Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

na:
zakup oraz dostawę w częściach jednorazowych rękawiczek nitrylowych na rzecz WARS S.A.
Znak sprawy: CL.002.88.4560.2020.EO

Zamawiający
WARS Spółka Akcyjna
04-275 Warszawa
ul. Chłopickiego 53

Warszawa, 3 listopada 2020 r.
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I. Zamawiający:
WARS S.A. w Warszawie, ul. Chłopickiego 53, 04-275 Warszawa
NIP: 525-000-02-22, REGON: 000127479
KRS: 0000029621 Sąd Rejonowy dla m.st. W-wy/ XIII Wydz. Gospodarczy
Wysokość kapitału zakładowego: 20 391 000,00 zł w całości opłacony
e-mail: wars@wars.pl
www.wars.pl
telefon: (22) 610 48 94
godziny pracy: 8:00 – 16:00
W związku z ogłoszonym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii zachęcamy do kontaktu
telefonicznego i drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Czynności otwarcia ofert odbywają się zgodnie z planem.
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla osób biorących udział w postępowaniu
o udzielenie zamówienia.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1),
dalej „RODO”, informujemy, że:
Administratorem danych osobowych jest:
Zarząd WARS S.A. w Warszawie, ul. Chłopickiego 53, 04-275 Warszawa
(pełne dane spółki powyżej)
Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym
z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia.
Odbiorcami danych mogą być również dostawcy usług zaopatrujących WARS S.A.
w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne umożliwiające zarządzanie WARS S.A.,
w szczególności dostawcy usług teleinformatycznych, firmy kurierskie i pocztowe,
a także dostawcy usług prawnych i doradczych oraz wspierających w dochodzeniu należnych
roszczeń (w szczególności kancelarie prawne, podatkowe, firmy windykacyjne).
Obowiązek podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio Państwa dotyczących jest
wymogiem
„Regulaminem
Udzielania
Zamówień
na
Dostawy,
Usługi
i Roboty Budowlane w WARS S.A. z siedzibą w Warszawie”, wprowadzonym Uchwałą
nr 162/2019 Zarządu WARS S.A. z dnia 25.06.2019r., albowiem na tej podstawie
przeprowadzone jest niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia.
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W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany.
Jako Administrator danych, zapewniamy prawo do:
a) dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących (na podstawie art. 15 RODO);
b) sprostowania Państwa danych osobowych (na podstawie art. 16 RODO);
c) żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych
z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO
(na podstawie art. 18 RODO) **;
d) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo,
że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO;
Jednocześnie informujemy, iż nie przysługuje Państwu prawo do:
a) usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO;
b) przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21 RODO,
gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c
RODO.

Podstawy Prawne przetwarzania danych osobowych
1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, powyżej jako
„RODO”.
2. „Regulamin Udzielania Zamówień na Dostawy, Usługi i Roboty Budowlane w WARS S.A.
z siedzibą w Warszawie”, wprowadzony Uchwałą nr 162/2019 Zarządu WARS S.A. z dnia
25.06.2019r.
**Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu
do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony
praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii
Europejskiej lub państwa członkowskiego.

WARS S.A. zwany dalej „Zamawiającym”, zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia pod nazwą:

Zakup oraz dostawa w częściach rękawiczek nitrylowych na rzecz WARS S.A.

II. Tryb udzielenia zamówienia:
1.

Zamówienie zostanie udzielone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z „Regulaminem
Udzielania Zamówień na Dostawy, Usługi i Roboty Budowlane w WARS S.A. z siedzibą
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2.

w Warszawie”, wprowadzonym Uchwałą 162/2019 Zarządu WARS S.A. z dnia 25.06.2019r.
(zwanym dalej: Regulaminem). Regulamin znajduje się do wglądu w siedzibie Zamawiającego.
Postępowanie, którego dotyczy niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia (zwana
dalej: SIWZ), oznaczone jest znakiem CL.002.88.4560.2020.EO. Wykonawcy zobowiązani są
do powoływania się na wyżej podane oznaczenie we wszystkich kontaktach z
Zamawiającym.

III. Przedmiot zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup oraz dostawa w częściach jednorazowych

rękawiczek nitrylowych na rzecz WARS S.A.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z szacowanymi ilościami znajduje się w
Załączniku nr 1 do SIWZ, który jednocześnie stanowi Załącznik nr 1 do Projektu umowy.
3. Wymaga się, aby środki ochrony indywidualnej spełniały wymagania określone w przepisach
prawa, w tym Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9
marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady
89/686/EWG.
4. Szacowane ilości rękawiczek nitrylowych wskazane w Załączniku nr 1 do SIWZ, mają
jedynie charakter szacunkowy i podane zostały dla celów przygotowania oraz porównania
ofert. Zamawiający nie jest zobligowany do zamówienia produktów w podanych ilościach.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakupu większej lub mniejszej ilości rękawiczek
nitrylowych. W razie jeżeli Zamawiający nie będzie zamawiał produktów w podanych
ilościach od Wykonawcy, Wykonawcy nie przysługuje w stosunku do Zamawiającego
jakiekolwiek roszczenie, w szczególności roszczenie o odszkodowanie lub o wykonanie
umowy.
5. Dostawy rękawiczek będą odbywać się w maksymalnie trzech częściach, z czego dwie
pierwsze będą stanowić co najmniej po 1/3 wartości całości zamówienia, określonego
zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SIWZ. Zamawiający zaznacza, że dostawy w ramach
każdej z partii (części) realizowane będą do wszystkich lokalizacji wskazanych przez
Zamawiającego w Załączniku nr 2 do SIWZ, który jednocześnie stanowi Załącznik nr 2 do
Projektu umowy, w godzinach ich pracy, w terminie do 10 dni kalendarzowych od dnia
zamówienia przez Zamawiającego, przy czym pierwsza dostawa powinna zostać zrealizowana
w terminie do 5 dni kalendarzowych od dnia zamówienia przez Zamawiającego.
6. Warunki współpracy zawarte są w Projekcie umowy, który stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ.
7. Dopuszcza się wykonanie przedmiotu zamówienia za pomocą podwykonawcy/
podwykonawców.
IV. Termin wykonywania przedmiotu zamówienia:
Umowa zostanie zawarta na 12 miesięcy od dnia podpisania.
V. Warunki udziału w postępowaniu:
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą uczestniczyć Wykonawcy, którzy:
a. posiadają uprawnienie niezbędne do wykonania określonej działalności lub czynności,
jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (w tym zakresie
Zamawiający nie precyzuje warunku udziału).
b. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
•

W zakresie warunku w pkt 1 b) Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia w/w
warunek jeśli wykaże, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania
oferty, a jeśli okres prowadzonej działalności jest krótszy – w tym okresie,
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należycie wykonał co najmniej dwie dostawy produktów odpowiadających
produktom stanowiącym Przedmiot Zamówienia o łącznej wartości netto
400 000,00 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych). Wykonawca zobowiązany jest
do dołączenia dokumentów potwierdzających, że przedmiotowe dostawy zostały
wykonane należycie (np. referencji).

c.

znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
•

d.

W zakresie warunku wskazanego w ust. 1 pkt c) w celu potwierdzenia, że Wykonawca
znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia, Zamawiający żąda złożenia: polisy lub innego dokumentu
ubezpieczenia potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na
sumę ubezpieczenia w wysokości nie mniejszej niż 300 000,00 zł (słownie: trzysta
tysięcy złotych).

nie podlegają wykluczeniu z prowadzonego postępowania.

2. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę:
1) który nie wykazał spełniania warunków udziału w Postępowaniu, nie został zaproszony
do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert lub nie wykazał braku podstaw
wykluczenia;
2) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a,
art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny
(t.j. z dnia 20.07.2018r. Dz.U. z 2018r. poz. 1600 ze zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy
z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. z dnia 07.06.2018r. Dz.U. z 2018r. poz. 1263
ze zm.),
b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca
1997 r. Kodeks karny (t.j. z dnia 20.07.2018r. Dz.U. z 2018r. poz. 1600 ze zm.),
c) skarbowe, o których mowa w ustawie z dnia 10 września 1999r. Kodeks karny
skarbowy (t.j. z dnia 14.09.2018r. Dz. U. z 2018r. poz. 1958 ze zm.);
d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2012r. poz. 769 ze zm.);
3) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki
w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej
lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym
mowa w pkt 13);
4) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną
o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne
lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat
lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami
lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
5) który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził
Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia
warunki udziału w Postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, lub który
zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;
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6) który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające
w błąd Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez
Zamawiającego w Postępowaniu;
7) który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności Zamawiającego
lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w Postępowaniu;
8) który brał udział w przygotowaniu Postępowania lub którego pracownik, a także osoba
wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy
o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu Postępowania, chyba że spowodowane
tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie
Wykonawcy z udziału w Postępowaniu;
9) który z innymi Wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji
między wykonawcami w Postępowaniu, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą
stosownych środków dowodowych;
10) w stosunku, do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie
w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez
likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1
ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (t.j. z dnia 18.01.2019r. Dz.U.
z 2019r. poz. 243) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po
ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli
układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że
sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r.
- Prawo upadłościowe (t.j. z dnia 22.02.2019r. Dz.U. z 2019r. poz. 498 ze zm.);
11) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego
uczciwość, w szczególności, gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub
rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał Zamówienie, co Zamawiający
jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
12) który wykonywał czynności związane z przygotowaniem prowadzonego Postępowania
lub posługiwał się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu
tych czynności, z wyjątkiem autorów miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego, jeżeli przedmiotem Postępowania są prace projektowe wynikające z
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, sporządzonych przez tych autorów
oraz gdy w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach Zarząd postanowi o
niewykluczaniu danego wykonawcy z Postępowania.
13) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych
środków dowodowych, chyba, że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat
lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami
lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.
14) który nie wniósł wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą lub nie
zgodził się na przedłużenie okresu związania ofertą.
15) który nie spełnia warunków określonych w SIWZ.
16) który w ciągu ostatnich pięciu lat przed wszczęciem postępowania z przyczyn zawinionych
lub niezawinionych nie wykonał zamówienia dla Spółki WARS S.A. lub wykonał je z
nienależytą starannością – został umieszczony w centralnym wykazie wykonawców, którzy
wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie.
3. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również Wykonawców, którzy:
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a. wykonywali czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania
lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi
w dokonywaniu tych czynności,
b. złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego
postępowania,
c. nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków,
d. nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą lub nie
zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.
4. Oferta Wykonawcy, który został wykluczony z postępowania nie jest rozpatrywana.
5. O wykluczeniu z postępowania Zamawiający zawiadamia niezwłocznie wykluczonego
Wykonawcę podając uzasadnienie wykluczenia.
VI. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
Każdy Wykonawca przystępujący do postępowania powinien złożyć wraz z ofertą następujące
dokumenty:
1. Wykaz zrealizowanych dostaw zgodnie z warunkami określonymi w cz. V ust. 1 pkt b) SIWZ,
z podaniem ich wartości netto, przedmiotu, dat i odbiorców oraz załączeniem dokumentów
potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie. Dokument/ty ten/te należy
złożyć w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez
osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z właściwym rejestrem.
Wykaz zrealizowanych dostaw należy sporządzić na formularzu stanowiącym Załącznik nr 4
do SIWZ
2. Dokument potwierdzający, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej
zapewniającej wykonanie zamówienia zgodnie z warunkami udziału określonymi w cz. V ust.
1 pkt c) SIWZ. Dokument/ty ten/te należy złożyć w formie oryginału lub kserokopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania
Wykonawcy zgodnie z właściwym rejestrem,
3. Dokument/dowód wniesienia wadium na warunkach określonych w cz. XII SIWZ.
W przypadku wpłaty gotówki jako wadium, Zamawiający wymaga podania numeru
rachunku bankowego, na który należy dokonać zwrotu wadium do Wykonawcy
na warunkach określonych w SIWZ oraz dowód wykonanego przelewu wadium
na rachunek Zamawiającego. W przypadku, jeżeli Wykonawca nie poda numeru rachunku
bankowego, na który należy dokonać zwrotu wadium, Zamawiający dokona zwrotu na
rachunek bankowy, z którego wadium zostało wpłacone, na co Wykonawca wyraża zgodę.
4. Karty charakterystyki produktów wchodzących w skład Przedmiotu Zamówienia.
5. W celu potwierdzenia, że oferowany przez Wykonawcę produkt odpowiada wymogom
określonym w opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ,
Wykonawca jest zobowiązany do złożenia wraz z Formularzem ofertowym próbki produktu,
na który składana jest oferta w ilości 1 szt. (jedna rękawiczka) w sytuacji, jeżeli oferta
Wykonawcy obejmuje takie same produkty dla każdego z rozmiarów rękawiczek oraz
po 1 szt. (po jednej rękawiczce) w sytuacji, jeżeli oferta Wykonawcy obejmuje różne
produkty dla poszczególnych rozmiarów rękawiczek (w tej sytuacji Wykonawca
powinien oznaczyć próbkę rękawiczki konkretnym rozmiarem). Złożona/ złożone próbka/
próbki nie podlega/ nie podlegają zwrotowi.
6. Oświadczenie, że Wykonawca:
a) jest uprawniony do występowania w obrocie gospodarczym, zgodnie z wymaganiami
określonymi w obowiązujących przepisach prawa,
b) dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem oraz potencjałem technicznym, a także
osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia,
c) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
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d) nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, z przyczyn o których
mowa w SIWZ,
e) zapoznał się z warunkami zawartymi w niniejszej specyfikacji i akceptuje zawarte w niej
postanowienia,
f) uzyskał wszystkie niezbędne do wykonania zamówienia informacje i będzie związany
złożoną ofertą przez czas wskazany w SIWZ,
g) oferta nie zostanie odwołana od dnia upływu terminu składania ofert, do dnia upływu
terminu związania ofertą wskazanego w SIWZ,
h) w przypadku uznania oferty za najkorzystniejszą zobowiązany będzie się do zawarcia
umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego,
Zamawiający informuje, że treść oświadczenia znajduje się w Formularzu ofertowym
stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawcy, który złoży ofertę
uznaną za najkorzystniejszą do złożenia w wyznaczonym terminie:
a) aktualnego zaświadczenia właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego
Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego potwierdzającego odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem
podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie,
że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Powyższe
zaświadczenia będą musiały być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert, dokument/ty ten/te będzie należało złożyć w formie
oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę
upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z właściwym rejestrem,
b) zaświadczenia/aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważnego
zaświadczenia właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia
osoby prowadzącej działalność gospodarczą lub członków władz spółek prawa
handlowego, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert, poświadczonego za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do
reprezentowania Wykonawcy zgodnie z właściwym rejestrem.
c) Deklaracji zgodności CE lub innych dokumentów potwierdzających zgodność z
regulacjami prawnymi w zakresie wynikającym z bezwzględnie obowiązujących przepisów
prawa.
8. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę na Formularzu Ofertowym, stanowiącym
Załącznik nr 5 do SIWZ oraz dodatkowo na Formularzu Cenowym stanowiącym Załącznik
nr 5a do SIWZ, które razem stanowią Załącznik nr 3 do Projektu umowy.
9. W celu złożenia oferty Wykonawca powinien wykorzystać formularze udostępnione
przez Zamawiającego, opatrzone podpisem i pieczęcią Zamawiającego. Zamawiający nie
przewiduje udostępniania formularzy w wersji edytowalnej.
VII. Udzielanie wyjaśnień:
1. Wszelkie zapytania dotyczące treści SIWZ Wykonawcy mogą być kierowane po zalogowaniu
na Platformie Zakupowej Zamawiającego dostępnej pod adresem https://wars.eb2b.com.pl/.
Wykonawcy zobowiązani są w treści zapytania do zamieszczania zamieszczać oznaczenie:
CL.002.88.4560.2020.EO
2. Wyjaśnienia będą udzielane na zapytania, które wpłyną do Zamawiającego w terminie do
09.11.2020 do godziny 10:00. Po tym terminie żadne dodatkowe wyjaśnienia dotyczące
toczącego się postępowania nie będą udzielane.
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3. Zamawiający publikuje wyjaśnienia w tych samych miejscach, w których opublikowano
SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania (§ 19 ust. 2 Regulaminu).
4. Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:
a. w sprawach merytorycznych dotyczących przedmiotu zamówienia i umowy:
Jakub Gańko
04-275 Warszawa, ul. Chłopickiego 53
telefon: 504 412 067

b. w sprawach proceduralnych:
Ewelina Ostaszewska
04-275 Warszawa, ul. Chłopickiego 53
telefon: 602 101 682
VIII. Termin związania ofertą:
1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3. Wybrany Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia umowy, której projekt stanowi Załącznik
nr 3 do SIWZ, w terminie wskazanym w zawiadomieniu przesłanym przez Zamawiającego.
IX. Sposób przygotowania ofert:
1. Wykonawca zainteresowany świadczeniem usługi zobowiązany jest chęć swego udziału
zgłosić na piśmie w formie OFERTY, której formularz – wzór wskazuje Zamawiający w
SIWZ.
2. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.
3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim. Wszystkie załączniki oraz dokumenty, o których
mowa w SIWZ sporządzone muszą być w języku polskim.
4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej zobowiązany jest złożyć dokument/ dokumenty odpowiadające dokumentom
wymaganym zgodnie z SIWZ, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Koszty
tłumaczenia ponosi Wykonawca.
5. Zaproponowane w złożonej ofercie warunki wykonania przedmiotu zamówienia są ostateczne
i wiążące Wykonawcę na czas związania ofertą.
6. Wykonawca, który złoży więcej niż jedną ofertę lub ofertę zawierającą warianty cenowe
zostanie wykluczony z postępowania i jego oferta nie będzie brana pod uwagę przy
rozstrzyganiu postępowania.

7. Wszystkie karty oferty i załączone do niej dokumenty powinny być zszyte,
zbindowane lub
połączone w jedną całość inną techniką w sposób
uniemożliwiający jej przypadkowe zdekompletowanie i kolejno ponumerowane.
Na każdej karcie powinien znajdować się własnoręczny, czytelny podpis Wykonawcy
lub osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z właściwym
rejestrem. Poprawki powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem
osoby uprawnionej do naniesienia poprawek zgodnie z właściwym rejestrem.
8. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie lub opakowaniu oznaczonym
nazwą Wykonawcy tj. Nazwa firmy (pieczęć), z pieczęcią imienną i parafą osoby, która
podpisała wszystkie inne dokumenty składające się na ofertę i zabezpieczyć w sposób
uniemożliwiający jej bezśladowe otwarcie.
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9. Kopertę z ofertą należy oznaczyć w następujący sposób:
pieczęć firmowa Wykonawcy
OFERTA
na: Zakup oraz dostawę rękawiczek nitrylowych na rzecz WARS S.A.
Znak sprawy: CL.002.88.4560.2020.EO
nie otwierać przed terminem: 12.11.2020 godz. 12:30
pieczęć i podpis Wykonawcy

10. Powiadomienie o wprowadzeniu zmiany w złożonej ofercie przez Wykonawcę powinno
być przygotowane i oznaczone zgodnie z wymaganiami podanymi dla oferty pierwotnej,
a koperta dodatkowo powinna być oznaczona określeniem: „ZMIANA OFERTY”.
X. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:
1. Ofertę należy złożyć do dnia 12.11.2020 r. do godziny 12:00 w siedzibie Zamawiającego,
przy ul. Chłopickiego 53 w Warszawie, piętro 1, Sekretariat Zarządu (Wykonawca na
żądanie otrzyma potwierdzenie złożenia oferty).
2. W przypadku ofert przesłanych pocztą lub kurierem liczy się data i godzina dostarczenia
przesyłki do siedziby Zamawiającego, zgodnie z pkt 1.
3. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę,
pod warunkiem, że Zamawiający zostanie pisemnie powiadomiony o wprowadzeniu zmian
lub wycofaniu oferty.
4. Oferta zamienna powinna być przygotowana w taki sposób jak oferta pierwotna.
5. Przyjęcie oferty zamiennej powoduje zwrot oferty złożonej pierwotnie bez jej otwierania.
6. W przypadku złożenia oferty po terminie, Zamawiający zastrzega sobie prawo jej odrzucenia
bez otwierania.
7. W przypadku zwrotu oferty bez jej otwierania do Wykonawcy, Zamawiający dokona zwrotu
na koszt Wykonawcy.
8. Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się 12.11.2020 r., godz.: 12:30 w siedzibie
Zamawiającego. Zamawiający informuje, że Wykonawcy uczestniczący w otwarciu ofert
zobowiązani są do posiadania osłony ust i nosa.
XI. Kryteria oceny ofert oraz przebieg postępowania przetargowego:
1. Po spełnieniu warunków formalnych, kryteria
w przedmiotowym postępowaniu będą następujące:
•

porównania

ofert

obowiązujące

Cena – najniższa cena brutto – 100 %
Zamawiający dokona oceny ofert w kryterium „Cena” w następujący sposób:
C = (Cmin/ Co) x 100%
gdzie:
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C - liczba punktów przyznana danej ofercie za cenę na wykonanie przedmiotu zamówienia,
Cmin - najniższa cena wśród wszystkich podlegających ocenie ofert,
Co - cena oferty podana przez Wykonawcę, dla którego wynik jest obliczany
Cena ofertowa brutto będzie obejmowała cały przedmiot zamówienia ze wszystkimi
kosztami wynikającymi z SIWZ i załączników, jakie Wykonawca poniesie z tytułu należytej
realizacji umowy.
Ocenie podlegała będzie całkowita wartość przedmiotu zamówienia zgodnie z SIWZ
uwzględniająca podatki oraz pozostałe opłaty.
W celu wybrania najkorzystniejszej oferty za wartość przedmiotu zamówienia Zamawiający
przyjmie łączną wartość brutto przedmiotu zamówienia w związku z powyższym ocenie
podlegać będzie cena brutto zaoferowana przez Wykonawcę z tytułu realizacji przedmiotu
umowy.
2. Cenę należy podać w złotych polskich w postaci cyfrowej i słownej, do dwóch miejsc
po przecinku.
3. Cenę należy podać bez podatku oraz z obowiązującymi na dzień składania oferty podatkami
i innymi opłatami, w tym podatkiem VAT.
4. W przypadku, gdy o udzielenie zamówienia ubiegać się będą podmioty zagraniczne, które
na podstawie odrębnych przepisów nie są zobowiązane do zapłaty podatku VAT,
Zamawiający w celu porównania ceny ofert złożonych przez podmioty zagraniczne
zobowiązany będzie doliczyć do ceny takich ofert należny podatek VAT obciążający
Zamawiającego z tytułu realizacji umowy na mocy odrębnych przepisów.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania przetargowego
w każdym czasie bez podania przyczyny.
6. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację zamówienia określone zostały we wzorze umowy.
7. O wyniku przetargu nieograniczonego Zamawiający zamieszcza w miejscu powszechnie
dostępnym w siedzibie Zamawiającego oraz na swojej stronie internetowej ogłoszenie
zawierające wskazanie podmiotu i siedziby tego, którego ofertę wybrano oraz cenę.
Informacje, o których mowa powyżej doręcza się oferentom na ich pisemny wniosek.
8. Informacja przesłana zostanie do wybranego Wykonawcy i zawierać będzie określenie
miejsca i termin zawarcia umowy.
9. Za zakończenie postępowania uważa się datę zatwierdzenia wyniku postępowania
przetargowego przez Zarząd WARS S.A. w formie uchwały.
10. W toku postępowania o udzielenie zamówienia środek odwoławczy w postaci protestu nie
przysługuje.
11. Do prowadzonego postępowania przetargowego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia
29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.).
12. Postępowanie o udzielenie zamówienia odbywa się na podstawie „Regulaminu Udzielania
Zamówień na Dostawy, Usługi i Roboty Budowlane w WARS S.A. z siedzibą w Warszawie”,
wprowadzonego Uchwałą nr 162/2019 Zarządu WARS S.A. z dnia 25.06.2019r.
13. Istnieje możliwość zapoznania się z w/w Regulaminem w siedzibie Zamawiającego.
XII. Wadium:
1. Zamawiający żąda wniesienia wadium przez Wykonawców w następującym trybie i formie:
W celu zabezpieczenia oferty, Wykonawca wnosi wadium w wysokości 20 000,00 zł
(słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).
2. Wadium może być wniesione w następujących formach:
a. pieniądzu
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b. poręczeniach bankowych,
c. gwarancjach bankowych,
d. gwarancjach ubezpieczeniowych
W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczenia,
gwarancja/ poręczenie powinna/ powinno być sporządzona/ sporządzone zgodnie
z obowiązującym prawem i powinna/ powinno zawierać następujące elementy:
e. gwarancji/poręczenia
(Zamawiającego),
gwaranta/poręczyciela
(instytucji
udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib,
f. określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem,
g. kwotę gwarancji/poręczenia,
h. termin ważności gwarancji/poręczenia,
i. oświadczenie Gwaranta/Poręczyciela, w którym zobowiązuje się on do
bezwarunkowej wypłaty kwoty wadium na pierwsze żądanie Zamawiającego
zawierające oświadczenie, iż dokona zapłaty kwoty wadium w przypadku, gdy oferta
Wykonawcy została wybrana, a on odmówił podpisania umowy w sprawie
zamówienia
na
warunkach
określonych
w SIWZ i w ofercie, a także gdy nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego
wykonania umowy, a także gdy zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy,
j. Zamawiający wymaga, aby okres ważności gwarancji/poręczenia nie był krótszy
niż okres związania ofertą i wynosił co najmniej 60 dni od upływu ostatecznego
terminu składania oferty.
2. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek
Zamawiającego prowadzony w PKO BP 53 1020 1042 0000 8702 0232 4473 na przelewie
należy umieścić informację „wadium na przetarg CL.002.69.3627.2020.EO – rękawiczki
nitrylowe” –Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym
wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał
za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi
uznanie środków na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego
przez Wykonawcę jest warunkiem koniecznym, ale nie wystarczającym do stwierdzenia przez
Zamawiającego wniesienia wadium przez Wykonawcę.
3. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium (bez odsetek bankowych), gdy:
a. upłynął termin związania ofertą,
b. zawarto umowę,
c. zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia,
d. na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,
a także wykluczonemu z postępowania lub którego oferta została odrzucona.
8. Zamawiający zatrzymuje wadium jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
a. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych
w SIWZ i w ofercie,
b. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
c. zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących
po stronie Wykonawcy.
XIII. Zastrzeżenia:
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawcy w celu udzielenia dodatkowych
wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.
2. Zamawiający zastrzega unieważnienie postępowania przetargowego, w całości lub w części, w
przypadku braku właściwej, wymaganej zgody organów korporacyjnych Zamawiającego
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zgodnie z brzemieniem Statutu Zamawiającego oraz w przypadkach określonych w
Regulaminie.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania w pierwszej kolejności oceny ofert
złożonych w Postępowaniu, a następnie zbadania czy Wykonawca, którego oferta została
oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału
w Postępowaniu zgodnie z § 10 ust. 18 Regulaminu.
XIV. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między
Zamawiającym a Wykonawcą.
1.

Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą będą dokonywane będą w walucie polskiej.

Załączniki:
Załącznik Nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia wraz z ilościami szacowanymi w skali 12 miesięcy;
Załącznik Nr 2 – Wykaz lokalizacji Zamawiającego;
Załącznik Nr 3 – Projekt umowy;
Załącznik Nr 4 – Wykaz dostaw;
Załącznik nr 5 – Formularz Ofertowy;
Załącznik Nr 5a – Formularz Cenowy.

…………..…………………………
w imieniu Zamawiającego
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