
 

 

 

 

 
Zielona Góra, 10 stycznia 2018 r. 

Znak A.2300.1.2018 
 

Ogłoszenie o zamówieniu 
o wartości mniejszej niż 221.000 euro 

 
ZAKUP I DOSTAWA PRODUKTÓW TOALETOWYCH I ŚRODKÓW CZYSTOŚCI  
DO PIELĘGNACJI OBIEKTÓW MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI  

W ZIELONEJ GÓRZE Z PODZIAŁEM NA TRZY ZADANIA 
 
Zamieszczanie ogłoszenia: 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 
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:  
Miasto Zielona Góra - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji , 65-022 Zielona Góra , ul. Sulechowska 41  

REGON 000986923, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. (+48) 68 412 50 01, faks: (+48) 68 412 50 

09, e-mail: zamowienia@mosir.zgora.pl Adres strony internetowej (URL): www.mosir.zgora.pl. 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej 
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) nie 
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia tak www.mosir-bip.e-partner.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 
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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: tak, Inny sposób: w formie pisemnej, Adres: w siedzibie Zamawiającego tj., 
w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji, 65-022 Zielona Góra  
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: Zakup i dostawa produktów toaletowych 
i środków czystości do pielęgnacji obiektów miejskiego ośrodka sportu i rekreacji w Zielonej Górze 
z podziałem na trzy zadania 
Numer referencyjny: A.2300.1.2018 
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 
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:  

Szczegółowe zestawienie asortymentowo – ilościowe dotyczące poszczególnych zadań zawierają 
Tabele wykazu asortymentu stanowiące załączniki nr I.3.1 – I.3.3 do SIWZ. Przedmiot zamówienia 

obejmuje realizację następujących zadań: Zadanie I – zakup i dostawa środków czystości do 
pielęgnacji obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze - Szczegółowy opis 

przedmiotu zamówienia z zachowaniem ich parametrów i przewidywalna, maksymalna ilość 
asortymentu zawarta jest w Tabeli wykazu asortymentu stanowiącej załącznik nr I.3.1 do SIWZ. 

Wielkość ta jest wielkością szacunkową i nie każdy rodzaj asortymentu wymieniony w załączniku nr 

I.3.1 do SWZ musi zostać zakupiony w pełnym zakresie. Zadanie II – zakup i dostawa produktów 
toaletowych oraz akcesoriów do sprzątania na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w 

Zielonej Górze - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z zachowaniem ich parametrów i 
przewidywalna, maksymalna ilość asortymentu zawarta jest w Tabeli wykazu asortymentu stanowiącej 

załącznik nr I.3.2 do SIWZ. Wielkość ta jest wielkością szacunkową i nie każdy rodzaj asortymentu 

wymieniony w załączniku nr I.3.2 do SWZ musi zostać zakupiony w pełnym zakresie. Zadanie III 
– zakup i dostawa specjalistycznych środków do czyszczenia i dezynfekcji strefy basenu i strefy około 

basenowej obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze - Szczegółowy opis 
przedmiotu zamówienia z zachowaniem ich parametrów i przewidywalna, maksymalna ilość 

asortymentu zawarta jest w Tabeli wykazu asortymentu stanowiącej załącznik nr I.3.3 do SIWZ. 

Wielkość ta jest wielkością szacunkową i nie każdy rodzaj asortymentu wymieniony w załączniku nr 
I.3.3 do SWZ musi zostać zakupiony w pełnym zakresie. Uwaga: wypełnione przez Wykonawcę 

Tabele wykazu asortymentu stanowiące załączniki nr I.3.1 – I.3.3 do SIWZ winny uwzględniać 
ewentualne zmiany w opisie przedmiotu zamówienia wprowadzone przez Zamawiającego przed 

upływem terminu składania ofert – Wykonawca winien dołączyć do oferty w przypadku zmian w SIWZ 
ostateczną wersję opisu przedmiotu zamówienia. Ilości asortymentu podane w załącznikach nr 

I.3.1 – I.3.3 do SIWZ są wielkościami szacunkowymi, maksymalnymi założonymi do zamówienia. 

Zamawiający nie jest zobowiązany do realizacji zamówienia w pełnym zakresie a Dostawcy nie 
przysługują roszczenia odszkodowawcze z tytułu niewykorzystania maksymalnej ilości i wartości 

zamówienia. Dostawca musi dostarczyć asortymenty jako produkty nowe, w oryginalnych, fabrycznie 
zamkniętych opakowaniach, posiadające zabezpieczenia, które pozwalają na prawidłowe 

przechowywanie oraz bezpieczny ich transport; Wszystkie opakowania asortymentu muszą posiadać 

etykiety w języku polskim wraz z nazwą produktu, instrukcją użycia i bezpieczeństwa ich stosowania, 
pojemnością oraz datą produkcji z okresem ważności. Dostarczony asortyment musi posiadać termin 

przydatności do zużycia nie krótszy niż 12  miesięcy, licząc od dnia jego dostarczenia do siedziby 
Zamawiającego dla asortymentu określonego w załączniku nr I.3.1 do SIWZ, dla asortymentu 

określonego w załączniku nr I.3.2 do SIWZ dla pozycji: 1.1, 3.1, 3.2,  dla asortymentu określonego 
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w załączniku nr I.3.3 do SIWZ z wyłączeniem poz.1.4. W przypadku ujawnienia wad jakościowych 

asortymentu, braków ilościowych lub w przypadku dostarczenia asortymentów przeterminowanych, 
zwietrzałych, nienadających się do użycia Zamawiający niezwłocznie po ich wykryciu powiadomi 

Dostawcę o tym fakcie drogą elektroniczną lub drogą faksową. Dostawca zobowiązany jest do 
uzupełnienia braków ilościowych i do wymiany wadliwego asortymentu na wolny od wad i jego odbiór 

od Zamawiającego w terminie 3 dni od zgłoszenia, na własny koszt i ryzyko. Wielkość każdej dostawy 
wynikać będzie z dyspozycji Zamawiającego, określanej każdorazowo zamówieniami jednostkowymi, 

zgłaszanymi drogą elektroniczną (na adres wskazany przez Dostawcę)  lub droga faksową (pod nr 

wskazanym przez Dostawcę). Każda realizacja zamówienia jednostkowego (dostawa) zostanie 
potwierdzenia protokołem dostawy podpisanym przez przedstawicieli Dostawcy i Zamawiającego. 

Dostawca dostarczy towar w ciągu 48 godzin (dla wszystkich zadań) od momentu otrzymania 
każdego zamówienia jednostkowego od Zamawiającego, wg cen jednostkowych podanych w ofercie; 

Uwaga: Skrócenie czasu realizacji zamówienia jednostkowego (48 godzin) podlega punktacji zgodnie 
z kryteriami oceny ofert określonymi w pkt 31.2. SIWZ. Dostawa, transport i rozładunek asortymentów 

(włącznie z wniesieniem do pomieszczenia magazynowego wskazanego przez upoważnionego 
pracownika Zamawiającego) zrealizowana będzie transportem Dostawcy na jego koszt i ryzyko do 

siedziby Zamawiającego tj. Centrum Rekreacyjno Sportowego przy ul. Sulechowskiej 41 w Zielonej 
Górze w dniach i godzinach pracy Zamawiającego tj. 7.30 – 15.30 (pomieszczenie magazynowe 

znajduje się na poziomie -1, istnieje możliwość korzystania z windy); Uwaga: Dostawa, transport i 
rozładunek asortymentu określonego w załączniku nr I.3.3 do SIWZ (włącznie z wniesieniem do 

pomieszczenia magazynowego wskazanego przez upoważnionego pracownika Zamawiającego) 

realizowana będzie do pomieszczenia magazynowego znajdującego się od strony wschodniej budynku 
CRS przy parkingu -  kondygnacja podziemna podbasenia (zjazd pochylnią). Ceny podane w ofercie są 

stałe przez cały okres trwania umowy, w tym ceny poszczególnych pozycji tabel wyliczenia ceny, 
będących jednocześnie zestawieniem asortymentu dla każdego z zadań.  Dostawca ponosi pełną 

odpowiedzialność za jakość wykonanej dostawy, jej kompletność i zgodność ze zleceniem oraz za 

szkody poniesione przez Zamawiającego lub osoby trzecie, a będące następstwem niedotrzymania 
terminów dostawy, właściwości i jakości dostarczonego asortymentu. Dostawcy przysługiwać będzie 

wynagrodzenie za rzeczywistą ilość zamówionego i dostarczonego asortymentu ustalonego w oparciu 
o podane w złożonej ofercie ceny jednostkowe. Płatność za wykonanie przedmiotu umowy odbywać 

się będzie na podstawie faktur częściowych otrzymanych po każdorazowej dostawie wg cen 

jednostkowych podanych w złożonej ofercie; Dostawca, którego oferta zostanie najwyżej 
oceniona w celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada 

wymaganiom określonym przez Zamawiającego, na wezwanie Zamawiającego 
zobowiązany będzie złożyć: 

karty charakterystyki asortymentów określonych w: 
 załączniku nr I.3.1 do SIWZ (wszystkie produkty z wyłączeniem pozycji 2.1.3, 4.5) 
 załączniku nr I.3.3 do SIWZ (wszystkie produkty z wyłączeniem pozycji 1.4) 

karty produktu asortymentów określonych w: 
 załączniku nr I.3.1 do SIWZ (wszystkie produkty) 
 załączniku nr I.3.2 do SIWZ (wszystkie produkty) 
 załączniku nr I.3.3 do SIWZ (wszystkie produkty) 

Atesty dotyczące produktów określonych w załączniku nr I.3.2 do SIWZ poz. 3.1. i 3.2.  
Uwaga: Karty produktu i atesty winny być wystawione przez producenta danego produktu. 
II.5) Główny kod CPV:  
Zadanie I –zakup i dostawa środków czystości 
39.80.00.00-0 - środki czyszczące i polerujące 
Zadanie II –zakup i dostawa produktów toaletowych oraz akcesoriów do sprzątania 
33.71.00.00-0 – produkty toaletowe 
Zadanie III –zakup i dostawa specjalistycznych środków do czyszczenia i dezynfekcji strefy 
basenu i strefy około basenowej 
39.83.00.00-9 – środki czyszczące 
44423400-5 
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) 
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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: 31/12/2018 
II.9) Informacje dodatkowe: 

Okres, w którym realizowane będzie zamówienie: sukcesywnie, wg zleceń 

cząstkowych/jednostkowych Zamawiającego od dnia podpisania umowy do 31.12.2018 r. (wszystkie 
zadania). 
 
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:  
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: 
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: 
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 
tak 
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: 
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 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 wykazania braku podstaw do 
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy pzp; 2) oświadczenie Wykonawcy o braku 
wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o 
zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo 
– w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie 
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego 
porozumienia w sprawie spłat tych należności wg załącznika Nr III.1 do SIWZ; 3) oświadczenie 
Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się 
o zamówienie publiczne wg załącznika Nr III.2 do SIWZ; 4) Karty charakterystyki, karty produktu i 
atesty zgodnie ze wskazaniem, o którym mowa w pkt 3.20 SIWZ na potwierdzenie, że oferowany 
przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego; 
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 
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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):  

1. Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy składającego ofertę: 1) wypełniony 

formularz oferty wg załącznika Nr I.1 do SIWZ; 2) wypełnione i podpisane oświadczenie o braku 

podstaw do wykluczenia wg załącznika Nr I.2 do SIWZ; 3) pełnomocnictwo lub inny dokument 

określający zakres umocowania do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik 
Wykonawcy; 4) wypełnione Tabele wykazu asortymentu stanowiące załączniki nr I.3.1 – I.3.3 do 

SIWZ (w ilości zgodnej z wyborem Wykonawcy – na jedno, dwa lub trzy zadania); 2. Oświadczenie 

wymagane od Wykonawcy, który złożył ofertę – przekazane Zamawiającemu bez wezwania w 
terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej www.mosir-bip.e-partner.pl informacji z 

sesji otwarcia ofert: 1) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. 
U. z 2015 r., poz. 184, 1618 i 1634) z Wykonawcami, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu 

wg załącznika nr II.1 do SIWZ oraz w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, 

dokumenty lub informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do 
zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu; 3. Dokumenty i oświadczenia wymagane od 

Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona: 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 wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 

pkt 1 ustawy pzp; 2) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku 

sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek 

na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – 
dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami 

lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności wg załącznika 
nr III.1 do SIWZ; 3) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka 

zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne wg załącznika nr III.2 do SIWZ; 4) 
Karty charakterystyki, karty produktu i atesty zgodnie ze wskazaniem, o którym mowa w pkt 3.20 
SIWZ na potwierdzenie, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym 

przez Zamawiającego. UWAGA: 4. Dokumenty i oświadczenia wymienione w: 1) pkt 7.1. SIWZ – 

składają wraz z ofertą wszyscy Wykonawcy zainteresowani udziałem w postępowaniu - dokumenty i 

oświadczenia muszą być aktualne na dzień złożenia oferty; 2) pkt 7.2. SIWZ – w terminie 3 dni od 
zamieszczenia na stronie www.mosir-bip.e-partner.pl informacji z sesji otwarcia ofert, o której mowa 

w pkt 28.4) SIWZ składają wszyscy Wykonawcy, którzy złożyli oferty, z wyjątkiem przypadku gdy w 
postępowaniu złożono tylko jedną ofertę lub złożono tylko jedną ofertę częściową na daną część 

zamówienia; 3) pkt 7.3. SIWZ – składa Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona w 

terminie wyznaczonym w wezwaniu, o którym mowa w pkt 32.3. SIWZ – dokumenty i oświadczenia 
muszą być aktualne na dzień ich złożenia. 5. Z treści dokumentów i oświadczeń, o których mowa w 

pkt 7.1. – 7.4. SIWZ musi wynikać jednoznacznie, iż postawione przez Zamawiającego wymagania 
zostały spełnione. 
 
SEKCJA IV: PROCEDURA 
IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: 
Tak, Informacja na temat wniesienia wadium: 
Wykonawca jest zobowiązany wraz ze złożeniem oferty do wniesienia wadium w wysokości:  
500,00 złotych (słownie: pięćset złotych 00/100) na Zadanie I - zakup i dostawa środków 

czystości; lub 2.500,00 złotych (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100) na Zadanie II - zakup 

i dostawa produktów toaletowych oraz akcesoriów do sprzątania; lub 500,00 złotych (słownie: 

pięćset złotych 00/100) na Zadanie III - zakup i dostawa specjalistycznych środków do 

czyszczenia i dezynfekcji strefy basenu i strefy około basenowej  

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: 
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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 
SKRÓCENIE CZASU REALIZACJI ZAMÓWIENIA JEDNOSTKOWEGO 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 
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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: 
Zgodnie z pkt 45 SIWZ 
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: 18/01/2018, godzina: 09:30, 
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: 
polski 
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 
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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: 
1) Komisja dokona otwarcia ofert w dniu 18 stycznia 2018 roku o godz. 09:45 w siedzibie 
Zamawiającego tzn. w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji, ul. Sulechowska 41, 65-022 Zielona 
Góra, pokój nr 12; Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień 
Publicznych w dniu 10 stycznia 2018 r. 

 

 

           
                               Dyrektor  

          Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji  

       Robert Jagiełowicz 
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