
Ogłoszenie nr 510028967-N-2020 z dnia 17-02-2020 r.

Szkoła Główna Służby Pożarniczej: Dostawa profesjonalnych środków czystości dla SGSP.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 635930-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540274933-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Szkoła Główna Służby Pożarniczej, Krajowy numer identyfikacyjny 00017341000000, ul.
Słowackiego  52/54, 01-629  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 5617624, e-mail
zam.pub@sgsp.edu.pl, faks 22 8330724.
Adres strony internetowej (url): https://www.sgsp.edu.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Uczelnia publiczna

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa profesjonalnych środków czystości dla SGSP.

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
PN 39/19

II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy

II.3) 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:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa profesjonalnych środków czystości przeznaczonych do
wykorzystania w zakładzie żywienia zbiorowego typu zamkniętego prowadzonego przez
Zamawiającego (kuchnia oraz stołówka dla funkcjonariuszy, studentów oraz pracowników
Zamawiającego). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia odnoszący się do opisu i ilości
zamawianych poszczególnych pozycji asortymentowych profesjonalnych środków czystości oraz
odpowiadających im wymagań technicznych oraz funkcjonalno-jakościowych zawiera „Formularz
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asortymentowo-cenowy” stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ. Wymagania wobec przedmiotu
zamówienia podane w załączniku nr 1 mają charakter wymagań minimalnych – Zamawiający
wymaga zaoferowania profesjonalnych środków czystości o parametrach, co najmniej jak podane w
załączniku nr 1 i SIWZ lub lepszych. Zamawiający wymaga ponadto aby oferowane produkty
posiadały wszelkie wymagane przepisami atesty i dopuszczenia potwierdzające w szczególności
możliwość używania oferowanych produktów na terenie Unii Europejskiej i Rzeczpospolitej
Polskiej w zakresie odpowiednim do zakresu niniejszego zamówienia, jak również brak
negatywnego wpływu na zdrowie ludzi. Środki czystości oraz maszyny i urządzenia wchodzące w
skład przedmiotu zamówienia muszą posiadać dokumentację (karty charakterystyki, karty
produktowe, instrukcje obsługi itp.) w języku polskim. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi
również udostępnienie Zamawiającemu przez Wykonawcę na okres trwania umowy stojaków,
systemów dozujących i mieszalników wymienionych poniżej, a także ich dostarczenie i
zamontowanie ich w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w jego siedzibie, regularne, zgodne
z zaleceniami producenta serwisowanie a następnie zdemontowanie po okresie trwania umowy i
wywiezienie. Wykonawca w cenie oferty udostępni Zamawiającemu następujące maszyny i
urządzenia oraz zapewni ich serwis zgodnie z wymaganiami producentów (jednak nie rzadziej niż 1
raz w miesiącu): - system dozujący do płynów w zmywarce tunelowej z pomiarem przewodności,
zaworami odcinającymi, trzystopniową kontrolą poziomu płynu w pojemnikach z sygnalizacją
alarmową w przypadku braku płynu – szt. 1 - trzyfunkcyjne mieszalniki do płynów myjąco-
dezyfekcyjnych z wężami długości nie mniej niż 20 m. - w ilości min. 5 szt. - mieszalniki
stacjonarne do mycia ręcznego - w ilości min. 4 szt. - mobilne stojaki do czyściwa z nożem do cięcia
- w ilości min 8 szt. W przypadku awarii dowolnego urządzenia lub dowolnej maszyny Wykonawca
zobowiązany jest do jej naprawy/wymiany w ciągu nie więcej niż 48 godzin od daty zgłoszenia
awarii przez Zamawiającego w cenie oferty – bez dodatkowej odpłatności. Wymienione wyżej
maszyny i urządzenia muszą posiadać parametry odpowiednie do środków czystości stanowiących
przedmiot zamówienia. Przedmiot zamówienia obejmuje również przeprowadzenie szkoleń dla 20
pracowników Zamawiającego z zakresu obsługi udostępnionych urządzeń i maszyn oraz
posługiwania się środkami czystości wchodzącymi w skład przedmiotu zamówienia. Zamawiający
przewiduje jednorazowe przeprowadzenia szkolenia po rozpoczęciu dostaw. Wykonawca będzie
obowiązany każdorazowo przeszkolić pracowników Zamawiającego w przypadku zmiany środków
czystości i/lub wymiany udostępnionych maszyn i urządzeń na inne – pod względem marki, typu lub
modelu. Zamawiający wymaga, aby oferowane środki czystości zostały wyprodukowane przez
podmioty posiadające certyfikat systemu zarządzania jakością, potwierdzający spełnianie wymagań
norm ISO serii 9001 oraz certyfikat systemu zarządzania środowiskowego potwierdzający
spełnianie wymagań norm ISO serii 14001 dla producenta. Zamawiający dopuszcza możliwość
złożenia innego dokumentu, wydanego przez odpowiedni podmiot uprawniony do kontroli jakości w
w/w zakresie. Zakres, wielkość oraz zasady i warunki realizacji zamówienia określa niniejsza SIWZ
a w szczególności załączniki nr 1 i 5 do niej.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie
II.5) Główny Kod CPV: 39800000-0

Dodatkowe kody CPV: 39831200-8, 39832000-3

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
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nie
III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11/02/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 103114.60
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: CHEMITECH Sp. z o.o.
Email wykonawcy: sebastian.w@chemitech.com.pl
Adres pocztowy: ul. Cechowa 51
Kod pocztowy: 30-614
Miejscowość: Kraków
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY
ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 123000.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 112382.37
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 123000.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub
podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:
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IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ
OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie
zamówienia jest zgodne z przepisami.
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