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Tom  III SWZ - Opis przedmiotu zamówienia 

 

 

 
Dostawa środków i akcesoriów do utrzymania czystości dla  

Powiatowego Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o.o. 

 
I. Opis przedmiotu zamówienia 
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa środków i akcesoriów do utrzymania czystości dla 

Powiatowego Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o.o.  Przedmiot zamówienia podzielony został  
na czternaście (14) pakietów, stanowiących odrębne części zamówienia.  

Część 1.    Worki na odpady medyczne   
Część 2.    Środki do mycia i dezynfekcji sanitariatów 
Część 3.    Środki do czyszczenia powierzchni podłogowych 
Część 4.    Ręczniki papierowe 
Część 5.    Papier toaletowy 
Część 6.    Środki do konserwacji powierzchni podłogowych 
Część 7.    Rękawice gospodarcze 
Część 8.    Ściereczki do mycia i pielęgnacji powierzchni ponadpodłogowych 
Część 9.    Akcesoria do mycia powierzchni podłogowych 
Część 10.  Wózki do mycia powierzchni 
Część 11.  Kosze na odpady, akcesoria do usuwania odpadów  
Część 12.  Pady maszynowe 
Część 13.  Akcesoria do czyszczenia powierzchni trudnodostępnych 
Część 14.  Akcesoria uzupełniające do wózków do mycia 

 
2. Szczegółowy opis zamawianych środków i akcesoriów oraz ich i ich ilości określono w Załącznikach nr 

1.1-1.14 do Formularza oferty (Formularze asortymentowo-cenowe). Podane w Załącznikach ilości 
wyliczono na postawie zużycia środków i akcesoriów do utrzymania czystości w latach poprzednich 
i ilości te należy traktować jako szacunkowe. Ostateczna ilość zamawiana na podstawie umowy w 
okresie jej obowiązywania  może ulec zmianie, przy czym nie będzie mniejsza niż 80% ilości 
określonych w Załącznikach. 

3. Wszystkie środki i akcesoria stanowiące przedmiot zamówienia muszą spełniać obowiązujące prawnie 
wymogi dopuszczenia do obrotu i spełniać wymogi obowiązujących w tym zakresie norm. 

4. Miejscem dostaw jest siedziba Zamawiającego - Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Kamiennej 
Górze z siedzibą przy ul. Bohaterów Getta 10. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć (wnieść) 
dostarczone środki i akcesoria do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego. 

5. Zamawiający będzie składał zamówienia w miarę potrzeb pocztą elektroniczną lub telefonicznie. 
Oczekiwany czas na realizację dostawy wynosi 5 dni kalendarzowych od złożenia zamówienia, 
z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy. 

6. Dostarczony asortyment musi posiadać minimum 12–miesięczny termin ważności, licząc od daty jego 
otrzymania przez Zamawiającego.  

7. W przypadku wykrycia wad zamówionych środków/akcesoriów lub niezgodności asortymentowej lub 
ilościowej ze złożonym zamówieniem, Zamawiający niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Wykonawcę 
i prześle mu protokół opisujący stwierdzone nieprawidłowości. W przypadku złożenia uzasadnionej 
reklamacji, Wykonawca zobowiązany jest wymienić niezwłocznie (tj. w terminie dwóch (2) dni, z 
wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych odprawy) i na własny koszt towar wadliwy na wolny od 
wad i/lub dostarczyć (uzupełnić) asortyment i ilości zgodnie z zamówieniem. 

8. Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązany jest pisemnie potwierdzić fakt  przyjęcia 
reklamacji. 

 
II. Informacje ogólne 
1. Opis przedmiotu zamówienia opracowano zgodnie z zasadami określonymi w art. 99 ustawy Prawo 

zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r., poz.1129 z późn.zm.). Jednakże w przypadku, gdy opis 
przedmiotu zamówienia zawiera wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła 
lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego 
wykonawcę należy uznać, iż wskazaniu temu towarzyszą wyrazu „lub równoważny”.  

2. Zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych ilekroć w opisie przedmiotu 
zamówienia - przedmiot  zamówienia opisany został przez odniesienie do norm, ocen technicznych, 
specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych – Zamawiający dopuszcza 
zastosowanie rozwiązań równoważnym opisywanym a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazu „lub 
równoważne”. 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego TP  4/2021 
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3. Wszędzie tam, gdzie zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca 
itp.) materiałów lub normy, oceny, specyfikacje i systemy, o których mowa w ustawie Prawo 
Zamówień Publicznych, Zamawiający dopuszcza oferowanie rozwiązań równoważnych pod 
warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów/cech/właściwości nie gorszych niż wymagane przez 
Zamawiającego w SWZ. Zamawiający informuje, że w takiej sytuacji przedmiotowe zapisy są jedynie 
przykładowe i stanowią wskazanie dla Wykonawcy jakie parametry/cechy/właściwości powinien 
posiadać oferowany przedmiot zamówienia. Ewentualne użycie przykładowych nazw producenta ma 
jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego 
rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter 
przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy), konkretny 
produkt lub materiały przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty 
równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie 
parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych 
parametrach jako spełniający wymogi SWZ.  

4. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest 
obowiązany wykazać, że oferowane przez niego przedmiot zamówienia spełniają wymagania 
określone przez Zamawiającego. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych 
dokumentów, uwiarygodniających te rozwiązania. 

 


