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Ilekroć w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (siwz) jest mowa o „ustawie”, należy 
przez to rozumieć ustawę Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z dnia 25 czerwca 

2010 r. Nr 113, poz. 759 – tekst jednolity). W sprawach nie uregulowanych niniejszą siwz mają 
zastosowanie przepisy powołanej ustawy. 

 
 
 

I. Zamawiający: 
 
Pałac Młodzieży w Warszawie 
Pl. Defilad 1 
00-901 Warszawa  
 
 
 
II. Tryb udzielania zamówienia: 
 
Zamówienie zostanie udzielone w trybie przetargu nieograniczonego. 
 
 
 
III. Opis przedmiotu zamówienia: 
 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków czystości do Pałacu Młodzieży w Warszawie           
Pl. Defilad 1 oraz. do Ośrodka Wypoczynkowego Pałacu Młodzieży w Pieczarkach k/Giżycka woj. 
warmińsko-mazurskie w roku 2011. 
 
kod CPV: 
 
18424000-7  rękawice 
18930000-7  worki 
33741100-7  środki do mycia rąk 
33761000-2  papier toaletowy 
33763000-6  ręczniki papierowe 
39224330-0  wiadra 
39224340-3  kosze 
39800000-0  środki czyszczące i polerujące 
39812100-8  pasty do podłóg 
39812400-1  zmiotki 
39830000-9  środki czyszczące 
39831000-6  preparaty piorące  
39831210-1  detergenty do zmywarek 
39831300-9  środki do czyszczenia podłóg 
39831600-2  środki do czyszczenia toalet 
 
 
Wyżej wymieniony przedmiot zamówienia musi spełniać parametry techniczno-eksploatacyjne 
określone w arkuszu informacji cenowo-technicznej (załącznik nr 2 do SIWZ). 
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IV. Opis części zamówienia: 
 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
 
 
 
V. Informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których 
mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust.6 pkt 3 i 4 ustawy oraz okoliczności, 
po których zaistnieniu będą one udzielane: 
 
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających. 
 
 
 
 
VI. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, 
jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe: 
 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
 
 
 
 
VII. Termin wykonania zamówienia: 
 
Zamówienie realizowane będzie sukcesywnie w miarę potrzeb w okresie 12 miesięcy, od dnia              
1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r.. 
 
 
 
VIII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 
spełniania tych warunków: 
 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 

• posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 
prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 

• posiadają wiedzę i doświadczenie, 
• dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania 

zamówienia, 
• znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia 
oraz 
• nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 

ustawy. 
 
Ocenę spełniania Warunków udziału w postępowaniu Zamawiający przeprowadzi na podstawie 
analizy wymaganych od Wykonawców oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt IX siwz. 
Ocena odbędzie się zgodnie z formułą „spełnia/nie spełnia”. 
Uwaga! 
Wykonawcy, którzy nie spełnią któregokolwiek z Warunków udziału w postępowaniu, zostaną 
wykluczeni z postępowania. 
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IX. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu 
potwierdzenia spełniania Warunków udziału w postępowaniu: 
 
W celu potwierdzenia, że Wykonawca: 
- spełnia przesłanki art. 22 ustawy oraz 
- nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy, 
zobowiązany jest do dostarczenia nw. dokumentów (w formie oryginału lub kopii poświadczonej za 
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę): 
 
a) oświadczenia o spełnianiu Warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia – 
wypełniony załącznik nr 1 do siwz. 
 
Uwaga! 
Brak jakiegokolwiek oświadczenia lub dokumentu, jak również złożenie go w nieodpowiedniej formie 
lub o niewłaściwej treści, spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania, z zastrzeżeniem       
art. 26 ust.3 ustawy. 
 
Złożenie przez Wykonawcę nieprawdziwych informacji, mających wpływ na wynik postępowania, 
spowoduje wykluczenie go z postępowania. 
 
 
 
X. Opis sposobu przygotowania oferty: 
 
W skład dokumentacji przetargowej, sporządzonej przez Wykonawcę wchodzą: 
 
1. oferta, którą należy umieścić w kopercie oznaczonej „OFERTA”. 
 
W kopercie tej należy umieścić: 
- wypełniony arkusz informacji cenowo-technicznej (załącznik nr 2 do siwz); 
- wypełniony arkusz obliczenia ceny (załącznik nr 3 do siwz), 
oraz dokumenty formalno-prawne: 
- dokumenty wymienione w pkt IX siwz; 
- oświadczenie Wykonawcy o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy o treści ustalonej we wzorze 
(załącznik nr 4 do siwz); 
- pełnomocnictwo dla osoby sporządzającej ofertę, o ile nie wynika z innych dokumentów do niej 
dołączonych; 
- dokument (odpis z rejestru przedsiębiorców lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej 
potwierdzający zdolność prawną osoby podpisującej ofertę lub wystawiającej ww. pełnomocnictwo do 
jego wystawienia, o ile nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty wystawiony nie 
wcześniej niż na 6 miesięcy przed terminem składania ofert). 
 
Kopertę należy oznaczyć: 
Oferta – Nie otwierać przed 10 grudnia 2010 r. godz. 12.00 
 
Uwaga! 
a) wszelkie dokumenty znajdujące się w ofercie i załączone do oferty powinny mieć formę 

pisemną, być napisane w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub 
nieścieralnym atramentem; 

b) w przypadku załączenia do oferty dokumentów w języku obcym należy dołączyć ich 
tłumaczenie na język polski, poświadczone przez Wykonawcę; 

c) wszystkie strony dokumentów w ofercie i załączonych do oferty, muszą być ponumerowane, 
podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy wraz z jego pieczątką imienną    
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i opieczętowane pieczątką firmową Wykonawcy zgodnie z zasadami reprezentacji 
Wykonawcy, właściwymi dla jego formy organizacyjno-prawnej; 

d) wymagane jest umieszczenie spisu wszystkich dokumentów zawartych w ofercie                      
i załączonych do oferty; 

e) brak jakiegokolwiek oświadczenia lub dokumentu, jak również złożenie go                          
w nieodpowiedniej formie lub o niewłaściwej treści, spowoduje odrzucenie oferty (nie 
dotyczy dokumentów i oświadczeń określonych w pkt IX siwz). 

f) Zamawiający informuje Wykonawców o możliwości zastrzeżenia nie później niż                    
w terminie składania ofert, pewnych informacji zawartych w dokumentacji przetargowej do 
wiadomości jedynie komisji przetargowej. Zastrzeżeniu mogą polegać tylko i wyłącznie te 
informacje, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa  w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji. Jeżeli Wykonawca zastrzeże jako niejawne inne informacje niż te, 
które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji, Zamawiający odrzuci taką ofertę. Zastrzeżenie w formie pisemnej powinno 
wskazywać, które strony zawierają tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów        
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a strony te powinny być zabezpieczone przez 
Wykonawcę przed możliwością zapoznania się z ich treścią przez osoby spoza komisji 
przetargowej. 

 
 
 
XI. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami 
oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także osób uprawnionych do 
porozumiewania się z Wykonawcami: 
 
Przy prowadzonej korespondencji (oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje) 
Zamawiający i Wykonawcy zobowiązani są przekazywać drogą faksową. 
 
Wszelka korespondencja prowadzona pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą musi być adresowana 
w nw. sposób: 
 
1. od Wykonawcy do Zamawiającego przesyłana w formie telefaksowej na numer: 
faks: 22/620-54-11 
 
Wszystkie dokumenty przesyłane od Wykonawcy do Zamawiającego, a dotyczące postępowania 
muszą być: 
- podpisane i datowane przez upoważnionego przedstawiciela wraz z jego pieczątką imienną, 
- opieczętowane pieczątką firmową Wykonawcy 
 
oraz posiadać dopisek: 
dokumentacja przetargowa numer sprawy: ZSCz/2011 
 
2. od Zamawiającego do Wykonawcy korespondencja umieszczana będzie na stronie internetowej 
Zamawiającego podanej w pkt XII siwz lub przesyłana będzie drogą telefaksową na numer podany 
przez Wykonawcę. 
 
Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są: 
 

1. Anna Gudzak tel. 22/656-66-05 
2. Teresa Kulik tel. 22/656-71-54 
3. Hanna Malitek tel. 22/656-66-21 
 
 

w godzinach 10.00-15.00. 
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XII. Adres strony internetowej Zamawiającego: 
 
Informacje dotyczącego niniejszego postępowania Wykonawca może znaleźć na nw. stronie 
internetowej Zamawiającego: 
 
www.pm.waw.pl 
 
 
 
XIII. Miejsce oraz termin składania ofert: 
 
1. Miejsce i termin składania ofert: 
 
Pałac Młodzieży 
Plac Defilad 1 
00-901 Warszawa 
 
sekretariat, I piętro pokój 203 
 
termin składania ofert do  10 grudnia 2010 roku do godz. 12.00 
 
W przypadku przesłania oferty, decyduje data jej doręczenia. Oferta złożona po ww. terminie zostanie 
zwrócona bez otwierania w terminie określonym w ustawie. 
    
2. Miejsce i termin otwarcia ofert: 
 
Pałac Młodzieży 
Plac Defilad 1 
00-901 Warszawa 
 
sala konferencyjna, I piętro pokój 204 
 
termin otwarcia ofert: 10 grudnia 2010 roku o godz. 12.15 
 
 
 
XIV. Termin związania ofertą: 
 
Wykonawca związany jest złożoną ofertą przez 30 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert. 
 
 
 
XV. Wymagania dotyczące wadium: 
 
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 
 
 
 
XVI. Opis sposobu obliczenia ceny: 
 
Cena podana przez Wykonawcę będzie wartością, która zostanie zawarta w umowie. 
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Cena obejmuje: 
-   wartość netto przedmiotu zamówienia określonego w siwz, 
-   wartości związane z odprawa celną, cłem, podatkiem akcyzowym oraz podatkiem VAT, 
-  wartości związane z transportem do siedziby Zamawiającego oraz do Ośrodka  Wypoczynkowego 
Pałacu Młodzieży w Pieczarkach k/Giżycka woj. warmińsko-mazurskie, 
-   wartości związane z rozładunkiem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, 
- wartości związane z ubezpieczeniem przedmiotu zamówienia do czasu przekazania go 
Zamawiającemu. 
 
Cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN). 
 
 
 
 
XVII. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone 
rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą: 
 
Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich (PLN). 
 
 
 
 
XVIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze 
oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert: 
 
Cena  -  waga 100% 
 
Ocenie i porównaniu zostaną poddane oferty nie podlegające odrzuceniu. Ocenę i porównanie ofert 
Zamawiający przeprowadzi na podstawie analizy złożonych przez Wykonawców arkuszy informacji 
cenowo-technicznej(załącznik nr 2 do siwz). 
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie najkorzystniejsza i będzie 
zgodna ze wszystkimi wymogami siwz. 
 
W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryteria przypisując im 
odpowiednio wagi procentowe:    
         1) cena brutto za realizację zamówienia – 100%  
 
Zastosowany będzie wzór: 
ilość przyznanych punktów=(cena oferty najtańszej/cena oferty badanej)x 100 x ważność kryterium 
„cena”. 
 
 
XIX. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze 
oferty w celu zawarcia umowy: 
 
1. Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza      
o miejscu i terminie zawarcia umowy. 
2. Nie stawienie się Wykonawcy w wyznaczonym miejscu i terminie zostanie potraktowane jako 
uchylenie się od zawarcia umowy. 
 
 
 

 7



XX. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 
 
Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 
 
 
XXI. Wzór umowy: 
 
Wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do siwz. 
 
Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach: 
- w przypadku obniżenia ceny przedmiotu umowy – obniżenie jego ceny w umowie, 
- w przypadku rozszerzenia przedmiotu umowy o dodatkowy produkt (np. rozszerzenie typoszeregu) – 
dodanie go do umowy pod warunkiem, że pozostaje on zgodny z opisem zamówienia i wymaganiami 
określonymi w siwz oraz jego wartość jednostkowa netto jest identyczna jak w umowie, 
- w przypadku wycofania przedmiotu umowy z produkcji – zastąpienie go nowym produktem pod 
warunkiem, że pozostaje on zgodny z opisem przedmiotu zamówienia i wymaganiami określonymi    
w siwz oraz jego wartość jednostkowa netto jest identyczna lub niższa jak w umowie. 
 
 
 
XXII. Aukcja elektroniczna: 
 
Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 
 
 
 
XXIII. Maksymalna liczba Wykonawców, z którymi Zamawiający zawrze 
umowę ramową: 
 
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
 
 
 
XXIV. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy       
w toku postępowania: 
 

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi przysługują środki ochrony prawnej w ustawie, 
jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia, poniósł lub może ponieść szkodę 
w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. 

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności 
Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, 
do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby na zasadach określonych w ustawie. 
4. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje 

skarga do sądu na zasadach określonych w ustawie. 
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Załączniki stanowiące integralna część siwz: 
Załącznik nr 1 – Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Załącznik nr 2 – Arkusz informacji cenowo-technicznej 
Załącznik nr 3 – Arkusz obliczenia ceny 
Załącznik nr 4 – Wzór umowy 
 
 
 
 
Warszawa, dnia 1 grudnia 2010 r. 
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numer sprawy ZŚCz/2011                                                 Załącznik nr 1   
 
 
 

Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku 
podstaw do wykluczenia 

 
  

 
Wykonawca ………………………………………………………………………………... 
 
ul. …………………………………………………………………………………………... 
 
kod ……………… miejscowość ………………………………………………………….. 
 
tel. ……………………………………….. faks …………………………………………... 
 
oświadcza, że 
 
1) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania,  
2) posiada wiedzę i doświadczenie, 
3) dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia, 
4) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 
5) nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy. 

 
 
W przypadku, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od 
charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, wymagane jest załączenie przez niego do 
niniejszego oświadczenia przedmiotowego zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do 
dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
………………………………………          …….…………………………………………. 
    (pieczątka firmowa Wykonawcy)          (data oraz podpis Wykonawcy albo upoważnionego 
               przedstawiciela Wykonawcy z pieczątką imienną) 
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numer sprawy ZŚCz/2011                                                 Załącznik nr 2   
 

ARKUSZ INFORMACJI CENOWO-TECHNICZNEJ 
 

Lp. Informacje ogólne Parametr wymagany 
1. Pełna nazwa Wykonawcy  

 
 

2. Dokładny adres Wykonawcy  
 
 

3. Nr wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego 
lub ewidencji działalności gospodarczej 
Wykonawcy 

 

4. NIP  
 

5. REGON  
 

6. WOJEWÓDZTWO  
 

7. Tel.  
 

8. Faks  
 

9. Strona www.Wykonawcy  
 

10. Osoba upoważniona do kontaktu                  
z Zamawiającym po stronie Wykonawcy 

 

11. Adres e-mail ww. osoby  
 

12. Warunki płatności  - przelew 30 dni, licząc 
od dnia dostarczenia faktury 

 

13. Czas dostawy do Zamawiającego – w ciągu 
maksymalnie 5 dni, licząc od dnia 
otrzymania zapotrzebowania częściowego 

 

14. Cena (podać z uwzględnieniem pkt.XVI 
siwz oraz wypełnionego załącznika nr 3 do 
siwz) 

 

 
 
 
 

 
 
 

http://www.wykonawcy/


numer sprawy ZŚCz/2010         Załącznik nr 3 
 
ARKUSZ OBLICZENIA CENY 
 
 
    
Lp. 

Nazwa i opis towaru j.m. Ilość Nazwa handlowa 
towaru jaka pojawi 

się na fakturze 

Cena 
jednostkowa 

netto 

Wartość netto Stawka 
VAT 

Wartość brutto 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Worki na śmieci 120 l  (10 szt.) szt. 570      

2. Worki na śmieci 60 l zdzierane (50 
szt.) 

szt. 326      

3. Worki na śmieci 35 l zdzierane (50 
szt.) 

szt. 388      

4. Worki na śmieci 160 l  (10 szt.) szt. 80      

5. Worki na śmieci 240 l (10 szt.) szt. 40      

6. Papier toaletowy do bębnów biały       
(12 sz.) szer. 19cm   

op 640      

7. Ręcznik papierowy (2 szt.) szt. 408      

8. Ręczniki papierowe ZZ 4000 szt. 
zielone 

op 48      

9. Ręcznik papierowy rolka MIDI  biały 
2w. 

szt. 66      

10. Ręcznik papierowy rolka MINI  biały szt. 12      
11. Mydło w płynie 5l antybakteryjne szt. 137      

12. Mydło toaletowe szt. 144      
13. Pianka do mebli typu PRONTO 250 

ml 
szt. 70      

14. Proszek do prania biel/kol typu 
BOOSTER 1kg 

szt. 700       

15. Proszek do prania 6 kg  szt. 4      

16. Proszek do prania biel/kolor 4 kg  szt. 18      
17. Proszek do szorowania typy DIX 

450g 
szt. 800      

18. Odplamiacz  typu VANISH szt. 10      
19. Szczotka zamiatacz 35 cm mieszanka szt. 50      

20. Szczotka zamiatacz  ekolog. typu 
DIANA 

szt. 32      

21. Szczotka zmiotka z szu.gum.  szt. 25      
22. Szczotka zmiotka drewniana szt. 10      

23. Szczotka drewno typu ESKA szt. 10      
24. Szczotka typu SZOBER nylon szt. 40      
25. Kij do szczotki gwintowany 150 cm/    

22 mm 
szt. 60      

26. Kij do szczotki gwintowany 140 cm/    
22 mm 

szt. 25      

27. Szczotka do WC w etui kolorowa szt. 23      
28. Ścierka flanelowa kol. 35x40 szt. 500      
29. Ściereczki kolor. (3 szt.) szt. 480      

30. Ścierka podłogowa szara P 58 szt. 2680      
31. Rozpuszczalnik typu TERPEN 0,5l szt. 839      
32. Rozpuszczalnik typu DENATURA 

0,5l 
szt. 5      

33. Mleczko do czyszczenia 0,7l typu 
CIF 

szt. 64      

34. Płyn do podłogi typu FLOR 1,5l szt. 500      

35. Płyn do mycia szyb typu TROLL 0,5l 
spryskiwacz 

szt. 500      

36. Płyn do szyb zapas 5l szt. 18      
37. Płyn do mycia naczyń 1l szt. 70      

38. Płyn do mycia naczyń 5l szt. 40      

12 



13  

39. Płyn do wybielania typu BIELINKA 
0,5l 

szt. 428      

40. Płyn do WC typu DOMESTOS 
750ml 

szt. 956      

41. Płyn kamień/rdza spryskiwacz 0,5l 
typu TROLL 

szt. 768      

42. Płyn do mycia glazury, terakoty typu 
DIX Professional 0,5l 

szt. 300      

43. Płyn kamień/rdza typu DIX STAL 
0,5l 

szt. 60      

44. Płyn do płukania tkanin 1l szt. 53      

45. Płyn do WC typu SANSED szt. 525      
46. Żel do WC typu SANSED szt. 81      
47. Granulki do udrażniania WC typu 

KRET 
szt. 5      

48. Kij do mopa gwint. met. 22 mm szt. 50      
49. Mop kij gruby Exclusive 130 szt. 70      
50. Mop typu Benton 

(wiadro+wyciskacz) 
szt. 30      

51. Mop typu Benton (wyciskacz) szt. 65      

52. Mop końcówka sznurkowy szt. 300      
53. Pasta do podłogi typu POPULARNA szt. 595      
54. Pasta do podłogi typu LUKSUSOWA szt. 539      

55. Rękawice latex szt. 170      
56. Rękawice gumowe par. 300      
57. Ochraniacz na buty (100 szt.) pp. 70      

58. Kwas szczawiowy 1 kg kg 100      

59. Kosz na śmieci 26l szt. 10      

60. Wiadro plast. 10l szt. 25      
61. Zmywak druciak szt. 100      
62. Gąbka zmywak szt. 224      

63. Kostki do zmywarek 80/90 tabl. op. 5      
64. Sól do zmywarek 1,5 kg op. 5      
65. Nabłyszczasz do zmywarek 750 ml op. 5      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Załącznik nr 4 
 

w z ó r  
 
 
 

UMOWA NR  …………………….. 
dostawy wielokrotnej 

 
 
 

W dniu ……………. w Warszawie pomiędzy 
 
Pałacem Młodzieży w Warszawie Pl.Defilad 1 NIP 525-15-70-588, REGON 000187062, 
zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta 
m.st. Warszawy z dnia 17 czerwca 2003 r. nr PW-0113/AV/397/2003 przez: 
 
• Urszulę Wacowską – Dyrektora  
 
a 
 
firmą …………………………………………………………………………………………… 
 
z siedzibą  w ……………………………………………….….. kod pocztowy ……………… 
 
wpisaną do …………………………………………………………………………………….. 
 
pod numerem …………………………………………………………………………………..  
 
NIP ……………………………………. REGON ……………………………………………. 
 
tel. …………………………………………. faks ……………………………………..……… 
 
zwaną dalej Wykonawcą reprezentowana przez: 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
została podpisana umowa o następującej treści: 
 
 
 

§ 1 
 

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego (nr sprawy ZŚCz/2011), na podstawie przepisów ustawy Prawo 
zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz.U. z 2010 r. nr 113 poz. 759), 
Zamawiający zamawia a Wykonawca zobowiązuje się do dostawy nw. towaru: 

 
 
 
    Lp. Nazwa i opis towaru j.m. Ilość Nazwa handlowa 

towaru jaka pojawi 
się na fakturze 

Cena 
jednostkowa 

netto 

Wartość netto Stawka 
VAT 

Wartość brutto 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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1. Worki na śmieci 120 l  (10 szt.) szt. 570      

2. Worki na śmieci 60 l zdzierane (50 
szt.) 

szt. 326      

3. Worki na śmieci 35 l zdzierane (50 
szt.) 

szt. 388      

4. Worki na śmieci 160 l  (10 szt.) szt. 80      

5. Worki na śmieci 240 l (10 szt.) szt. 40      

6. Papier toaletowy do bębnów biały   
(12 sz.) szer. 19cm   

op 640      

7. Ręcznik papierowy (2 szt.) szt. 408      

8. Ręczniki papierowe ZZ 4000 szt. 
zielone 

op 48      

9. Ręcznik papierowy rolka MIDI  
biały 2w. 

szt. 66      

10. Ręcznik papierowy rolka MINI  
biały 

szt. 12      

11. Mydło w płynie 5l antybakteryjne szt. 137      
12. Mydło toaletowe szt. 144      
13. Pianka do mebli typu PRONTO 

250 ml 
szt. 70      

14. Proszek do prania biel/kol typu 
BOOSTER 1kg 

szt. 700       

15. Proszek do prania 6 kg  szt. 4      

16. Proszek do prania biel/kolor 4 kg  szt. 18      
17. Proszek do szorowania typy DIX 

450g 
szt. 800      

18. Odplamiacz  typu VANISH szt. 10      

19. Szczotka zamiatacz 35 cm 
mieszanka 

szt. 50      

20. Szczotka zamiatacz  ekolog. typu 
DIANA 

szt. 32      

21. Szczotka zmiotka z szu.gum.  szt. 25      
22. Szczotka zmiotka drewniana szt. 10      

23. Szczotka drewno typu ESKA szt. 10      
24. Szczotka typu SZOBER nylon szt. 40      
25. Kij do szczotki gwintowany 150 

cm/ 22 mm 
szt. 60      

26. Kij do szczotki gwintowany 140 
cm/ 22 mm 

szt. 25      

27. Szczotka do WC w etui kolorowa szt. 23      
28. Ścierka flanelowa kol. 35x40 szt. 500      
29. Ściereczki kolor. (3 szt.) szt. 480      

30. Ścierka podłogowa szara P 58 szt. 2680      
31. Rozpuszczalnik typu TERPEN 0,5l szt. 839      
32. Rozpuszczalnik typu DENATURA 

0,5l 
szt. 5      

33. Mleczko do czyszczenia 0,7l typu 
CIF 

szt. 64      

34. Płyn do podłogi typu FLOR 1,5l szt. 500      

35. Płyn do mycia szyb typu TROLL 
0,5l spryskiwacz 

szt. 500      

36. Płyn do szyb zapas 5l szt. 18      
37. Płyn do mycia naczyń 1l szt. 70      

38. Płyn do mycia naczyń 5l szt. 40      
39. Płyn do wybielania typu 

BIELINKA 0,5l 
szt. 428      

40. Płyn do WC typu DOMESTOS 
750ml 

szt. 956      

41. Płyn kamień/rdza spryskiwacz 0,5l 
typu TROLL 

szt. 768      

42. Płyn do mycia glazury, terakoty 
typu DIX Professional 0,5l 

szt. 300      

43. Płyn kamień/rdza typu DIX STAL 
0,5l 

szt. 60      

44. Płyn do płukania tkanin 1l szt. 53      
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45. Płyn do WC typu SANSED szt. 525      
46. Żel do WC typu SANSED szt. 81      

47. Granulki do udrażniania WC typu 
KRET 

szt. 5      

48. Kij do mopa gwint. met. 22 mm szt. 50      
49. Mop kij gruby Exclusive 130 szt. 70      
50. Mop typu Benton 

(wiadro+wyciskacz) 
szt. 30      

51. Mop typu Benton (wyciskacz) szt. 65      
52. Mop końcówka sznurkowy szt. 300      
53. Pasta do podłogi typu 

POPULARNA 
szt. 595      

54. Pasta do podłogi typu 
LUKSUSOWA 

szt. 539      

55. Rękawice latex szt. 170      
56. Rękawice gumowe par. 300      
57. Ochraniacz na buty (100 szt.) pp. 70      

58. Kwas szczawiowy 1 kg kg 100      

59. Kosz na śmieci 26l szt. 10      
60. Wiadro plast. 10l szt. 25      

61. Zmywak druciak szt. 100      
62. Gąbka zmywak szt. 224      
63. Kostki do zmywarek 80/90 tabl. op. 5      

64. Sól do zmywarek 1,5 kg op. 5      
65. Nabłyszczasz do zmywarek 750 ml op. 5      

                                                                                                                                                                                       RAZEM  
 
 
 
 

§ 2 
 

1. Umowa zawierana jest na czas wykonania przez strony wszystkich zobowiązań z niej 
wynikających, nie dłuższy jednak niż 12 miesięcy z możliwością jej wcześniejszego 
wykonania w przypadku wyczerpania kwoty brutto w wysokości ……….. PLN (słownie: 
…………………………………………………………………………...……….. złotych). 

2. Wykonawca gwarantuje niezmienność wartości brutto w § 2 przez cały okres trwania 
umowy, określony w ust.1 

 
 
 

§ 3 
 

1. Dostawy przedmiotu umowy określonego w § 1 realizowane będą w miarę potrzeb na 
podstawie pisemnych (faksowych) zapotrzebowań Zamawiającego i dostarczone będą do 
Pałacu Młodzieży w Warszawie Plac Defilad 1 oraz do Ośrodka Wypoczynkowego 
Pałacu Młodzieży w Pieczarkach k/Giżycka woj. warmińsko-mazurskie wraz                   
z dokumentem dostawy. 

2. Zapotrzebowania zlecane będą przez kierownika gospodarczego oraz kierownika 
Ośrodka Wypoczynkowego w Pieczarkach. 

3. Każde zapotrzebowanie realizowane będzie przez Wykonawcę w ciągu 5 roboczych dni 
licząc od dnia przekazania przez Zamawiającego zapotrzebowania Wykonawcy. 

4. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za przedmiot określony                    
w zapotrzebowaniu kwotę w PLN o wartości wynikającej z cen w § 1 i ilości zawartej     
w zapotrzebowaniu. Kwota, o której mowa w § 1 zawiera: 
• wartość netto przedmiotu umowy, 
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• wartości związane z odprawą celną, podatkiem akcyzowym oraz podatkiem VAT, 
• wartości związane z transportem do siedziby Zamawiającego oraz do Ośrodka 

Wypoczynkowego w Pieczarkach k/Gizycka woj. warmińsko-mazurskie, 
• wartości związane z rozładunkiem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, 
• wartości związane z ubezpieczeniem przedmiotu umowy do czasu przekazania go 

Zamawiającemu. 
5. Zamawiającemu przysługuje prawo do zmiany ogólnej ilości przedmiotu umowy 

określonego w § 1. 
 
 
 

§ 4 
 

1. Faktura wystawiona będzie po całkowitej realizacji każdego zapotrzebowania. 
2. Płatność będzie dokonywana przelewem, każdorazowo po całkowitej realizacji każdego 

zapotrzebowania, potwierdzonej przez upoważnionego pracownika Pałacu Młodzieży    
w ciągu 30 dni licząc od dnia dostarczenia poprawnie wystawionej faktury do siedziby 
Zamawiającego na konto Wykonawcy wskazane na fakturze. Za datę zapłaty uważa się  
dzień, w którym obciążono rachunek Zamawiającego. 

 
 
 
 

§ 5 
 

Wykonawca, w przypadku powstania ewentualnych zaległości płatniczych po stronie 
Zamawiającego zobowiązuje się niezwłocznie (najpóźniej następnego dnia roboczego) 
powiadomić pisemnie o zaistniałej sytuacji Zamawiającego oraz nie naliczać odsetek przez 
30 kolejnych dni liczonych od dnia powstania zaległości płatniczych. 
 
 
 
 

§ 6 
 

1. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu kary umowne z tytułu: 
a) zwłoki w realizacji zapotrzebowania w wysokości 0,2% wartości nie 

zrealizowanych części tego zapotrzebowania za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 
b) stwierdzonego przez Zamawiającego niewykonania lub nienależytego wykonania 

zapotrzebowania, w wysokości 10% jego wartości, 
c) odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% 

wartości niezrealizowanej części umowy, o której mowa w § 2 ust.1, co nie 
wyklucza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania na zasadach 
ogólnych. 

2. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust.1 lit.c może nastąpić w terminie 30 dni od 
powzięcia wiadomości je uzasadniających. 
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§ 7 
 

1. Wykonawca udziela gwarancji na okres 12 miesięcy licząc od dnia dostarczenia 
przedmiotu zapotrzebowania do miejsca wskazanego w § 3 ust.1. 

2. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy, strony ograniczają w ten 
sposób, że Wykonawca w stosunku do towaru, który okaże się wadliwy w okresie 
rękojmi dokona niezwłocznej wymiany na towar wolny od wad lub niezwłocznie usunie 
wady towaru. 

 
 
 
 

§ 8 
 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy zgodnie z art. 145 ust.1 powołanej w § 1 ustawy, 
w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o wystąpieniu istotnej zmiany okoliczności 
powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można 
było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

2. W przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust.1, Wykonawca otrzyma 
należne wynagrodzenie z tytułu wykonanej części umowy. Podstawa do określenia 
należnego Wykonawcy wynagrodzenia będzie przedstawienie nie budzących zastrzeżeń 
zamawiającego dokumentów stwierdzających poniesione przez Wykonawcę koszty. 

 
 
 
 

§ 9 
 

1. Zamawiający nie dopuszcza istotnych zmian zawartej umowy w stosunku do treści 
oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 

2. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 
oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach: 

a) w przypadku obniżenia ceny przedmiotu umowy – obniżenie jego ceny                
w umowie, 

b) w przypadku wycofania przedmiotu umowy z produkcji – zastąpienie go nowym 
produktem pod warunkiem, że pozostaje on zgodny z opisem przedmiotu 
zamówienia i wymaganiami określonymi w siwz oraz jego wartość jednostkowa 
netto jest identyczna lub niższa jak w umowie. 

 
 
 
 

§ 10 
 

1. Ewentualne spory mogące wyniknąć w związku z wykonaniem niniejszej umowy,       
których Strony nie będą w stanie rozwiązać w sposób ugodowy, zostaną rozstrzygnięte 
przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu 
cywilnego oraz przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych.  
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§ 11 
 

1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. 
2. Umowa zawiera cztery ponumerowane strony. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
………………………………………….   …………………………………………. 
            ZAMAWIAJĄCY            WYKONAWCA 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 


