak jednoznacznego
wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie
oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń.
17. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie zgodnie z
uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem.
18. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90
ustawy PZP, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji wykonawcy będzie przysługiwało prawo
zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie zamawiający uzna za
skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż
dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
19. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający żąda
wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć
podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. W przypadku, gdy wykonawca nie
wskaże w ofercie powyższych informacji, zamawiający uzna, że zamówienie realizowane będzie bez
udziału podwykonawców.
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Jeżeli wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania
braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zobowiązany jest zamieścić
informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w rozdziale VI ust. 1 niniejszej SIWZ.
XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Miejsce i termin składania ofert:
a) miejsce składania ofert: Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, ul. G.
Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, budynek WETI A, pok. 127,
b) termin składania ofert: do dnia 24.07.2020 r., do godz. 10.00.
Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do
zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.
2. Miejsce i termin otwarcia ofert:
a) miejsce otwarcia ofert: Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, ul. G.
Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, budynek WETI A, pok. 116,
b) termin otwarcia ofert: w dniu 24.07.2020 r., o godz. 10.30.
3. Oferta złożona w terminie składania ofert będzie podlegać rejestracji przez zamawiającego. Koperta lub
inne opakowanie, w którym będzie złożona oferta zostanie opatrzona numerem według kolejności
składania ofert oraz terminem jej złożenia, a wykonawca otrzyma potwierdzenie złożenia oferty wraz z
informacją o terminie jej złożenia.
4. Zgodnie z art. 86 ust. 5 Pzp niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie
internetowej informacje dotyczące:
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
5. Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę
zgodnie z zasadami określonymi w art. 84 ust. 2 ustawy Pzp.
6. Jeżeli w ofercie wykonawca poda cenę napisaną słownie inną niż cenę napisaną cyfrowo, podczas
otwarcia ofert zostanie podana cena napisana słownie.
7. Zamawiający poprawi w tekstach ofert oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe
z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na
niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty – niezwłocznie
zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
8. Przez oczywistą omyłkę rachunkową zamawiający rozumieć będzie każdy wadliwy wynik działania
matematycznego (rachunkowego) przy założeniu, że składniki działania są prawidłowe.
9. Zamawiający wykluczy wykonawcę z postępowania, jeżeli zaistnieją przesłanki określone w art. 24 ust. 1 i 5
ustawy pzp.
10. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
11. Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy, jeżeli zaistnieją przesłanki określone w art. 89 ust.1 ustawy pzp.
12. Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli zaistnieją przesłanki określone w art. 93 ust.1 ustawy pzp.
XII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY
1.Wykonawca określa cenę za realizację zamówienia poprzez wskazanie w formularzu ofertowym wg
wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ. Cenę oferty należy obliczyć na podstawie formularza
rzeczowo-cenowego stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ, w sposób opisany w formularzach. Obliczoną
cenę brutto i wartość podatku VAT należy przenieść do formularza ofertowego.
2. Stawka podatku VAT powinna być określona zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towarów i usług. W przypadku zmiany obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
przepisów dotyczących wysokości stawek podatku od towarów i usług (VAT) w zakresie obejmującym
przedmiot zamówienia, zamawiający dopuszcza możliwość odpowiedniej zmiany w tym zakresie.
3.Łączna cena ofertowa brutto każdej części musi uwzględniać wszystkie koszty jakie poniesie
wykonawca z tytułu należytego wykonania zamówienia, w tym między innymi koszty związane z
dostarczeniem oferowanych produktów do siedziby zmawiającego, m in. koszty transportu, opłaty
graniczne (m. in. cło), koszty ubezpieczenia towaru w kraju i za granicą, koszty opakowania zgodnie z
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opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy określonym w niniejszej SIWZ.
4.Cenę należy podać w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglania – poniżej 5
należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę).
5.Cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN).
6.Wykonawca zagraniczny, mający siedzibę w Unii Europejskiej lub w krajach trzecich oblicza cenę oferty
bez podatku VAT. Wykonawca zagraniczny mający siedzibę w krajach trzecich (poza Unią Europejską)
obliczając cenę oferty uwzględnia w niej cło oraz koszty obsługi celnej (baza dostaw wg Incoterms 2010
DDP – z wyłączeniem podatku VAT).
7.Rozliczenia pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą będą prowadzone w walucie PLN. Zamawiający nie
przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
8.Zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp, jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór
prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od
towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od
towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku
Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany poinformować zamawiającego, że wybór jego oferty
będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj)
towaru/ usługi, których dostawa/świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich
wartość bez kwoty podatku. Informację, o której mowa w art. 91 ust. 3a Pzp należy zamieścić w
ofercie.
9.Koszty poniesione przez wykonawcę, a nie uwzględnione w cenie oferty nie będą przez zamawiającego
dodatkowo rozliczane.
10.Cena oferty nie będzie podlegać żadnym negocjacjom.
11.Cena określona w ofercie obowiązuje przez cały okres związania ofertą i będzie wiążąca dla
zawieranej umowy.
12.W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, rozliczenia będą
dokonywane wyłącznie z pełnomocnikiem.
XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY W
CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1. Oceny ofert dokonywać będą członkowie komisji przetargowej.
2. Ocenie podlegają wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu.
3. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty zgodnie z zasadami określonymi w art. 91 ustawy Pzp,
na podstawie niżej opisanych kryteriów oceny ofert:
Lp.

Rodzaj kryterium

Liczba punktów

1.

Cena

60 %

2.

Jakość

25 %

1) Świadectwo Jakości Zdrowotnej

10 %

2) Spełnienie normy europejskiej DIN 18 032-2 lub polskiej PN EN14904

6%

a) Tabela poz. 2 - Środek bezkwasowy usuwający i zapobiegający
osadzaniu się kamienia wodnego Środek gruntownie czyszczący
do okresowego mycia sanitariatów i toalet

3%

b) Tabela poz. 3 – Środek gruntownie czyszczący do okresowego
mycia sanitariatów i toalet

3%

c) Tabela poz. 13 - Płyn do mycia i konserwacji/pielęgnacji
powierzchni ze stali nierdzewnej

3%

3.

Serwis i doradztwo technologiczne

5%

4.

Szkolenie personelu

5%

5.

Termin dostawy

5%
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1. Kryterium

„cena”

rozpatrywane

będzie

na

podstawie

następującego

wzoru

gdzie:
Pc – liczba punktów przyznanych badanej ofercie według kryterium „Cena”
Cn – najniższa cena brutto oferty spośród ofert nieodrzuconych
Cb – cena brutto oferty badanej
60 – waga kryterium
Cena = suma ceny za zrealizowanie dostaw zgodna z formularzem rzeczowo-cenowym + cena za
przeprowadzenie szkoleń.
2. Kryterium „jakość” rozpatrywane będzie według poniższych zasad:
1) Podkryterium I:
Świadectwo Jakości Zdrowotnej – 10 %
Zamawiający wymaga aby min. 3 produkty, wskazane w kolumnie 2 formularza rzeczowo-cenowego,
posiadały Świadectwo Jakości Zdrowotnej.
Brak spełnienia tego warunku spowoduje odrzucenie oferty.
Wykonawca wskazuje w formularzu rzeczowo – cenowym, które z oferowanych przez niego produktów
posiadają Świadectwo Jakości Zdrowotnej w kolumnie 3 lub 4.
Wykonawca może wskazać większą niż minimalna liczbę artykułów posiadających Świadectwo Jakości
Zdrowotnej, wówczas otrzyma dodatkowe punkty zgodnie z tabelą poniżej.
Liczba produktów ze wszystkich 4 tabel
formularza rzeczowo-cenowego
Świadectwo Jakości
Zdrowotnej

0-2
3
4
5 i więcej

Liczba punktów
0
2
6
10

W celu oceny oferty pod względem kryterium „Świadectwo Jakości Zdrowotnej” wykonawca zobowiązany
jest złożyć wraz z ofertą Świadectwa Jakości Zdrowotnej wskazanych przez siebie w formularzu
rzeczowo-cenowym produktów.
W/w dokumenty stanowią integralną część oferty i muszą być złożone na etapie składania ofert.
Jeżeli Wykonawca wraz z ofertą nie złoży Świadectw Jakości Zdrowotnej, dokumenty te nie będą
podlegały uzupełnieniu na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp w celu oceny ofert pod kątem w/w
kryterium, a dodatkowe punkty nie zostaną przyznane.
Niewpisanie informacji o Świadectwie Jakości Zdrowotnej, Zamawiający uzna za nieposiadanie go.
2) Podkryterium II:
Spełnienie normy – 6 %
Zamawiający wymaga aby min. 3 produkty, wskazane w kolumnie 2 formularza rzeczowo-cenowego,
spełniały normę europejską DIN 18 032-2 lub polską PN EN14904.
Brak spełnienia tego warunku spowoduje odrzucenie oferty.
Wykonawca wskazuje w formularzu rzeczowo – cenowym, które z oferowanych przez niego produktów
spełniają normę europejską DIN 18 032-2 lub polską PN EN14904 w kolumnie 3 lub 4.
Dodatkowo Wykonawca może wskazać większą niż minimalna liczbę artykułów spełniających normę
europejską DIN 18 032-2 lub polską PN EN14904, wówczas otrzyma dodatkowe punkty zgodnie z tabelą
poniżej:
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Liczba produktów ze wszystkich 4 tabel
formularza rzeczowo-cenowego
Spełnienie normy
europejskiej DIN 18
032-2 lub polskiej PN
EN14904

Liczba punktów

0-2
3
4
5
6i>

0
2
4
5
6

W celu oceny oferty pod względem kryterium SPEŁNIENIE NORMY EUROPEJSKIEJ wykonawca
zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą dokumenty potwierdzające spełnienie normy europejskiej DIN 18
032-2 lub polskiej PN EN14904 dotyczące wskazanych przez siebie w formularzu rzeczowo-cenowym
produktów. W/w dokumenty stanowią integralną część oferty i muszą być złożone na etapie składania
ofert.
Jeżeli Wykonawca wraz z ofertą nie złoży dokumentów potwierdzających spełnienie normy europejskiej
DIN 18 032-2 lub polskiej PN EN14904, dokumenty te nie będą podlegały uzupełnieniu na podstawie art.
26 ust. 3 ustawy Pzp w celu oceny ofert pod kątem w/w kryterium, a dodatkowe punkty nie zostaną
przyznane. Niewpisanie informacji o spełnianiu normy, Zamawiający uzna za niespełnianie normy.
3) Podkryterium III:
a) Tabela poz. 2 Środek bezkwasowy usuwający i zapobiegający osadzaniu się kamienia wodnego
Parametr
Liczba punktów
Superkoncentrat: dozowanie 10 –
3
50 ml lub g na 10l wody
Koncentrat: dozowanie > 50 ml lub
0
g na 10l wody
b) Tabela poz. 3 Środek gruntownie czyszczący do okresowego mycia sanitariatów i toalet
Parametr

Liczba punktów

zawiera inhibitory korozji

3

c) Tabela poz. 13 - Płyn do mycia i konserwacji/pielęgnacji powierzchni ze stali nierdzewnej
Parametr

Liczba punktów

w składzie zawiera olej mineralny

3

w składzie zawiera olej
parafinowany

0

W celu oceny oferty pod względem w/w kryterium wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą kartę
charakterystyki MSDN oraz opis producenta produktu. W/w dokumenty stanowią integralną część oferty i
muszą być złożone na etapie składania ofert.
Jeżeli Wykonawca wraz z ofertą nie złoży w/w dokumentów dokumenty te nie będą podlegały
uzupełnieniu na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp w celu oceny ofert pod kątem w/w kryterium, a
dodatkowe punkty nie zostaną przyznane.
Punkty w kryterium jakość:
(Pj)= liczba punktów w podkryterium I + liczba punktów w podkryterium II + liczba punktów w podkryterium III.
3.Serwis i doradztwo technologiczne w zakresie dostarczanych środków (systemy dozujące:
ustawienie stężeń, przegląd, pomoc w doborze chemii środków chemii profesjonalnej
bezpośrednio na obiekcie Zamawiającego) – 5 %
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Czas przyjazdu serwisanta/technologa
(dni robocze Zamawiającego)

Liczba punktów

5
4
3
2
1

0
1
2
3
5

Serwis i doradztwo
technologiczne

Maksymalny dopuszczalny czas przyjazdu serwisanta/technologa na obiekt wynosi 5 dni roboczych
Zamawiającego.
W przypadku niewpisania na druku oferty terminu dostawy Zamawiający uzna, że Wykonawca
zaproponował czas maksymalny i nie przyzna Wykonawcy punktów (0).
4.Szkolenie personelu – 5 %
Wykonawca może zaoferować przeprowadzenie szkolenia teoretycznego i praktycznego personelu
Zamawiającego wg potrzeb Zamawiającego, bezpośrednio na obiekcie Zamawiającego.
Minimalne wymagania dla szkolenia:
Wykonawca przeprowadzi min. 2 cykle szkoleń w ciągu trwania umowy. Pierwszy cykl szkolenia powinien
odbyć się nie później niż w okresie 3 miesięcy od podpisania umowy.
Za przeprowadzenie 1 cyklu szkoleń uznaje się:
- przeprowadzenie min. 2 szkoleń podstawowych (min. po 3 godziny każde)
- przeprowadzenie min. 1 szkolenia specjalistycznego (min. 2 godziny)
Minimalne wymagania związane z tematyką szkolenia:
SZKOLENIE
SZKOLENIE PODSTAWOWE
SPECJALISTYCZNE
Preparaty chemiczne –
Szkolnie dedykowane
charakterystyka, oznakowanie,
kierownikom ekip
zasady stosowania,
sprzątających
przeznaczenie
Uszczegółowienie różnic
Proces sprzątania – warunki,
pomiędzy produktami.
optymalizacja, dobór środków,
maszyn, narzędzi
Metody maksymalizacji
efektywności pracy.
Powierzchnie – dobór
produktów do czyszczenia,
pielęgnacji i konserwacji
różnego rodzaju powierzchnia
Podstawowe zasady bhp
Punkty zostaną przyznane w sposób następujący:
(należy wpisać TAK
lub NIE)
Czy Wykonawca oferuje
szkolenie personelu

Liczba punktów

TAK

5

NIE

0

Wynagrodzenie za przeprowadzenie szkoleń Wykonawca musi podać w formularzu oferty. Zamawiający
dopuszcza, że szkolenie może zostać przeprowadzone nieodpłatnie (=0 zł). W przypadku zaoferowania
przeprowadzenia szkolenia personelu i niewpisania w formularzu oferty wynagrodzenia, Zamawiający
uzna, że wynosi ono 0 zł (zero zł.).
5. Termin dostawy – 5 %
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Kryterium „termin dostawy” rozpatrywane będzie na podstawie następującego wzoru:
Tn
Pt = ------- x 5
Tb
Kryterium będzie oceniane na podstawie informacji podanej przez Wykonawcę w formularzu ofertowym
stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ.
Maksymalny termin dostawy to 7 dni roboczych Zamawiającego. Minimalny termin dostawy to 2
dni robocze Zamawiającego.
Dla potrzeb wzoru:
Pt - liczba punktów przyznanych badanej ofercie wg kryterium „Termin dostawy”
Tn – najkrótszy zaoferowany termin dostawy (w dniach) spośród ofert nieodrzuconych
Tb – termin dostawy badanej oferty (w dniach)
5 – waga kryterium
W przypadku zaproponowania terminu dostawy krótszego niż 2 dni robocze, Zamawiający przyzna punkty
jak za minimalny przyjęty termin dostawy. W przypadku niewpisania terminu dostawy Zamawiający
przyzna punkty jak za maksymalny przyjęty termin dostawy.
6.Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta spełniająca wymagania SIWZ oraz ustawy Pzp,

która uzyska największą łączną liczbę punktów. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta,
zostanie obliczona wg poniższego wzoru:
L = Pc + Pj + Ps + Psz +Pt
gdzie:
Pc - liczba punktów w kryterium cena,
Pj - liczba punktów w kryterium jakość,
Ps - liczba punktów w kryterium serwis i doradztwo,
Psz - liczba punktów w kryterium szkolenie personelu,
Pt – liczba punktów w kryterium termin dostawy.
XIII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE
PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY
1. Zamawiający o wynikach postępowania, powiadomi niezwłocznie wszystkich wykonawców, którzy złożyli
oferty o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 92 ustawy pzp.
2. Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej
współpracę tych Wykonawców.
XIV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
XV. UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1. Istotne postanowienia umowy stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. Akceptacja treści istotnych postanowień
umowy odbywa się przez złożenie stosownego oświadczenia na formularzu oferty.
2. Wykonawca składając ofertę zobowiązuje się (w przypadku wyboru jego oferty) do podpisania umowy
zgodnej z istotnymi postanowieniami umowy, w terminie określonym przez zamawiającego.
3. Umowę podpisują upoważnieni przedstawiciele wykonawców lub pełnomocnik, jeżeli jego pełnomocnictwo
obejmuje zakres tych czynności i jest ważne w chwili podpisania umowy.
XVI. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU
POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
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Podmiotom, o których mowa w art. 179 ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w
Dziale VI ustawy Pzp dla postępowań poniżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom
postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
XVII. PODWYKONAWSTWO
1. Zamawiający informuje, iż nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę części
zamówienia, o którym mowa w art. 36a ust. 2 ustawy Pzp.
2. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (art. 36a ust. 1 ustawy Pzp).
3. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć
podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców w formularzu oferty.
4. W przypadku powierzenia realizacji umowy podwykonawcy Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność
wobec Zamawiającego za jego działania lub zaniechania.
5. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał
się, na zasadach określonych w art. 22 a ust. 1, w celu wykazania spełniania warunków udziału w
postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca
lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż
podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie
zamówienia.
XVIII. INFORMACJE DODATKOWE
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3. Zamawiający nie przewiduje:
3.1.
Zawarcia umowy ramowej;
3.2.
Udzielenia zamówień uzupełniających;
3.3.
Przeprowadzenia aukcji elektronicznej;
3.4.
Ustanowienia dynamicznego systemu zakupów;
3.5. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO dotycząca przetwarzania danych osobowych oraz swobodnego
przepływu takich danych.

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”, Zamawiający informuje, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Gdańska z siedzibą w Gdańsku (80-233) przy ul.
Narutowicza 11/12;
2) inspektorem ochrony danych osobowych w Politechnice Gdańskiej jest mgr inż. Paweł Baniel, tel. 58 348-66-29, e-mail:
iod@pg.edu.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem
o udzielenie zamówienia publicznego pn. “Sukcesywna dostawa środków chemii profesjonalnej wraz z transportem dla
Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej” nr CRZP/144/009/D/2020, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na
podstawie ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) – dalej ustawa
Pzp;
4) odbiorcami Pani/Pana 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 2019 r. poz. 1843 ze zm.),
5) Pani/Pana 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;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem
ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
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7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie
do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (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)
- 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 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.)
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
- 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.
10) Dodatkowo, stosownie do art. 8a ust. 5 ustawy Pzp, Zamawiający informuje o ograniczeniach, o których mowa w art. 8a
ust. 2 i 4 oraz 97 ust. 1a ustawy Pzp:
1) w przypadku, gdy Wykonawca skorzysta z prawa do uzyskania potwierdzenia, czy przetwarzane są dotyczące go
dane osobowe, to Zamawiający będzie uprawniony do żądania od Wykonawcy dodatkowych informacji precyzujących
żądanie (np. nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia);
2) w przypadku, gdy Wykonawca skorzysta z prawa do ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych, to
Zamawiający będzie uprawniony do przetwarzania tych danych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie
zamówienia.

XIX. ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ
Załącznik nr 1 – Formularz oferty;
Załącznik nr 2 – Formularz rzeczowo-cenowy ( szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia)
Załącznik nr 3 – Wzór oświadczenia w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wstępnie potwierdzającego, że wykonawca nie
podlega wykluczeniu z postępowania;
Załącznik nr 4 – Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o
której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp;
Załącznik nr 5 – Wzór umowy;
Załącznik nr 6 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Treść SIWZ z załącznikami zatwierdzam:

......................................................................................
(w imieniu zamawiającego)
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