
Nr sprawy ZP – 4/2016   
 

 
SIWZ bezpłatna 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego  
o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie 

art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 
  
 
 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

na dostawę podłoży w probówkach gotowych do użycia 

 

 
 

 
 
 

Zamawiający: 

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie 
ul. Żelazna 79,  00-875 Warszawa 
 
 

 
 

Zatwierdził 
 

Zastępca Dyrektora 
ds. Administracyjno-Technicznych 
Marek Tomaszewski 
 
 

 
Warszawa, marzec 2016r. 



 
SIWZ Sprawa ZP- 4/2016 
 

 - 2 -

1. ZAMAWIAJĄCY 
Zamawiającym jest Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie z siedzibą w Warszawie 
pod adresem: 00-875 Warszawa, ul. Żelazna 79. 
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest przez Sekcję Zamówień Publicznych WSSE w 
Warszawie z siedzibą pod adresem jw., piętro III, pokój 327,  
fax 0-22  620 90 01/06 wew. 177 
adres internetowy: www.wsse.waw.pl 
 
2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego będzie prowadzone w trybie przetargu 
nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. 
U. z 2015 r., poz. 2164 ). 
 
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
Kod CPV: 24950000-8 
3.1 Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa do siedziby Zamawiającego podłoży      w rodzajach 

i ilościach wyszczególnionych w kalkulacji cenowej – Załącznik Nr 2. Oferowany produkt powinien 
odpowiadać swoją charakterystyką opisowi przedmiotu zamówienia podanemu w Załączniku Nr 2. 

3.2 Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamawiający nie ogranicza liczby części 
zamówienia składanych przez jednego Wykonawcę. Jeden Wykonawca może złożyć ofertę na całość 
zamówienia lub na dowolną liczbę jego części. 

3.3 Nie dopuszcza się składania ofert na niepełne części.  
3.4 Dopuszcza się składanie ofert równoważnych o parametrach nie gorszych niż wskazane w Załączniku 

Nr 2.  
Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca, który powołuje się na 
rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane 
przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Zamawiający wymaga 
przedłożenia odpowiednich certyfikatów. 

3.5 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
3.6 Wykonawca ma obowiązek zagwarantować, że przedmiot zamówienia spełni określone wymagania 

zawarte w Załączniku Nr 2, tj. m. in.: 
 certyfikat kontroli jakości w języku polskim, 
 parametry techniczne, wymagania jakościowe, skład chemiczny, 
 terminy ważności – liczone od daty dostarczenia przedmiotu zamówienia do siedziby 

zamawiającego, 
 wielkości opakowań jednostkowych, 
 instrukcja w języku polskim, 
 ilości przewidziane do zakupu. 

3.7 Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia ilości dostaw produktów    wyszczególnionych w 
Załączniku Nr 2, stosownie do rzeczywistych potrzeb. 

3.8 W ramach oceny ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo wymagania od Wykonawcy bezpłatnego 
dostarczenia próbek podłoży dla przetestowania (w szczególności może to dotyczyć produktu 
dostarczanego po raz pierwszy dla WSSE  w Warszawie). 

 
4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
Zamawiający ustala sukcesywne wykonanie zamówienia – od dnia zawarcia umowy do 31.12.2016 r. 
 
5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 

SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW 
5.1 O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają    
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      warunki, dotyczące: 
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 
2) posiadania wiedzy i doświadczenia, 
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia, 
 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 
5.2 Ocena spełnienia powyższych warunków polegać będzie na sprawdzeniu zgodnie z formułą ”spełnia – 

nie spełnia”, czy Wykonawcy złożyli odpowiednie oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt. 6 
SIWZ. 

 
6. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 
POSTĘPOWANIU  

6.1    Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków   
         udziału w postępowaniu, załączył do oferty następujące dokumenty: 
6.1.1  podpisane oświadczenie, stanowiące Załącznik Nr 3 do niniejszej SIWZ, w którym    
          Wykonawca  oświadcza, że spełnia warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy  
           z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, 
6.2     Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia     
          z postępowania o udzielenie zamówienia, załączył do oferty następujące dokumenty: 
6.2.1  podpisane oświadczenie, stanowiące Załącznik Nr 4 do niniejszej SIWZ, w którym 
          Wykonawca oświadcza, że nie podlega wykluczeniu, o którym mowa w art. 24 ust. 1  
          ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, 
6.2.2  informację o grupie kapitałowej Załącznik Nr 6, lub listę podmiotów należących do tej  
          samej grupy kapitałowej, w przypadku przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej,  
          o której mowa w art. 24 ust. 2pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.  
6.2.3  aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
          gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,  
          wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
6.3   Wykonawca przedstawia oryginały oświadczeń oraz oryginały lub kopie pozostałych    
         dokumentów poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, a jeżeli    
         dokumenty są sporządzone w języku obcym – wraz z tłumaczeniem na język polski,    
         poświadczonym przez Wykonawcę.  
6.4   W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, ustanawiają    
         pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo   
         reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, na  
         podstawie pisemnego pełnomocnictwa podpisanego przez wszystkich przedstawicieli     
         wykonawców uprawnionych do ich reprezentowania w obrocie prawnym (występujących 
         z imienia i nazwiska w dokumentach potwierdzających prawo wykonawców do   
         występowania w obrocie prawnym). 
6.5  W przypadku, gdy Wykonawca ma siedzibę i miejsce zamieszkania poza terytorium RP –    
        Wykonawca składa odpowiednie dokumenty zgodnie z paragrafem 4 Rozporządzenia   
        Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich  
        może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być  
        składane. 
6.6 Wszelkie oświadczenia, dokumenty i kopie dokumentów podpisują wyłącznie osoby  wymienione w 

dokumentach uprawniających do występowania w obrocie prawnym lub  posiadające pełnomocnictwo. 
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7. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z 
WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A 
TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z 
WYKONAWCAMI 

7.1 Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy  przekazują 
pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. Przy przekazaniu faksem lub  drogą elektroniczną każda 
ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

7.2 Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed 
upływem terminu składania ofert; pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym 
upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

7.3 Zapytania dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia należy składać elektronicznie (i  
potwierdzić  pisemnie). 

7.4 Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekaże wykonawcom, którym przekazał 
specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na stronie 
internetowej www.wsse.waw.pl.  

7.5 W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu  składania ofert, zmienić 
treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający 
przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków 
zamówienia i zamieszcza ją na stronie internetowej. 

7.6 Nie przewiduje się zwołania zebrania wykonawców. 
7.7 Osobą uprawnioną do kontaktu z wykonawcami jest: 
 

Jadwiga Bieżuńska - Sekcja Zamówień Publicznych: 
fax: (022) 620 90 01/06 wew. 177 
e-mail: jadwiga.biezunska@wsse.waw.pl 

 
8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 
 
9. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
Okres związania Wykonawców złożoną ofertą wynosi 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert. 
Dzień składania ofert jest dniem pierwszym. 
 

10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 
10.1 Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, sam lub jako reprezentant spółki.  
10.2 Zamawiający zaleca wykorzystanie załączonych do specyfikacji formularzy (do wypełnienia w języku 

polskim w sposób trwały pismem maszynowym lub czytelnym pismem odręcznym). Zamawiający nie 
dopuszcza złożenia oferty w postaci elektronicznej. 

10.3  Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
         Przedstawienie propozycji rozwiązań alternatywnych lub wariantowych nie będzie brane pod uwagę i 

spowoduje odrzucenie oferty.                                                                                                                                  
10.4 Oferta winna być podpisana przez osoby wskazane w dokumencie upoważniającym do występowania 

w obrocie prawnym lub posiadające pełnomocnictwo załączone do oferty. 
10.5 W przypadku oferty składanej wspólnie przez kilka podmiotów uprawnionych do występowania w 

obrocie prawnym, podpis składa osoba (osoby) działająca na podstawie pełnomocnictwa. 
10.6 Zalecamy opatrzenie każdej strony oferty kolejnym numerem i prosimy o parafowanie jej przez osobę 

podpisującą ofertę. Strony powinny być połączone w sposób trwały, zapobiegający możliwości 
dekompletacji zawartości oferty. 
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10.7 Wszelkie poprawki, zmiany lub wykreślenia w tekście oferty muszą być naniesione w czytelny sposób, 
parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę/y/ uprawnioną/e/ do podpisywania oferty, w 
przeciwnym razie nie będą uwzględnione. 

10.8 Jeżeli Wykonawca dokona zastrzeżenia poufności informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, 
część dokumentów w tym zakresie  należy opakować odrębnie, opisać „poufne” i zabezpieczone w ten 
sposób  dołączyć do składanej oferty.                                            

10.9 Zamawiający podzielił zamówienie na 3 części. Dopuszcza się składanie ofert częściowych. 
Wykonawca może złożyć ofertę  na dowolną ilość części zamówienia.   

10.10 Oferta musi zawierać następujące dokumenty: 
1) wypełniony formularz ofertowy stanowiący Załącznik Nr 1  
2) kalkulację cenową wypełnioną dla oferowanych części zamówienia - Załącznik Nr 2  
3) oświadczenie Wykonawcy zgodne z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 

stycznia 2004 r. - Załącznik Nr 3; 
4) oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia - Załącznik Nr 4; 
5) lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej albo informacja o tym, że Wykonawca 

nie należy do grupy kapitałowej - Załącznik Nr 6; 
6) parafowany wzór umowy - Załącznik Nr 5; 
7) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności 

gospodarczej; 
8) pełnomocnictwo do podpisania wszelkich oświadczeń, dokumentów i kopi dokumentów,   

w przypadku jeśli dokumenty nie zostały podpisane przez osoby wymienione w dokumentach 
uprawniających do występowania w obrocie prawnym; 

       8)  stosowny dokument, w przypadku oferowania równoważnego produktu tj. specyfikację  
            jakościową, świadectwo kontroli jakości, certyfikat analizy lub inny równoważny  
           dokument, z którego w sposób nie budzący wątpliwości winno wynikać, iż jest on    
           w takich samych parametrach jakościowych i odpowiada wszystkim cechom jakościowym 
           ujętym w specyfikacji jakościowej, określonej w katalogu producenta danego produktu. 
10.11 Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący 
          zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu  
           otwarcia ofert. 
10.12 Cenę należy podać w złotych polskich. Cena podana w formularzu oferty jest ceną brutto                           

(cena netto plus VAT). 
10.13 Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać pod warunkiem   

że uczyni to pisemnie przed upływem terminu składania ofert.  
10.14 Kopertę należy zaadresować według poniższego wzoru: 
 
 

  Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie 
00-875 Warszawa, ul. Żelazna 79 - kancelaria na parterze 

Dostawa podłoży w probówkach gotowych do użycia 
Sprawa ZP-4/2016 

Nie otwierać przed terminem 05.04.2016r. do godz. 10.30 

 
 

11. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
11.1 Oferty należy składać w terminie do dnia 05.04.2016 r. do godziny 10.00 w siedzibie Zamawiającego 

w Warszawie, ul. Żelazna 79 w kancelarii na parterze lub przesłać na jego adres.  
11.2  Jawne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 05.04.2016 r. o godzinie 10.30 w siedzibie zamawiającego 

w Warszawie, ul. Żelazna 79 w sali konferencyjnej na parterze. 
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12. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 
12.1 Cenę ofertową należy podać w złotych i groszach. Cena ofertowa winna uwzględniać wszelkie koszty 

związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym koszty transportu, ubezpieczeń i złożenia dostawy w 
miejscu wskazanym przez Zamawiającego w jego siedzibie, zgodnie z warunkami podanymi we 
wzorze umowy. 

12.2 Wycenę oferty zaleca się wykonać na formularzu Kalkulacja cenowa - Załącznik Nr 2. Ceny netto i 
brutto należy podać w złotych i groszach z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku. 

12.3 Wypełniony Załącznik Nr 2 z wybranej najkorzystniejszej oferty będzie załącznikiem do umowy 
zawieranej z Wykonawcą zamówienia. 

12.4 W formularzu ofertowym – Załącznik Nr 1, należy podać cenę łączną za oferowane produkty z 
podatkiem VAT. 

12.5 Ceny podane w ofercie obowiązują do zrealizowania całości zamówienia i nie podlegają waloryzacji, z 
wyjątkiem zmiany przepisów ogólnie obowiązujących, dotyczących podatku VAT. 

 

13. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 
WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU 
OCENY OFERT 

13.1 Przy ocenianiu ofert Zamawiający będzie się kierował niżej podanymi kryteriami: 
 

cena – 90%  
termin dostawy – 10%  

 
13.2  Kryterium cena  -  ocena punktowa zostanie przyznana w oparciu o przeliczenie wg poniższego 

wzoru: 
 

%]90[100
 C
 C

OB

N P  

 
gdzie: 

P -  liczba punktów przyznanych wykonawcy za cenę brutto, 
CN - najniższa zaoferowana cena, 
COB - cena zaoferowana w ofercie badanej. 

 
13.3  Kryterium termin dostawy - to termin dostawy od dnia przesłania zamówienia częściowego do 

Wykonawcy drogą elektroniczną do dnia, w którym przedmiot zamówienia zostanie dostarczony do 
siedziby Zamawiającego. Termin dostawy może wynosić maksymalnie 15 dni roboczych, licząc od 
dnia pierwszego dnia roboczego następującego po dniu złożenia przez Zamawiającego zamówienia 
drogą elektroniczną u Wykonawcy.                                 Pod pojęciem dni roboczych Zamawiający 
określa dni od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.05.         

         Zamawiający przyzna  punkty w niniejszym kryterium oceny ofert za termin dostawy 
 Maksymalnie do  7 dni roboczych – 10 pkt 
 Maksymalnie do 10 dni roboczych –  5 pkt 
 Maksymalnie do 15 dni roboczych –  0 pkt 

    L – liczba punktów przyznawanych Wykonawcy za termin dostawy.     
 
         W formularzu ofertowym – Załącznik Nr 1 należy wskazać proponowany przez Wykonawcę 

termin dostawy. W przypadku braku wskazania Zamawiający uzna, że termin dostawy wynosi 
15 dni roboczych i przyzna w danym kryterium 0 pkt. 

 
13.4 Wybór najkorzystniejszej oferty będzie dokonany na podstawie uzyskanej oceny w oparciu    
       o kryteria określone powyżej. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, której przyznano  
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       najwięcej punktów łącznie w kryterium cena i termin dostawy. Uzyskane oceny zostaną      
       zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku. 
13.5 Oferta złożona przez Wykonawcę może otrzymać łącznie 100 pkt 
 
         Łączna ilość uzyskanych punktów = L+P 
         
13.6 W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez     
        Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 
 
 
14. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO 

WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNEGO  

Po rozstrzygnięciu postępowania o zamówienie publiczne Zamawiający zawrze umowę w sprawie 
wykonania zamówienia z Wykonawcą, którego ofertę wybrano, na zakres świadczeń tożsamy z jego 
zobowiązaniami zawartymi w ofercie oraz na warunkach określonych w niniejszej SIWZ i wzorze umowy w 
terminie określonym w art. 94 ustawy Prawo zamówień publicznych.  
Zamawiający informuje, że dla zawarcia umowy wykonawca jest zobowiązany do wskazania osób 
reprezentujących stronę umowy. 
 

15. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 
16. WZÓR UMOWY 
Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na 
warunkach określonych we wzorze umowy - Załącznik Nr 5. 
Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom. 
Wykonawca akceptuje treść wzoru przez parafowanie każdej strony przez osobę podpisującą ofertę i 
załączenie tak podpisanego wzoru umowy do oferty. 
 
17. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY 

W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
W związku z czynnościami Zamawiającego dokonywanymi podczas postępowania o zamówienie publiczne, 
Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 

 
ZAŁĄCZNIKI: 

Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy  
Załącznik Nr 2 - Kalkulacja cenowa  
Załącznik Nr 3 - Oświadczenie wykonawcy – art. 22 ust. 1 
Załącznik Nr 4 - Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia 
Załącznik Nr 5 - Wzór umowy 
Załącznik Nr 6 – Informacja o nie przynależeniu do grupy kapitałowej 


