
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych 
Warunków Zamówienia:

www.zamowienia.dco.com.pl

Wrocław: Sukcesywne dostawy z podziałem na 9 pakietów: Pakiet Nr 1 - Drobnych 
artykułów gospodarstwa domowego Pakiet Nr 2 - Środki czystości Pakiet Nr 3 - 
Artykuły higieniczno-papierowe Pakiet Nr 4 - Prześcieradła jednorazowe papierowe 
w roli Pakiet Nr 5 - Artykuły sprzątające Pakiet Nr 6 - Wózki sprzątające Pakiet Nr 7 -
Dozowniki, pojemniki Pakiet Nr 8 - Worki foliowe na odpady Pakiet Nr 9 - 
Wycieraczki
Numer ogłoszenia: 403772 - 2013; data zamieszczenia: 04.10.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu , pl. Hirszfelda 12, 53-
413 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 71 3689584, faks 71 36 89 583; 36 89 234.

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.dco.com.pl, 
www.przetargipubliczne.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sukcesywne dostawy z 
podziałem na 9 pakietów: Pakiet Nr 1 - Drobnych artykułów gospodarstwa domowego Pakiet Nr
2 - Środki czystości Pakiet Nr 3 - Artykuły higieniczno-papierowe Pakiet Nr 4 - Prześcieradła 
jednorazowe papierowe w roli Pakiet Nr 5 - Artykuły sprzątające Pakiet Nr 6 - Wózki 
sprzątające Pakiet Nr 7 - Dozowniki, pojemniki Pakiet Nr 8 - Worki foliowe na odpady Pakiet Nr 
9 - Wycieraczki.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Sukcesywne 
dostawy z podziałem na 9 pakietów: Pakiet Nr 1 - Drobnych artykułów gospodarstwa 
domowego Pakiet Nr 2 - Środki czystości Pakiet Nr 3 - Artykuły higieniczno-papierowe Pakiet 
Nr 4 - Prześcieradła jednorazowe papierowe w roli Pakiet Nr 5 - Artykuły sprzątające Pakiet Nr 
6 - Wózki sprzątające Pakiet Nr 7 - Dozowniki, pojemniki Pakiet Nr 8 - Worki foliowe na odpady
Pakiet Nr 9 - Wycieraczki.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.72.00.00-5, 24.00.00.00-4, 33.76.00.00-5,
39.83.17.00-3, 18.93.00.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 9.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I 
TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 8.1. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego jest wniesienie wadium w wysokości 14.780,00 zł (czternaście tysięcy 
siedemset osiemdziesiąt zł) a dla poszczególnych pakietów: Pakiet Nr 1 - 1.600,00 zł Pakiet Nr 

http://www.zamowienia.dco.com.pl/


2 - 3.500,00 zł Pakiet Nr 3 - 2.800,00 zł Pakiet nr 4 - 2.000,00 zł Pakiet nr 5 - 600,00 zł Pakiet
nr 6 - 250,00 zł Pakiet nr 7 - 1.100,00 zł Pakiet nr 8 - 2.800,00 zł Pakiet nr 9 - 130,00 zł

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 
OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• Oświadczenie z art. 22 ustawy- Załącznik nr 10 do SIWZ

• III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• Warunkiem udziału w postępowaniu jest wykazanie należytego wykonania w 
okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - zamówień 
odpowiadających swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia. Za 
zamówienie odpowiadające swoim rodzajem i wartością Zamawiający uzna: 
Pakiet Nr 1 - co najmniej 2 dostawy drobnych artykułów gospodarstwa 
domowego o wartości nie mniejszej niż 30.000,00 zł netto, Pakiet Nr 2 - co 
najmniej 2 dostawy środków czystości o wartości nie mniejszej niż 55.000,00 zł 
netto, Pakiet Nr 3 - co najmniej 2 dostawy art. Higieniczno-papierowych o 
wartości nie mniejszej niż 45.000,00 zł netto, Pakiet Nr 4 - co najmniej 2 
dostawy prześcieradeł jednorazowych papierowych w roli o wartości nie 
mniejszej niż Pakiet Nr 5 - co najmniej 2 dostawy art. sprzątających o wartości 
nie mniejszej niż 10.000,00 zł netto, Pakiet Nr 6 - co najmniej 2 dostawy 
wózków sprzątających o wartości nie mniejszej niż 4.000,00 zł netto, Pakiet Nr 7 
- co najmniej 2 dostawy dozowników, pojemników o wartości nie mniejszej niż 
18.000,00 zł netto, Pakiet Nr 8 - co najmniej 2 dostawy worków foliowych na 
odpady o wartości nie mniejszej niż 45.000,00 zł netto, Pakiet Nr 9 - co najmniej
2 dostawy wycieraczek o wartości nie mniejszej niż 2.000,00 zł netto 1. Wykaz- 
załącznik nr 14 do SIWZ - dla każdego Pakietu osobno - wykonanych dostaw w 
zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w
okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, 
przedmiotu, dat wykonania i odbiorców. 2. Poświadczenie/-a potwierdzające, że 
dostawa/-y została/-y wykonane/a lub są wykonywane należycie. Poświadczenie 
powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przez upływem terminu 
składania ofert lub oświadczenie Wykonawcy, - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o
obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia. 
LUB 3. W miejsce poświadczeń, o których mowa powyżej, Wykonawcy mogą 
złożyć dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług, określone w §1, 
ust. 1, pkt. 3 w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r.
w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od 
wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 
226, poz. 1817). 4. W przypadku wskazania w wykazie dostaw/-wy 
zrealizowanych/- ej na rzecz Zamawiającego (Dolnośląskie Centrum Onkologii we
Wrocławiu), Wykonawca, zgodnie z § 1, ust. 3 Rozporządzeniu 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 (Dz. U. z 2013r., poz. 231), nie ma obowiązku przedkładania 
dokumentów, o których mowa w pkt. B3, ppkt. 2 i 3.

• III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• Oświadczenie z art. 22 ustawy- Załącznik nr 10 do SIWZ



• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• Oświadczenie z art. 22 ustawy- Załącznik nr 10 do SIWZ

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• Warunkiem udziału w postępowaniu jest wykazanie zdolności finansowej 
zapewniającej wykonanie zamówienia tj. wykazanie posiadania ubezpieczenia od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, na kwotę 
minimum: Pakiet Nr 1 - 28.000,00 zł, Pakiet Nr 2 - 60.000,00 zł, Pakiet Nr 3 - 
46.000,00 zł, Pakiet Nr 4 - 38.000,00 zł, Pakiet Nr 5 - 11.000,00 zł, Pakiet Nr 6 -
4.000,00 zł, Pakiet Nr 7 - 19.000,00 zł, Pakiet Nr 8 - 53.000,00 zł, Pakiet Nr 9 - 
2.000,00 zł, W przypadku złożenia oferty na więcej niż jeden pakiet, kwotę 
ubezpieczenia należy zsumować. Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny 
dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 
przedmiotem zamówienia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ 
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW 
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE 
ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których 
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału 
w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 
ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 

• aktualny  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 w oparciu o art. 24 ust. 1
pkt  2  ustawy,  wystawiony  nie  wcześniej  niż  6  miesięcy  przed  upływem terminu
składania  wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu  o  udzielenie
zamówienia albo składania ofert; 

• aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające,
że wykonawca nie  zalega z  opłacaniem podatków,  lub zaświadczenie,  że  uzyskał
przewidziane  prawem  zwolnienie,  odroczenie  lub  rozłożenie  na  raty  zaległych
płatności  lub  wstrzymanie  w  całości  wykonania  decyzji  właściwego  organu  -
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania
ofert; 

• aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub
Kasy  Rolniczego  Ubezpieczenia  Społecznego  potwierdzające,  że  wykonawca  nie
zalega  z  opłacaniem  składek  na  ubezpieczenia  zdrowotne  i  społeczne,  lub
potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
składania ofert; 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 



potwierdzający, że:

• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

• nie  zalega  z  uiszczaniem podatków,  opłat,  składek  na  ubezpieczenie  społeczne  i
zdrowotne  albo  że  uzyskał  przewidziane  prawem  zwolnienie,  odroczenie  lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego  organu  -  wystawiony  nie  wcześniej  niż  3  miesiące  przed  upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert; 

• nie  orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się  o zamówienie -  wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

• lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z
dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym,
że nie należy do grupy kapitałowej; 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, 
USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają 
określonym wymaganiom należy przedłożyć:

• próbki,  opisy  lub  fotografie  produktów,  które  mają  zostać  dostarczone,  których
autentyczność  musi  zostać  poświadczona  przez  wykonawcę  na  żądanie
zamawiającego; 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia: www.zamowienia.dco.com.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: 
Dolnośląskie Centrum Onkologii, pl. Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 
ofert: 14.10.2013 godzina 10:00, miejsce: Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu 53-
413 Wrocław pl. Hirszfelda 12, budynek H - Przychodnia Onkologiczna, pok. 311A, III piętro.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 
ofert).

IV.4.17) Czy 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 Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być 
przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: PAKIET NR 1 - DROBNE ARTYKUŁY GOSPODARSTWA DOMOWEGO.



• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: PAKIET NR 1 - 
DROBNE ARTYKUŁY GOSPODARSTWA DOMOWEGO.

• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.72.00.00-5.

• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: PAKIET NR 2 - ŚRODKI CZYSTOŚCI.

• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: PAKIET NR 2 - 
ŚRODKI CZYSTOŚCI.

• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24.00.00.00-4.

• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: PAKIET NR 3 - ARTYKUŁY HIGIENICZNO -PAPIEROWE.

• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: PAKIET NR 3 - 
ARTYKUŁY HIGIENICZNO -PAPIEROWE.

• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.76.00.00-5.

• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: PAKIET NR 4 - PRZEŚCIERADŁA JEDNORAZOWE PAPIEROWE W ROLI.

• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: PAKIET NR 4 - 
PRZEŚCIERADŁA JEDNORAZOWE PAPIEROWE W ROLI.

• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.76.00.00-5.

• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: PAKIET NR 5 - ARTYKUŁY SPRZĄTAJĄCE.

• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: PAKIET NR 5 - 
ARTYKUŁY SPRZĄTAJĄCE.

• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.72.00.00-5.

• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: PAKIET NR 6 - WÓZKI SPRZĄTAJĄCE.

• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: PAKIET NR 6 - 
WÓZKI SPRZĄTAJĄCE.

• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.72.00.00-5.

• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: PAKIET NR 7 - DOZOWNIKI, POJEMNIKI.

• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: PAKIET NR 7 - 
DOZOWNIKI, POJEMNIKI.



• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.72.00.00-5.

• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: PAKIET NR 8 - WORKI FOLIOWE NA ODPADY.

• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: PAKIET NR 8 - 
WORKI FOLIOWE NA ODPADY.

• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 18.93.00.00-7.

• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: PAKIET NR 9 - WYCIERACZKI.

• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: PAKIET NR 9 - 
WYCIERACZKI.

• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.72.00.00-5.

• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 


