
 

 

 

 

 

 

SPECYFIKACJA  
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

(SIWZ) 
 

 

 

 

 

Przedmiot postępowania: 

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę środków 

czystości na potrzeby JSW Ochrona Sp. z o.o. 

 
  



 

 

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO  

JSW Ochrona Sp. z o.o.  

ul. Armii Krajowej 39  

44-330 Jastrzębie-Zdrój  

II. TRYB UDZIELANIA PRZETARGU  

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie  

z Regulaminem określającym zasady Postępowania o Udzielenie Zamówienia oraz 

zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane w JSW OCHRONA Sp. z o.o. 

nieobjęte ustawą Prawo Zamówień Publicznych 

III. PRZEDMIOT PRZETARGU 

Przedmiotem postępowania jest dostawa środków czystości na potrzeby JSW Ochrona Sp. 

z o.o.  na poniższe lokalizacje : 

- Budynek Biura Zarządu JSW S.A. w Jastrzębiu-Zdroju, przy Al. Jana Pawła II 4 

- Budynek Centrum Usług Wspólnych w Jastrzębiu-Zdroju, przy ul. Armii Krajowej 56 

- Budynek Zakładu Wsparcia Produkcji w Jastrzębiu-Zdroju, przy ul. Towarowej 1 

- Siedziba Zamawiającego JSW Ochrona w Jastrzębiu-Zdroju, przy ul. Armii Krajowej 39 

W związku z rozproszoną strukturą firmy Zamawiający dodatkowo zastrzega sobie prawo 

do składania zamówień, które będą dostarczane na inne wskazane obiekty zlokalizowane  

w odległości 100km od Siedziby Zamawiającego( siedzibą osoby prawnej jest miejscowość,  

w której ma siedzibę jej organ zarządzający). 

IV. Specyfikacja  

1. Zamówienie obejmuje zakup środków czystości dla JSW Ochrona Sp. z o.o. opisanych 

w zestawieniu asortymentowo-ilościowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.  

2. Środki muszą być dostarczone w oryginalnych opakowaniach oraz posiadać 

zabezpieczenia, które pozwalają na prawidłowe przechowywanie oraz bezpieczny 

transport. 

3. Na opakowaniach powinny być wypisane nazwy produktów, zastosowanie, sposób 

użycia, pojemność, data produkcji z okresem ważności. 

4. Dostarczone środki muszą posiadać termin przydatności do zużycia nie krótszy niż 6 

miesięcy, licząc od dnia ich dostarczenia na obiekty wskazane w punkcie III SIWZ. 



 

 

5. W przypadku ujawnienia wad jakościowych środków czystości, braków ilościowych 

lub w przypadku dostarczenia środków czystości przeterminowanych Zamawiający 

niezwłocznie po ich wykryciu powiadomi Dostawcę o tym fakcie drogą elektroniczną. 

6. Dostawca zobowiązany jest do uzupełnienia braków ilościowych i do wymiany 

wadliwych środków czystości na wolne od wad w terminie 2 dni roboczych od 

zgłoszenia na własny koszt i ryzyko. 

7. Wielkość każdej dostawy wynikać będzie z dyspozycji Zamawiającego, określanej 

każdorazowo zamówieniami jednostkowymi, zgłaszanymi drogą elektroniczną lub 

telefonicznie.  

8. Dostawca dostarczy towar w miejsca wymienione w punkcie III SIWZ według 

wskazania Zamawiającego w ich godzinach pracy, własnym transportem i na własny 

koszt i ryzyko w ciągu 3 dni  roboczych od daty każdego zamówienia jednostkowego. 

9. Nie każdy rodzaj asortymentu wymieniony w przedmiocie zamówienia musi być 

zakupiony w pełnym zakresie ilościowym. 

10. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania stałych cen jednostkowych przez okres 

obowiązywania umowy. W przypadku znaczących zmian cen towarów określonych  

w załączniku nr 1 do SIWZ , strony dopuszczają możliwość negocjacji cen na wniosek 

Dostawcy w wysokości 10% wartości produktu. 

11. W celu przeprowadzenia negocjacji Dostawca przedstawi Zamawiającemu 

dokumentację potwierdzającą wzrost cen określonych artykułów (np. faktury lub inne 

dokumenty księgowe) 

12. Wraz z ofertą Oferent zobowiązany jest przedstawić karty charakterystyk 

oferowanych produktów. 

V. MIEJSCE ORAZ FORMA SKŁADANIA OFERT 

1. Ofertę należy złożyć wg formularza ofertowego z wykorzystaniem wzoru – załącznik 

nr 2 do SIWZ w terminie do dnia 17.03.2021 r. do godz. 12:00 

w Kancelarii Głównej Zamawiającego, która mieści się w Jastrzębiu-Zdroju (44-330) 

przy ul. Armii Krajowej 39 (pokój nr 9). 

2. Oferta może być złożona osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego lub 

kuriera, jednak musi wpłynąć do Zamawiającego w terminie, o którym mowa w ust. 1. 



 

 

3. Oferta złożona po upływie terminu wskazanego w ust. 1 pozostaje bez rozpatrzenia  

i zwrócona będzie na adres Oferenta. 

4. Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych. 

5. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. 

6. Zamawiający nie dopuszcza wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

7. Zamawiający nie dopuszcza udział Podwykonawców w realizacji zlecenia. 

8. Oferta musi być: 

-  rozpoczęta stroną tytułową, 

- sporządzona w języku polskim lub obcym z tłumaczeniem na język polski 

przeprowadzonym i potwierdzonym przez Wykonawcę – Oferenta wiąże w tym 

przypadku treść tłumaczenia, a nie oryginału w języku obcym, 

- ponumerowana w zakresie wszystkich kart składających się na ofertę, 

- składana w jednym egzemplarzu, w wersji papierowej, 

- sporządzona pismem lub drukiem czytelnym i trwałym, 

- połączona w sposób trwały: zszyta, zbindowana, złożona w skoroszycie, itp., 

- podpisana przez Wykonawcę, jeżeli podpis jest nieczytelny musi być dodatkowo 

opatrzony pieczęcią imienną lub drukowanym wyraźnym opisem obejmującym imię  

i nazwisko,   

- zabezpieczona w zamkniętej kopercie, na której Wykonawca umieszcza poniższą tabelę: 

 
Nadawca: 
Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć). 
 
Adresat:                                           JSW Ochrona Sp. z o.o. 
   ul. Armii Krajowej 39, 44-330 Jastrzębie-Zdrój 

Kancelaria Głowna, pokój nr 8 
NUMER POSTEPOWANIA : 02/02/21 

OFERTA NA: Dostawę środków czystości na potrzeby JSW Ochrona Sp. z o.o. 

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT 

17.03.2021r godz. 13:00 

- ofertę oraz wszystkie załączniki podpisują osoby upoważnione do reprezentowania  

Oferenta. Jeżeli są to osoby inne niż określone w dokumentach rejestrowych firmy należy 

dołączyć stosowne upoważnienie lub pełnomocnictwo. 



 

 

- wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane 

własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. 

9. Wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca 

niezależnie od wyniku postępowania przetargowego. 

10. Zamawiający odmawia przyjęcia ofert w kopertach, które noszą widoczne ślady 

naruszenia i sporządza na tę okoliczność stosowny protokół.  

VI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1. Składający ofertę Wykonawca pozostaje nią związany przez okres 90 dni od upływu 

terminu składania ofert. 

VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE 

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW 

WYKLUCZENIA  

1. Oryginał lub kserokopia poświadczona przez Oferenta za zgodność z oryginałem 

aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji 

działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania ofert a w przypadku przedsiębiorców prowadzących działalność w 

formie spółki cywilnej należy dołączyć umowę spółki. 

2. Oryginał lub kserokopia poświadczona przez Oferenta za zgodność z oryginałem 

aktualnego zaświadczenia właściwego urzędu skarbowego potwierdzającego brak 

zaległości w opłacaniu podatków, opłat lub zgodę na zezwolenie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 

organu podatkowego, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania ofert. 

3. Oryginał lub kserokopia poświadczona przez Oferenta za zgodność z oryginałem 

aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub 

Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że 

oferent nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub 

społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie 

lub rozłożenie na raty zaległości płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 

decyzji właściwego organu, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

upływem terminu składania ofert. 



 

 

VIII. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA  

1. Okres wykonania zamówienia rozpoczyna się z dniem podpisania umowy i kończy się  

nie później niż w dniu 31.03.2022r. 

IX. TERMIN I FORMA PŁATNOŚCI  

1. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu zamówienia dokonane będzie po dostarczeniu 

danej partii zamówienia. 

2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury 

VAT w terminie nie krótszym niż 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego.  

3. Wystawienie faktury może mieć miejsce po wykonaniu części zamówienia na 

podstawie WZ obejmującej daną część zamówienia. 

4. Treść faktury powinna wskazywać nadany przez Zamawiającego numer umowy 

(numer e-RU) oraz zakład Zamawiającego, którego ona dotyczy.  

5. Zapłata zostanie wniesiona na wskazany w fakturze rachunek bankowy. 

6. Nie dopuszcza się stosowania zaliczek lub przedpłat bez zgody Zarządu.  

X. GWARANCJA NA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

W przypadku dostarczenia środków czystości niezgodnych ze specyfikacją i złożoną 

ofertą, Zamawiający zwróci niezgodny towar na koszt Dostawcy, a Dostawca będzie 

zobligowany do dostarczenia towaru zgodnego z wymogami w ciągu 48 godzin od 

momentu zgłoszenia reklamacji. 

XI. MIEJSCE I TERMIN PRZETARGU 

1. Postępowanie przetargowe odbędzie się w dniu 17.03.2021 r. w siedzibie 

Zamawiającego, która mieści się w Jastrzębiu-Zdroju (44-330) przy ul. Armii Krajowej 

39. Postępowanie będzie przebiegało dwuetapowo. 

I etap postępowania rozpocznie się o godzinie 13:00 . Po stwierdzeniu prawidłowości 

ogłoszenia Komisja podaje liczbę otrzymanych ofert. Następnie Komisja przystąpi do 

części niejawnej postępowania, która odbędzie się bez udziału Oferentów. Po 

zakończeniu części niejawnej rozpocznie się II etap postępowania. Do drugiego etapu 

zostają zakwalifikowane oferty, które spełniły warunki udziału w Postępowaniu.  

O sposobie prowadzenia tego etapu Postępowania decyduje Komisja Przetargowa. 



 

 

2. W zależności od formy prowadzenia II etapu postępowania Zamawiający przewiduje 

stawienie się przedstawicieli Oferenta celem osobistego udziału w postępowaniu 

przetargowym.  

XII. WADIUM  

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.  

XIII. KRYTERIA OCENY OFERTY 

 

Zasady obliczania punktów : 

1. Kryterium „Cena”- obejmuje wartość całego zamówienia, którego poniesienie 

niezbędne jest dla prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia: 

C1= 
𝑪𝑵

𝑪𝑩
 x 100 x 0,80 

C1 - liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena” 

CN - cena najniższa wynikająca ze złożonych nieodrzuconych ofert w kryterium „Cena” 

CB - cena oferty badanej w kryterium „Cena” 

0,80 - znaczenie (waga) kryterium „Cena” 

2. Kryterium Termin dostawy: 

C2= 
𝑪𝑵

𝑪𝑩
 x 100 x 0,20 

C2 - liczba punktów uzyskanych w kryterium „Termin dostawy” 

CN – Najkrótszy termin dostawy na przedmiot zamówienia ze złożonych 

nieodrzuconych ofert w kryterium „Termin dostawy” 

CB – badany  termin dostawy na przedmiot zamówienia w kryterium „Termin 

dostawy” 

0,20 - znaczenie (waga) kryterium „Termin dostawy” 

3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą końcową ilość 

punktów (C1+C2) 

 

 

L.p. 

 

Kryteria oceny 

Znaczenie 

(waga) 

Max liczba 

punktów 

kryterium 

1. Cena (C1) 80 % 80pkt 

2. Termin dostawy(C2) 20 % 20 pkt 



 

 

XIV. INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA ZAPYTAŃ 

1. Oferenci mogą kierować do Zamawiającego zapytania o wyjaśnienie treści ogłoszenia 

lub SIWZ w terminie 5 dni roboczych przed upływem terminu składania oferty. 

2. W przypadku, gdy zapytanie zostanie złożone po terminie określonym w ust. 1 

Zamawiający zwolniony jest z obowiązku udzielenia odpowiedzi. 

3. Dopuszcza się składanie zapytań wyłącznie drogą mailowa na adres 

biuro@jswochrona.pl .  

4. Odpowiedź na zapytanie zamieszczana będzie na stronie internetowej Zamawiającego  

w zakładce przetargi - pytania i odpowiedzi. 

XV. WIZJA LOKALNA 

1. Ze względu na specyfikę postępowania nie przewiduje się przeprowadzenia wizji 

lokalnej. 

XVI. INFORMACJE OGÓLNE  

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty. 

2. Zamawiający ma prawo do zmiany warunków postępowania, zakończenia 

postępowania bez wyboru oferty lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn. 

3. Z tytułu odrzucenia oferty Oferentom nie przysługują żadne roszczenia przeciwko 

Zamawiającemu. 

4. Oferent, którego oferta została wybrana zobowiązany jest podpisać z Zamawiającym 

umowę w terminie do 31.03.2021r .  

5. Przed podpisaniem umowy z wybranym Dostawcą, na żądanie Zamawiającego 

Dostawca będzie zobowiązany do dostarczenia próbek wybranych produktów w celu 

przetestowania ich przez złożeniem zamówienia.  

 

Załączniki: 

Załącznik nr 1. Zestawieniu asortymentowo-ilościowe środków czystości 

Załącznik nr 2. Formularz ofertowy 

Załącznik nr 3. Formularz Oświadczeń 

Załącznik nr 4. Wzór umowy 

 


