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	Część I
	Postanowienia ogólne

1. Informacja o Zamawiającym 
Zamawiającym jest Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Bemowo m.st. Warszawy działające w imieniu własnym oraz placówek oświatowych Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.

2. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami
Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest:
imię i nazwisko: Marta Bednarska e-mail: m.bednarska@dbfobemowo.pl" m.bednarska@dbfobemowo.pl

Zamawiający informuje, że przepisy ustawy Pzp nie pozwalają na jakikolwiek inny kontakt z pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą niż wskazane to zostało w pkt 5.1 i 5.2 SIWZ. 
Oznacza to, że Zamawiający nie będzie reagował na inne formy kontaktowania się z nim, a w szczególności na kontakt telefoniczny i/lub osobisty w swojej siedzibie. 

3. Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), zwanej dalej ustawą.

4. Generalne zasady uczestnictwa w postępowaniu
4.1. Ofertę może złożyć osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie, o ile spełniają warunki określone w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej specyfikacją lub w skrócie SIWZ.
4.2.  Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

5. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami 
5.1.  Wszelką korespondencję do Zamawiającego związaną z niniejszym postępowaniem,         należy kierować na adres: 
Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Bemowo m.st. Warszawy, 
ul. Powstańców Śląskich 70, 01-381 Warszawa

Fax.: 22 325 40 28 , e-mail: dbfo@dbfobemowo.pl

We wszelkich kontaktach z Zamawiającym Wykonawcy powinni powoływać się na podany numer postępowania 2/2018.
	Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje mogą być przekazywane przez strony za pomocą faksu lub poczty elektronicznej, przy spełnieniu wymogów określonych w pkt. 5.3 SIWZ.
	Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane do Zamawiającego za pomocą faksu lub poczty elektronicznej uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotrze do Zamawiającego na adres podany w pkt 5.1. SIWZ, przed upływem wymaganego terminu. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania faksu lub wiadomości elektronicznej.
	Oferty muszą być złożone w formie pisemnej. 


	Część II
	Przedmiot zamówienia i termin jego realizacji 

6. Opis przedmiotu zamówienia

6.1. Opis przedmiotu zamówienia 
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa środków czystości i chemii gospodarczej do Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Bemowo m.st .Warszawy oraz placówek oświatowych Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy. 
Szczegółowy wykaz asortymentu środków czystości i chemii gospodarczej znajduje się w załącznikach nr 2.1 – 2.32 do SIWZ.

Zamawiający podkreśla, że ilości wykazane w formularzach cenowych – załączniki nr 2.1. – 2.32 do SIWZ są jedynie ilościami szacunkowymi. 


6.2. Zamawiający wymaga, aby każdorazowa dostawa, do każdej wskazanej placówki, odbywała się zgodnie z maksymalnym terminem dostawy wskazanym przez Wykonawcę w ofercie. 
Zamawiający wymaga, aby towary przywiezione w ramach każdorazowej dostawy były dostarczane do wskazanego przez odbiorcę pomieszczenia na terenie danej placówki.

6.3. Klasyfikacja wg CPV 
Kod wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 39.80.00.00-0, 33.76.00.00-5, 19.64.00.00-4, 33.74.10.00-6, 33.74.11.00-7, 33.74.12.00-8, 39.83.30.00-0, 39.83.20.00-3, 39.83.10.00-6, 39.83.16.00-2, 39.83.13.00-9, 14.41.00.00-8, 18.14.10.00-9

6.4. Oferty równoważne
Dla produktów określonych w formularzu cenowym nazwą handlową, Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych z zastrzeżeniem, że oferowane produkty spełniają n/w warunki:
a) są fabrycznie nowe, nie gorszej jakości niż produkty oryginalne,
c) posiadają znak firmowy producenta oraz etykiety identyfikujące dany produkt,
d) ich jakość i parametry techniczne nie mogą być gorsze niż produktu oryginalnego.
Zamawiający informuje, że będzie żądał od Wykonawcy wykazania, że oferowane przez niego produkty równoważne spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w formularzu cenowym (art. 30 ust. 5 ustawy Pzp).
Za produkt równoważny Zamawiający uznaje produkt, który w porównaniu z wyrobem oryginalnym charakteryzuje się porównywalną, tj. taką samą bądź lepszą jakością, niezawodnością, parametrami.
W przypadku stwierdzenia w trakcie realizacji umowy, że parametry, jakość lub niezawodność dostarczonych przez Wykonawcę produktów równoważnych odbiega na niekorzyść od parametrów, jakości i niezawodności produktu oryginalnego, wówczas Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy wymiany produktu na inny, spełniający wymagania Zamawiającego.

W przypadku zaoferowania produktu równoważnego Wykonawca dołącza do oferty wszystkie dane techniczne opisy/karty katalogowe/karty charakterystyki produktu wymaganego i produktu zaoferowanego w celu możliwości porównania. Na Wykonawcy ciąży obowiązek udowodnienia, iż proponowany artykuł jest równoważny do wymaganego (wskazanego) przez Zamawiającego. W rozumieniu Zamawiającego, produkt równoważny musi posiadać porównywalne (tj. takie same lub wyższe) cechy użytkowe (np. skuteczność działania, wydajność) oraz cechy fizyko-chemiczne (np. konstystencja, zapach) jak produkt odpowiedni wymieniony w SIWZ. Wykonawca oferujący produkty równoważne dołącza pisemne potwierdzenie równoważności. Dokumenty potwierdzające równoważność muszą być wystawione przez niezależne laboratoria, podmioty uprawnione do kontroli jakości (np. Instytut Chemii Przemysłowej, Państwowy Instytut Higieny) towarów będących przedmiotem niniejszego zamówienia oraz powinny zawierać wyniki badań laboratoryjnych  – analizy porównawcze w tym także karty charakterystyk dla produktów wymaganych. Koszty wykazania (w tym przeprowadzonych badań), iż dany produkt jest równoważny do wskazanego przez Zamawiającego obciążają w całości Wykonawcę.

Opis właściwości, zasad bezpieczeństwa użytkowania, terminy ważności oraz numer świadectwa rejestracji muszą znajdować się na opakowaniach, jeżeli jest takie wskazanie zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Warunki realizacji zamówienia
 Wielkość i asortyment dostaw będzie uzależniony od bieżących potrzeb                      placówek. Podane ilości artykułów mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie (zwiększyć lub zmniejszyć się). Każdej placówce przysługuje prawo wyboru ilości zamawianego asortymentu w granicach określonych wartością umowy dla każdej placówki.
	Termin dostarczenia zamawianych artykułów – maksymalnie 3 dni robocze od zgłoszenia (dopuszcza się składanie zamówienia w formie pisemnej, faxem lub pocztą elektroniczną). Termin realizacji każdorazowego zamówienia Wykonawca określi w formularzu oferty i będzie on obowiązywał przez cały okres obowiązywania umowy.
Zamawiane artykuły biurowe Wykonawca będzie dostarczał własnymi kanałami dostawy (nie dopuszcza się realizacji dostaw za pośrednictwem firm kurierskich, poczty itp.) bezpośrednio do wskazanych pokoi w DBFO Bemowo oraz do wskazanych pomieszczeń w placówkach oświatowych objętych niniejszym postępowaniem.
7.6. Pozostałe warunki realizacji zamówienia zawarte są we Wzorze Umowy, stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ.
8. 	Zamówienia częściowe
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
9. 	Zamówienia uzupełniające
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67      ust. 1 pkt 7 ustawy.
10.	Oferty wariantowe
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
11. Termin realizacji zamówienia
Termin realizacji zamówienia: sukcesywnie od dnia podpisania umowy do 31.12.2018 r. 

	Część III
	Warunki udziału w postępowaniu oraz dokumenty wymagane od Wykonawcy

Warunki udziału w postępowaniu 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
	nie podlegają wykluczeniu
	spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwie dostawy środków czystości i chemii gospodarczej o wartości co najmniej 100 000 zł brutto każda. 
Dla przeliczenia na złote polskie wartości wskazanej w dokumentach na potwierdzenie spełniania powyższego warunku udziału w postępowaniu wyrażonej w innej walucie niż złoty polski, Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia wszczęcia postępowania.

12.2. Na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę: 
 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 (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) 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 (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615); 
12.3. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
12.4. Wykonawca  może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w pkt. 12.1. ppkt 2) niniejszej SIWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 
12.5. Zamawiający jednocześnie informuje, że „stosowna sytuacja”, o której mowa w powyżej wystąpi wyłącznie w przypadku, kiedy:
	1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia,
	2) Zamawiający oceni czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czynie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt.13-22 i ust. 5.

13. Oświadczenia lub dokumenty wymagane w postępowaniu
13.1. Oświadczenia i dokumenty składane przez Wykonawcę wraz z ofertą:
a) 	wypełniony Formularz oferty, o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ,
b) wypełniony Formularz cenowy o treści zgodnej z określonymi we wzorach stanowiących załączniki nr 2.1 – 2.32 do SIWZ,
c) oświadczenie o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ, potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, aktualne na dzień składania ofert
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o którym mowa powyżej składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnienie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia. 
Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia – w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby – warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa powyżej.  
d) dokument (np. pełnomocnictwo, odpis z właściwego rejestru - np. Krajowego Rejestru Sądowego, informacja o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej lub umowa spółki cywilnej, itp.) zawierający dane aktualne na dzień składania ofert, potwierdzający, że oferta została podpisana przez osobę właściwie umocowaną, jeżeli nie wynika to z innych dokumentów.
	w przypadku oferowania produktów równoważnych -  oświadczenie o produktach równoważnych (załącznik nr 7 do SIWZ)
	w przypadku oferowania produktów równoważnych – certyfikat wydany przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdanie z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę, jako środka dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia to jest w szczególności:

- dane techniczne
- opisy/karty katalogowe
f)  W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są dołączyć do oferty następujące dokumenty:
- karty charakterystyki preparatów dla produktów wskazanych w formularzu cenowym – w następujących pozycjach: 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,22,25,26,27 
Każda karta charakterystyki powinna być oznaczona numerem pozycji formularza cenowego odpowiadającemu danemu produktowi.
- opisy produktów lub karty techniczne dla produktów wskazanych w formularzu cenowym – w następujących pozycjach: 1,2,18,19,20,21,23,24,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41, 42, 43,44.

13.2.	Oświadczenia lub dokumenty wymagane przed udzieleniem zamówienia
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie aktualnych na dzień złożenia następujących dokumentów:
wykaz wykonanych lub wykonywanych dostaw głównych tj. środków czystości i chemii gospodarczej 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 podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane oraz załączeniem dowodów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie – wg wzoru określonego w załączniku nr 3 do SIWZ;
Wykazane dostawy mają potwierdzać spełnienie warunku udziału w postępowaniu, który został określny w pkt. 12. 1. 2) SIWZ.
	oryginał pisemnego zobowiązania innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia, jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków Zamawiający wymaga aby składany dokument w szczególności zawierał informacje:
	zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
	sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,
	charakter stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,
	zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.


	odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
	W przypadku gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą dowodów, o których mowa w pkt 17.11 lit. c) SIWZ.

13.3. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej

	Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (wg wzoru załącznika nr 5 do SIWZ), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz z oświadczeniem, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

14. Oferta wspólna i podwykonawcy
14.1. Zamawiający dopuszcza możliwość składania oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców (w ramach oferty wspólnej w rozumieniu art. 23 Ustawy) pod warunkiem, że oferta taka spełniać będzie następujące wymagania: 
14.1.1.	Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu               i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego;
14.1.2. Oryginał pełnomocnictwa (lub kopia poświadczona notarialnie) powinien być załączony do oferty i zawierać w szczególności wskazanie: 
	postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy;
	wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby;
	ustanowionego Pełnomocnika oraz zakres jego umocowania;

14.1.3.	Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze. 
14.1.4. W odniesieniu do warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy wymagania te muszą być spełnione wspólnie przez Wykonawców.
14.1.5.	Oświadczenia lub formularze sporządzone na załączonych do SIWZ wzorach, składa            i podpisuje w imieniu wszystkich Wykonawców, Pełnomocnik lub wszyscy Wykonawcy wpisując w miejscu przeznaczonym na podanie nazwy i adresu Wykonawcy, nazwy               i adresy wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną.
14.1.6.	W odniesieniu do listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, każdy             z uczestników oferty wspólnej indywidualnie przedstawia tę listę albo indywidualnie lub  wspólnie informację o tym, ze nie należy do grupy kapitałowej (wg Załącznika nr 5 do SIWZ).
14.1.7.	Pozostałe kopie dokumentów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Pełnomocnika lub wszystkich Wykonawców.
14.1.8. Kopie dokumentów dotyczące Wykonawcy (członka konsorcjum) muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez tego Wykonawcę, którego one dotyczą lub Pełnomocnika.
14.1.9.	Pozostałe kopie dokumentów, inne niż wymienione w pkt 14.1.8. SIWZ, muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Pełnomocnika lub wszystkich Wykonawców.
14.2.	Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie                        z Pełnomocnikiem, którego dane i adres należy wpisać w formularzu oferty.
14.3. W celu realizacji zamówienia, Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców, bez zastrzeżenia co do zakresu lub wartości części zamówienia powierzonej przez Wykonawcę podwykonawcom.
14.4. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom, Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania firm podwykonawców.

Wykonawca zagraniczny
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 13.2 lit. c) składa dokument  lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (wystawione nie wcześniej niż  6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert),
Jeżeli w  kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1 powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania  osoby  lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Oświadczenia, o których mowa powyżej powinny być wystawione nie wcześniej niż:  6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
	W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 

16. Wadium przetargowe
	
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
	Część IV
	Zasady przygotowania oferty

17. Opis sposobu przygotowania oferty
17.1. Oferta musi być sporządzona zgodnie z wymogami określonymi niniejszą SIWZ. 
17.2. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, wypełniając odpowiednio formularz oferty. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej rozwiązania alternatywne lub oferty wariantowej, spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.
17.3.	Oferta oraz wszelkie dokumenty wymagane w niniejszej specyfikacji muszą spełniać następujące wymogi:
a)	oferta musi zostać sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej np.: na maszynie do pisania, komputerze lub ręcznie długopisem czytelnym pismem, 
b)	formularz oferty i wszystkie załączane dokumenty sporządzone przez Wykonawcę (również te złożone na załączonych do SIWZ wzorach) muszą być podpisane; za podpisanie uznaje się własnoręczny podpis z pieczątką imienną przez osobę(-y) upoważnioną(-e) do reprezentowania zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestrowym lub innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej, 
c)	w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być załączony oryginał pełnomocnictwa lub kopia poświadczona notarialnie określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy,
d)	pozostałe oświadczenia i dokumenty (inne niż wymienione w pkt 13.1. lit. a), b), c), e) 13.2. lit. a), b), d) należy załączyć w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub właściwą(-e) osobę(-y) upoważnioną(-e) do reprezentacji danego Wykonawcy oraz muszą być one sporządzone w języku polskim, chyba że Specyfikacja stanowi inaczej.
17.4.	Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę(-y) podpisującą(-e) ofertę.
17.5. Określone w pkt 13 SIWZ dokumenty składające się na ofertę i inne z nią składane, muszą być sporządzone wg wzorów i wymogów SIWZ.
17. 6. W formularzu cenowym dla każdej oferowanej pozycji należy wpisać informacje dotyczące: marki, typu, producenta, wagi/objętości lub innych kluczowych parametrów oraz nazwy produktu nadanej przez producenta oraz numer katalogowy.
17.7.	Dokumenty sporządzone w języku obcym, muszą być składane wraz z ich tłumaczeniem na język polski.
17.8.	Zaleca się, aby składane z ofertą dokumenty były złożone w kolejności wskazanej w pkt 13 SIWZ.
17.9.	Zaleca się ponumerowanie stron oferty oraz połączenie w sposób trwały wszystkich kart oferty.
	We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci, np.: nazwa firmy, siedziba lub czytelnego podpisu w przypadku pieczęci imiennej.


Tajemnica przedsiębiorstwa
W przypadku gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierały informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i złożyć je w osobnej kopercie w tym samym opakowaniu co oferta. 
	Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń.
c) By zastrzeżenie o którym mowa wyżej było skuteczne, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić dowody na to, że:
zastrzeżone informacje mają charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny lub inny posiadający wartość gospodarczą,
	zastrzeżone informacje nie zostały ujawnione do wiadomości publicznej,
	podjęto w stosunku do nich niezbędne działania w celu zachowania poufności.
d) 	Zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.) przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.
e)	Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert, tj. informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie, jak również informacje dostępne do wiadomości publicznej.
f)   Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane jako bezskuteczne i skutkowac będzie, zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 r. (sygn. III CZP 74/05) – ich odtajnieniem.
g) Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy Wykonawca otrzyma od Zamawiającego wezwanie w trybie art. 90 ustawy Pzp, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa  traktowane będą jako tajemnica przedsiębiorstwa. 

Sposób opisania i składania próbek 

Zamawiający zastrzega, iż będzie miał prawo wezwać Wykonawców do dostarczenia w wyznaczonym przez siebie terminie, próbek oferowanych produktów (wszystkich lub wybranych przez Zamawiającego) w celu potwierdzenia jakości oferowanych produktów. Ze względu na wykorzystanie ich przy testach, nie będą podlegać zwrotowi. Badana będzie zgodność zaoferowanego produktu z wymaganiami zawartymi w SIWZ.
Dostarczone próbki powinny być tożsame z artykułami, które będą dostarczane w czasie realizacji zamówienia.
	Opakowanie z próbkami powinno być opisane w następujący sposób: „Próbki do przetargu nieograniczonego na dostawę środków czystości i chemii gospodarczej dla Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Bemowo m.st. Warszawy oraz placówek oświatowych Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy” Nr postępowania 2/2018.
Próbki powinny zostać opatrzone nazwą Wykonawcy a także pozycją z formularza cenowego, której dotyczą.

18. Opakowanie oferty
18.1.	Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu (kopercie), uniemożliwiającym bezśladowe otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert. 
18.2.	Opakowanie powinno być oznakowane jako "OFERTA" oraz opatrzone nazwą przedmiotu zamówienia oraz pieczęcią firmową Wykonawcy (lub opisem w przypadku jej braku) zawierającą co najmniej jego nazwę, adres, numer telefonu oraz faksu, a także wskazaniem części zamówienia, których dotyczy oferta.
18.3. Opakowanie należy zaadresować i opatrzeć (opisać) według wzoru:

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Bemowo m.st. Warszawy
Ul. Powstańców Śląskich 70, 01-381 Warszawa

Numer postępowania: 2/2018
OFERTA
na:
„Dostawa środków czystości i chemii gospodarczej dla Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Bemowo m.st. Warszawy oraz placówek oświatowych Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy”

Nie otwierać przed godz. 10:00 w dniu 28.02.2018 r.

18.4. W przypadku oferty wspólnej należy na opakowaniu wymienić z nazwy z określeniem adresu siedziby – wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną z zaznaczeniem Pełnomocnika.
19. Koszt przygotowania oferty
Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, z zastrzeżeniem okoliczności zgodnie z art. 93 ust.4 ustawy Pzp.
20. Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących specyfikacji
20.1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
20.2. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień, o ile wniosek w sprawie wyjaśnień SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. W przypadku złożenia przez Wykonawcę wniosku po upływie powyższego terminu lub dotyczy udzielonych już wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Udzielone wyjaśnienia są wiążące dla Wykonawców i Zamawiającego.

UWAGA! Zamawiający udziela odpowiedzi wyłącznie na pytania przesłane faksem, pocztą elektroniczną lub w formie pisemnej (przesłane listownie lub złożone osobiście).

	Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert.
	Zamawiający jednocześnie przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający zamieści także na stronie internetowej, na której jest zamieszczona specyfikacja: www.dbfobemowo.pl

W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
	Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców.

21. Zmiana treści specyfikacji 
21.1. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną w ten sposób zmianę Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieści ją na stronie internetowej na której jest ona zamieszczona: www.dbfobemowo.pl
21.2.	Jeżeli zmiana treści niniejszej SIWZ prowadzić będzie do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych, a informację o zmianach ogłoszenia na ww. stronie internetowej.
21.3.	Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o ten czas i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieści o tym informację na ww. stronie internetowej.
22. Sposób obliczania ceny oferty
Cena ofertowa wynika z wypełnionych formularzy cenowych (załączniki nr 2.1 – 2.32 do SIWZ). 
W formularzu cenowym Wykonawca podaje ceny jednostkowe brutto i kwoty całkowite brutto wynikające z przemnożenia podanych ilości i cen jednostkowych brutto. 
	Łączna cena całkowita brutto dla wszystkich placówek podana w Formularzu oferty  (załącznik nr 1 do SIWZ) służyć będzie do porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Rozliczenia za realizację zamówienia będą dokonywane zgodnie z zapisami zawartymi we Wzorze Umowy.
	Wykonawca nie może samodzielnie zmieniać i wprowadzać dodatkowych pozycji do Formularza oferty. Ryzyko konieczności wykonania wszelkich prac towarzyszących, mogących pojawić się w trakcie realizacji zamówienia, zmiany kursów walut, ceł itp., obciążają Wykonawcę i należy uwzględnić je w ofercie. 
	Oferowane ceny winny obejmować koszt każdorazowej dostawy środków czystości i chemii gospodarczej do wskazanych miejsc w placówkach objętych przetargiem oraz wszelkie pozostałe koszty, opłaty, podatki itp. po stronie Wykonawcy, związane z prawidłową realizacją zamówienia. 
	Cena na każdym etapie jej wyliczania powinna być liczona w walucie polskiej z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w rozumieniu ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z dnia 10 lipca 2014 r.) oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o denominacji złotego (Dz. U. z 1994r., Nr 84, poz. 386 ze zm.).
	Zapłata nastąpi zgodnie z zapisami Wzoru Umowy (załącznik nr 6 do SIWZ).

23. Waluty obce
Zamawiający nie przewiduje możliwości rozliczenia z Wykonawcą w innej walucie niż złoty polski. 

	Część V
	Tryb i zasady wyboru najkorzystniejszej oferty

24. Tryb oceny ofert
24.1. Oceny ofert będzie dokonywała komisja przetargowa, wg kryteriów opisanych w pkt. 25 SIWZ.
Kryteria oceny ofert
W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryteria oceny ofert przypisując im odpowiednio wagi procentowe: 
Cena brutto 55%
Termin realizacji zamówienia 25%
Upust od zakupów poza umową 20%

Zasady oceny ofert według ustalonych kryteriów
Każda z ofert będzie oceniana wg powyższych kryteriów zgodnie z poniższym wzorem
		P = Pc + Pt + Pu
	gdzie:
	P   –  łączna ilość punktów
	Pc  –  ilość punktów w kryterium „cena brutto”
P t  –  ilość punktów w kryterium „termin realizacji zamówienia”
Pu – ilość punktów w kryterium „upust od zakupów poza umową”

Kryterium „cena brutto” – waga 55% 
Ocena ofert dokonywana będzie w oparciu o cenę brutto za realizację całego zamówienia podaną w formularzu oferty – według następującego wzoru:
  najniższa cena ofertowa brutto
Pc=       -------------------------------------------- x 100 x 55%
         cena oferty badanej

Kryterium „termin realizacji zamówienia” – waga 25% 
Ocena ofert dokonywana będzie w następujący sposób:
Wykonawca w pkt 3 Formularza oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ, zaproponuje Zamawiającemu termin realizacji każdorazowego zamówienia. Termin ten nie może być dłuższy niż 3 dni robocze od dnia złożenia zamówienia. 
Przez „dzień roboczy” Zamawiający rozumie dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 
Zamawiający przyzna Wykonawcom punkty według następującej gradacji:

1 dzień roboczy – 25 pkt
2 dni robocze – 15 pkt
3 dni robocze – 1 pkt

1pkt=1%

Kryterium „upust od zakupów poza umową” – waga 20% 
Ocena ofert dokonywana będzie w następujący sposób:
Wykonawca w pkt 4 Formularza oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ, zaproponuje Zamawiającemu upust wyrażony w procentach (%) od kwoty każdorazowych zakupów, których będą dokonywać placówki uczestniczące w przetargu, a towary te nie będą objęte umową przetargową. Upust musi być podany w pełnych procentach (Zamawiający nie dopuszcza procentów ułamkowych). Jeżeli Wykonawca nie oferuje upustu w pkt 4 Formularza oferty należy wpisać 0 (zero). Brak wpisanego procentu upustu będzie traktowany przez Zamawiającego jako 0 (zero). 
Dla wyliczenia punktacji będzie użyty następujący wzór:

 	 Upust z oferty badanej 
Pu=       -------------------------------------------- x 100 x 20%
 Najwyższy  zaoferowany upust 

Zamawiający wymaga, aby upust był zaoferowany bezwarunkowo, niezależnie od kwoty zamówienia produktów spoza umowy, ilości zamawianych produktów lub innych czynników wskazanych przez Wykonawcę.
Produkty spoza umowy będą dostarczane wraz z zamówieniem podstawowym lub osobno, bezpłatnym transportem, w terminie realizacji wskazanym przez Wykonawcę w ofercie. 
Za produkty spoza umowy będzie wystawiana osobna faktura. 
Do umowy z wybranym Wykonawcą dołączony będzie cennik produktów spoza umowy, od których będzie liczona kwota upustu. 

	Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
	Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą łączną liczbę punktów (po zsumowaniu punktów z wszystkich kryteriów oceny ofert).
	Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
	W celu weryfikacji złożonej oferty oraz możliwości dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawcy do okazania wskazanych przez Zamawiającego produktów.
	Instrukcja składania próbek znajduje się w pkt 17.12 SIWZ.


27. Aukcja elektroniczna
Zamawiający nie przewiduje przeprowadzania dogrywki w formie aukcji elektronicznej.
	

	Część VI
	Informacje o trybie składania i otwarcia ofert

28. Miejsce i termin składania ofert.
28.1.	Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Powstańców Śląskich 70 w Warszawie, Sekretariat (pok. 144) , do dnia 28.02.2018  r. do godziny 9:30. Za złożenie oferty w miejscu innym niż wskazane powyżej Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności.
28.2. Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy.

29. Miejsce i termin otwarcia ofert.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w dniu  28.02.2018 r. o godzinie 10:00

30. Publiczne otwarcie ofert.
30.1. Otwarcie ofert jest jawne. 
30.2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
30.3.	Dokonując otwarcia ofert w kolejności w jakiej były składane Zamawiający każdorazowo będzie odczytywał numer oferty przydzielony według kolejności składania ofert, imię i nazwisko, nazwę (firmę) Wykonawcy składającego ofertę, adres jego siedziby, cenę całkowitą za wykonanie przedmiotu zamówienia, oraz pozostałe informacje zgodnie z art. 86 ust. 4 ustawy.
30.4. Niezwłocznie po otwarciu ofert, Zamawiający zamieści na stronie www.dbfobemowo.pl informacje dotyczące:
	- kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
	- firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty
	- ceny, termin realizacji zamówienia, wysokość upustu od zakupów poza umową przetargową, bonus/bonusy zawarte w ofertach.
30.5. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa. Szczegółowy tryb postępowania w przypadku złożenia oferty zawierającej tajemnicę przedsiębiorstwa został opisany w pkt. 17.11 SIWZ. 

31. Termin związania ofertą.
Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

32. Zmiana i wycofanie oferty.
32.1. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
32.2.	Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub o wycofaniu oferty winno zostać złożone w sposób i formie przewidzianych dla złożenia oferty, z zastrzeżeniem, że opakowania (koperty) będą zawierały dodatkowe oznaczenie „ZMIANA”/”WYCOFANIE”.
	
	Część VII
	Postanowienia dotyczące umowy

33. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
33.1. Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

34. Wzór umowy
34.1. Wzór umowy stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.
34.2.	Wykonawca akceptuje treść wzoru umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia, oświadczeniem zawartym w treści Formularza oferty. Postanowienia zawarte we Wzorze umowy nie podlegają zmianie przez Wykonawcę. 
34.3.	W przypadku złożenia oferty wspólnej, Zamawiający może wprowadzić do umowy zapis o odpowiedzialności solidarnej podmiotów składających ofertę wspólną.

35. Informacja o formalnościach dotyczących zawarcia umowy
35.1. 	Zamawiający informuje, iż w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego postępowania zostanie zawarta jedna umowa, obowiązująca dla wszystkich placówek wskazanych w postępowaniu. 
35. 2. O miejscu i terminie zawarcia umowy Wykonawca, którego oferta została wybrana zostanie poinformowany przez Zamawiającego.
35.3.	Jeżeli w przedmiotowym postępowaniu zostanie wybrana oferta Wykonawców występujących wspólnie, Zamawiający może zażądać przed zawarciem umów w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
35.4. Umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub 10 dni jeżeli zawiadomienie to zostało przekazane w inny sposób, albo w krótszym terminie, jeżeli zachodzą przesłanki określone w ustawie Pzp.  
35.5.	Nie dopełnienie powyższych formalności przez wybranego Wykonawcę będzie potraktowane przez Zamawiającego jako niemożność zawarcia umów w sprawie zamówienia publicznego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 
35.6. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień umowy w zakresie określonym we wzorze umowy. 
Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności. Niedopuszczalna jest zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzanie do umowy postanowień niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie, której dokonano wyboru, chyba, że konieczność wprowadzenia takich zmian wyniknie z okoliczności, których nie można było przewidzieć w trakcie zawierania umowy, albo zmiana będzie dla Zamawiającego korzystna.
35.7. W dniu podpisania umowy Wykonawca przedstawi cennik (katalog rzeczowo-cenowy) produktów nie objętych umową, który stanie się załącznikiem do umowy.  
W szczególności dopuszcza się zmianę postanowień umowy w zakresie: 
	zmiany stawki podatku VAT z tym, iż zmiana taka obciąża Wykonawcę (wartość umowy brutto nie może ulec zmianie);

zmian wynikających ze zmian przepisów prawnych związanych z umową zgodnie z      terminem obowiązywania ww. przepisów;
	zmiany ilości sztuk w opakowaniu/wielkości opakowania (inny sposób konfekcjonowania)      z zachowaniem ogólnej (łącznej) zamawianej ilości danego asortymentu po wyrażeniu zgody przez Zamawiającego,
	zmian nazwy katalogowej produktu  lub wycofania z produkcji, z zastrzeżeniem, że zastępowany produkt będzie charakteryzowała się co najmniej takimi samymi lub lepszymi parametrami technicznymi niż wskazane w ofercie
	obniżenia ceny jednostkowej produktu,
zmiany danych lub przekształcenia Wykonawcy.
	
	Część VIII
	Postanowienia końcowe

36. Zawiadomienie o wyborze oferty lub o unieważnieniu postępowania
36.1.	Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadamia Wykonawców o:
	wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę, albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;
	Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, w tym powody odrzucenia oferty, a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 ustawy, braku równoważności lub braku spełnienia wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności 
	Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

36.2.	O unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert – tych którzy złożyli oferty, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
36.3. Informacje, o których mowa w pkt. 36.1. a) i 36.2 SIWZ Zamawiający udostępni na stronie internetowej www.dbfobemowo.pl" www.dbfobemowo.pl

37. Pouczenie o środkach ochrony prawnej
37.1.	Wykonawcom oraz osobom i podmiotom określonym w Ustawie, których interes prawny        w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane            w Dziale VI Ustawy. 
37.2.	Przed upływem terminu do składania ofert w przypadku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom zrzeszającym Wykonawców wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu. 

38. Inne postanowienia
Do spraw nie uregulowanych w SIWZ mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579).

39. Wykaz załączników
Załącznik nr 1 - Wzór formularza oferty;
Załącznik nr 2 – Wzór formularza cenowego (2.1 – 2.32)
Załącznik nr 3 – Wzór formularza - Wykaz dostaw;
Załącznik nr 4 - Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia; 
Załącznik nr 5 - Wzór informacji o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej;
Załącznik nr 6 – Wzór umowy
Załącznik nr 7 – wzór oświadczenia dot. produktów równoważnych


Numer postępowania: 2/2018	 				    Załącznik nr 1 do SIWZ

	
FORMULARZ  OFERTY

Nazwa i adres Wykonawcy:	……*
(w przypadku oferty wspólnej wymienić wszystkich wykonawców ze wskazaniem Pełnomocnika a poniżej wpisać jedynie jego dane)
Adres korespondencyjny	……*
Województwo:............................................................... ** 
TEL./FAX: ………………………………………….…………..……………..………….………………...…
REGON:……………………………………… **  NIP: …………………............……….………………**
Adres e-mail do korespondencji:………………………..…@...............................................................
OSOBA DO KONTAKTU……………………………………………………………….…………………….
* - w przypadku wykonawców zagranicznych należy podać kraj, ** - wykonawcy zagraniczni nie wypełniają

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Bemowo m.st  Warszawy
Ul. Powstańców Śląskich 70
01-381 Warszawa

W odpowiedzi na ogłoszenie przez Urząd m.st. Warszawy przetargu nieograniczonego, pn.: Dostawa środków czystości i chemii gospodarczej dla Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Bemowo m.st. Warszawy oraz placówek oświatowych Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy
 przedkładamy niniejszą ofertę oświadczając, że akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ).
	Oferujemy wykonanie ww. przedmiotu zamówienia zgodnie z postanowieniami SIWZ                  i Wzorem Umowy za cenę określoną w załącznikach 2.1 – 2.32 (podaną z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku):

Dla wszystkich placówek objętych niniejszym zamówieniem za łączną cenę brutto 
……............................zł. 
(słownie:......................................................................................................................................),
w tym cena netto ………………………………zł  i podatek VAT …………………………………zł, 

w tym: 
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2, ul. Brygadzistów  18, 01-384 Warszawa
……............................zł brutto  
(słownie brutto:.............................................................................................................................),
w tym cena netto ………………………………zł  i podatek VAT …………………………………zł, 

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 (Przedszkole nr 381), ul. S. Szobera  1/3, 01-318 Warszawa
……............................zł. brutto
(słownie brutto :...........................................................................................................................),
w tym cena netto ………………………………zł  i podatek VAT …………………………………zł, 

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 (Szkoła Podstawowa  nr 316), ul. S. Szobera  1/3, 01-318 Warszawa
……............................zł. brutto
(słownie brutto :...........................................................................................................................),
w tym cena netto ………………………………zł  i podatek VAT …………………………………zł, 
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 , ul. Szadkowskiego 3, 01-493 Warszawa
……............................zł. brutto
(słownie brutto :............................................................................................................................),
w tym cena netto ………………………………zł  i podatek VAT …………………………………zł, 

Zespół Szkół nr 48, ul. Irzykowskiego 1a, 01-391 Warszawa
……............................zł. brutto
(słownie brutto :...........................................................................................................................),
w tym cena netto ………………………………zł  i podatek VAT …………………………………zł, 
Szkoła Podstawowa nr 82, ul. Górczewska 201 1, 01-459 Warszawa
……............................zł. brutto
(słownie brutto .............................................................................................................................),
w tym cena netto ………………………………zł  i podatek VAT …………………………………zł, 
Szkoła Podstawowa nr 150, ul. Thommeego 1, 01-491 Warszawa
……............................zł. brutto
(słownie brutto .............................................................................................................................),
w tym cena netto ………………………………zł  i podatek VAT …………………………………zł, 
Szkoła Podstawowa nr 306, ul. Tkaczy 27, 01-346 Warszawa
……............................zł. brutto
(słownie brutto:.............................................................................................................................),
w tym cena netto ………………………………zł  i podatek VAT …………………………………zł, 
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 341, ul. Oławska 3, 01-494 Warszawa
……............................zł. brutto
(słownie brutto :............................................................................................................................),
w tym cena netto ………………………………zł  i podatek VAT …………………………………zł, 
Szkoła Podstawowa nr 357, ul. Zachodzącego Słońca 25, 01-495 Warszawa
……............................zł. brutto
(słownie brutto:............................................................................................................................),
w tym cena netto ………………………………zł  i podatek VAT …………………………………zł, 
Szkoła Podstawowa nr 362, ul. Czumy 8, 01-355 Warszawa
……............................zł. brutto
(słownie brutto:............................................................................................................................),
w tym cena netto ………………………………zł  i podatek VAT …………………………………zł, 

Szkoła Podstawowa nr 363, ul. Rozłogi 10, 01-310 Warszawa
……............................zł. brutto
(słownie brutto:............................................................................................................................),
w tym cena netto ………………………………zł  i podatek VAT …………………………………zł, 

Szkoła Podstawowa nr 364, ul. Andriollego 1, 01-494 Warszawa
……............................zł. brutto
(słownie brutto :............................................................................................................................),
w tym cena netto ………………………………zł  i podatek VAT …………………………………zł, 


Przedszkole nr 63, ul. Bolkowska 4, 01-318 Warszawa
……............................zł. brutto
(słownie brutto:.............................................................................................................................),
w tym cena netto ………………………………zł  i podatek VAT …………………………………zł, 

Przedszkole nr 75, ul. Rozłogi 4a, 01-310 Warszawa
……............................zł. brutto
(słownie brutto:............................................................................................................................),
w tym cena netto ………………………………zł  i podatek VAT …………………………………zł, 

Przedszkole nr 98, ul. Legendy 12, 01-361 Warszawa
……............................zł. brutto
(słownie brutto:.............................................................................................................................),
w tym cena netto ………………………………zł  i podatek VAT …………………………………zł, 

Przedszkole nr 205, ul. Irzykowskiego 1, 01-317 Warszawa
……............................zł. brutto
(słownie brutto :...........................................................................................................................),
w tym cena netto ………………………………zł  i podatek VAT …………………………………zł, 

Przedszkole nr 214, ul. Czumy 6, 01-355 Warszawa
……............................zł. brutto
(słownie brutto:.............................................................................................................................),
w tym cena netto ………………………………zł  i podatek VAT …………………………………zł, 

Przedszkole nr 216, ul. Andriollego 1, 01-494 Warszawa
……............................zł. brutto
(słownie brutto:.............................................................................................................................),
w tym cena netto ………………………………zł  i podatek VAT …………………………………zł, 
Przedszkole nr 319, ul. Powstańców Śląskich 14, 01-381 Warszawa
……............................zł. brutto
(słownie : brutto............................................................................................................................),
w tym cena netto ………………………………zł  i podatek VAT …………………………………zł, 
Przedszkole nr 320, ul. Cokołowa 2, 01-384 Warszawa
……............................zł. brutto
(słownie : brutto............................................................................................................................),
w tym cena netto ………………………………zł  i podatek VAT …………………………………zł, 

Przedszkole nr 336, ul. Siemiatycka 2, 01-312 Warszawa
……............................zł. brutto
(słownie brutto :...........................................................................................................................),
w tym cena netto ………………………………zł  i podatek VAT …………………………………zł, 

Przedszkole nr 337, ul. Reżyserska 19, 01-386 Warszawa
……............................zł. brutto
(słownie brutto:............................................................................................................................),
w tym cena netto ………………………………zł  i podatek VAT …………………………………zł, 

Przedszkole nr 371, ul. Lencewicza 5, 01-493 Warszawa
……............................zł. brutto
(słownie brutto:.............................................................................................................................),
w tym cena netto ………………………………zł  i podatek VAT …………………………………zł, 
Przedszkole nr 390, ul. Secemińska 1, 01-485 Warszawa
……............................zł. brutto
(słownie : brutto............................................................................................................................),
w tym cena netto ………………………………zł  i podatek VAT …………………………………zł, 

Przedszkole nr 402, ul. Rosy Bailly 11, 01-494 Warszawa
……............................zł. brutto
(słownie brutto:............................................................................................................................),
w tym cena netto ………………………………zł  i podatek VAT …………………………………zł, 
Przedszkole nr 406, ul. Kaden-Bandrowskiego 8, 01-494 Warszawa
……............................zł. brutto
(słownie brutto:............................................................................................................................),
w tym cena netto ………………………………zł  i podatek VAT …………………………………zł, 

Przedszkole nr 415, ul. Obrońców Tobruku 23 lok. 112, 01-494 Warszawa
……............................zł. brutto
(słownie brutto :...........................................................................................................................),
w tym cena netto ………………………………zł  i podatek VAT …………………………………zł, 

Przedszkole nr 417, ul. Muszlowa 17, 01-357 Warszawa
……............................zł. brutto
(słownie brutto:.............................................................................................................................),
w tym cena netto ………………………………zł  i podatek VAT …………………………………zł, 
Przedszkole nr 435, ul. Pełczyńskiego 24, 01-471 Warszawa
……............................zł. brutto
(słownie brutto:............................................................................................................................),
w tym cena netto ………………………………zł  i podatek VAT …………………………………zł, 
LXXVIII Liceum Ogólnokształcące , ul. A. Krzywoń 3, 01-391 Warszawa
……............................zł. brutto
(słownie brutto:............................................................................................................................),
w tym cena netto ………………………………zł  i podatek VAT …………………………………zł, 

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Bemowo m.st. Warszawa, ul. Powstańców Śląskich 70, 01-381 Warszawa
……............................zł. brutto
(słownie brutto:............................................................................................................................),
w tym cena netto ………………………………zł  i podatek VAT …………………………………zł, 

Oświadczamy, że powyższa cena zawiera wszystkie koszty dostawy a także rozładunku (w tym, wniesienia środków czystości i chemii gospodarczej do wskazanego pomieszczenia w placówce), jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.
Oferujemy maksymalny termin realizacji każdorazowego zamówienia* ………… (słownie: …………………………………) dni roboczych, od dnia złożenia zamówienia przez placówkę. 
* termin nie może być dłuższy niż 3 dni robocze 
Oferujemy upust dla zakupów produktów nie objętych umową w wysokości ………% (słownie: …………….. %).
	Oświadczamy, że termin płatności wynosił będzie 21 dni od złożenia prawidłowo wystawionej faktury VAT. 
	Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z wzorem umowy, który jest częścią SIWZ i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na określonych w nim przez Zamawiającego warunkach, w miejscu i terminie przez niego wyznaczonym.
	Oświadczamy, że zaoferowane przez nas artykuły czystościowe posiadają dopuszczenie do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
	Oświadczamy, że termin ważności (przydatności do użycia) dostarczanych w ramach realizacji zamówienia produktów będzie wynosił minimum 12 m-cy od dnia dostawy.
	Oświadczamy, że zamówienie wykonami siłami własnymi / przy pomocy następujących podwykonawców :**………………………………………………………………………..
	Oświadczamy, że 
	Zaliczamy się do małych / średnich***  przedsiębiorstw: TAK -  NIE***

Dla określenia kategorii przedsiębiorstwa należy posłużyć się definicją przedstawioną przez Państwową Inspekcją Handlową:
Za przedsiębiorstwo uważa się podmiot prowadzący działalność gospodarczą bez względu na jego formę prawną.
Mikroprzedsiębiorstwo – zatrudnia mniej niż 10 pracowników, roczny obrót oraz/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 mln euro
Małe przedsiębiorstwo – zatrudnia mniej niż 50 pracowników, roczny obrót oraz/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 mln euro
Średnie przedsiębiorstwo – zatrudnia mniej niż 250 pracowników, roczny obrót nie przekracza 10 mln euro lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 mln euro. 
	Jesteśmy Wykonawcą z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: TAK – NIE*** (podać nazwę kraju ………………………………………….)

Jesteśmy Wykonawcą z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  TAK  -  NIE *** (podać nazwę kraju ………………………………………….)
	Oświadczamy, że jeżeli nastąpią jakiekolwiek znaczące zmiany przedstawione w naszych dokumentach załączonych do oferty, natychmiast poinformujemy o nich Zamawiającego.
	Oświadczamy, że niniejsza oferta została złożona na ….. kolejno ponumerowanych stronach, a jej integralną częścią są następujące załączniki:

	…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..


.............................................,............... r.            	 ........................................................................................
miejscowość 	    data 					podpis i pieczątka imienna uprawnionego(-ych)
             przedstawiciela(-i) Wykonawcy*


* w przypadku złożenia oferty wspólnej podpisuje Pełnomocnik lub wszyscy Wykonawcy
** zaznaczyć odpowiednio, wpisać nazwy podwykonawców adresy  oraz zakres (części) zamówienia, które będą realizowane przez podwykonawców
***właściwe zaznaczyć







































Numer postępowania: 2/2018	 				    Załącznik nr 3 do SIWZ



WYKAZ DOSTAW

Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
Wymagane jest wykazanie należytego wykonania co najmniej dwóch dostaw polegających na dostawie środków czystości i chemii gospodarczej, o wartości zamówienia nie mniejszej niż 100.000, PLN (brutto) każda. 
W przypadku dostaw wykonywanych Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli zrealizowane dostawy obejmujące przedmiot zamówienia, zostały wykonane na kwotę nie mniejszą niż 100.000,-PLN (brutto) każda.
W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wyżej wymieniony warunek musi spełniać co najmniej jeden Wykonawca.


Przedmiot umowy
Wartość brutto umowy
Data wykonania/okres wykonywania
Odbiorca dostaw















.............................................,............... r.            	 ........................................................................................
miejscowość 	    data 					podpis i pieczątka imienna uprawnionego(-ych)
             przedstawiciela(-i) Wykonawcy*


* w przypadku złożenia oferty wspólnej podpisuje Pełnomocnik lub wszyscy Wykonawcy






Numer postępowania: 2/2018					Załącznik nr 4 do SIWZ


Nazwa i adres Wykonawcy: ......................................................................................................
...............................................................................................................................................
(w przypadku oferty wspólnej należy wymienić wszystkich Wykonawców)

	

OŚWIADCZENIE 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa środków czystości oraz chemii gospodarczej dla Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Bemowo m.st. Warszawy oraz placówek oświatowych Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy”

	oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone w pkt. 12.1. 2) SIWZ  i nie podlegam wykluczeniu z postępowania, zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt. 12 – 23 ustawy Pzp oraz zgodnie z art. 24 ust. 5  pkt. 1 ustawy Pzp.
	Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………………………… ustawy Pzp (podać mającą miejsce podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt. 13-14, 16-20 lub art. 24 ust 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art.. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w pkt. 12.1. 2) SIWZ polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów* i załączam dokument, o którym mowa w pkt. 13. 2 b) SIWZ.

……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
	Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu tj. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………** nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. 
	Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/ów będącego/ych podwykonawcą/ami ………………………………………………………………………………***

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.  




.............................................,............... r.            	 ........................................................................................
miejscowość 	    data 					podpis i pieczątka imienna uprawnionego(-ych)
             przedstawiciela(-i) Wykonawcy****


* wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu; jeżeli wykonawca nie polega na innych podmiotach należy wpisać „nie dotyczy”
** podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu NIP/PESEL, KRS/CEiDG
*** podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu NIP/PESEL, KRS/CEiDG
** **w przypadku złożenia oferty wspólnej podpisuje Pełnomocnik lub wszyscy Wykonawcy







































Numer postępowania: 2/2018					Załącznik nr 5 do SIWZ


Nazwa i adres Wykonawcy:   ........................................................................................................
.......................................................................................................................................................
(w przypadku oferty wspólnej należy wymienić tych Wykonawców,
 którzy nie należą do grup kapitałowych)

	

OŚWIADCZENIE 
Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego w postępowaniu pn.: „Dostawa środków czystości oraz chemii gospodarczej dla Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Bemowo m.st. Warszawy oraz placówek oświatowych Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy”
stosownie do art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), oświadczamy, że nie należymy do grupy kapitałowej / należymy do grupy kapitałowej*.  
W załączeniu składamy/nie składamy* dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.  






..........................................., ...............                  ..………........................................................................................
              miejscowość               data	  	              podpis i pieczątka imienna uprawnionego(-ych) 
przedstawiciela(-i) Wykonawcy* 










*niewłaściwe skreślić
** w przypadku Wykonawców występujących wspólnie podpisuje Pełnomocnik lub wymienieni Wykonawcy 











Numer postępowania: 2/2018					załącznik nr 6 do SIWZ

WZÓR UMOWY

W dniu ………………. w Warszawie pomiędzy:
………………………………………………………………………………………….., zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym reprezentowaną przez:
……………………………………………………………………….
a
…………………………………………………………………………
zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą reprezentowanym przez:
………………………………………………………………………………………

W wyniku rozstrzygniętego postępowania nr 2/2018 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) została zawarta Umowa  o następującej treści:

§ 1

1.	Przedmiotem niniejszej umowy jest sukcesywna dostawa środków czystości i chemii gospodarczej do placówek oświatowych Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy, wymienionych w załączniku nr 1 do Umowy, zgodnie z formularzami cenowymi będącymi załącznikiem nr 2 (2.1 – 2.32) do umowy na zasadach określonych w SIWZ i postanowieniach Umowy, zgodnie ze złożoną ofertą przetargową na podstawie, której dokonano wyboru. 
2.	Zakres ilościowy i asortyment będzie uzależniony od bieżących potrzeb Zamawiającego i placówek. Podane ilości w formularzu cenowym – Załącznik nr 2 do umowy, mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie (zwiększyć się lub zmniejszyć). Zamawiającemu przysługuje prawo wyboru ilości zamawianego asortymentu w granicach określonych wartością umowy. 
3.	Wykonawcy nie przysługuje wobec Zamawiającego roszczenie z tytułu niewykorzystania ilościowego Umowy oraz niewykorzystania całej wartości Umowy. Niewykorzystanie przez Zamawiającego Umowy nie wymaga podania przyczyn oraz nie powoduje pod stronie Wykonawcy zobowiązań odszkodowawczych z tego tytułu. 
4.	Wykonawca nie może odmówić dostarczenia środków czystości i chemii gospodarczej, jeśli wartość umowy określona w § 4 ust. 1 pkt 1-23 nie została przekroczona. Odmowa taka stanowić będzie podstawę do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym z winy Wykonawcy.
5.	Odstępstwem od sytuacji w ust. 4 może być jedynie sytuacja, gdy Zamawiający dopuścił się zwłoki z zapłatą za dostarczone towary. Po uregulowaniu należności przez Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek dalszego realizowania umowy.


§ 2
Zakup interwencyjny

1.	W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy przedmiotu umowy w terminie określonym w §5 ust.1 niniejszej umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zakupu interwencyjnego od innego dostawcy w ilości i asortymencie niezrealizowanej w terminie dostawy.
2.	W przypadku zakupu interwencyjnego zmniejsza się odpowiednio wartość umowy o wielkość tego zakupu.
3.	W przypadku zakupu interwencyjnego Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu Zamawiającemu różnicy pomiędzy ceną zakupu a ceną ofertową Wykonawcy.
4.	Kwota odpowiadająca wysokości różnicy pomiędzy ceną zakupu interwencyjnego  a ceną ofertową Wykonawcy zostanie wypłacona Zamawiającemu przez Wykonawcę poprzez wystawienie pisemnego dokumentu zwanego „notą obciążeniową” obciążającego Wykonawcę ze wskazaniem tytułu obciążenia. Na pisemny wniosek Wykonawcy, zostaną mu udostępnione niezbędne dokumenty potwierdzające wysokość kwoty wskazanej  w nocie obciążeniowej.


§ 3
Realizacja umowy
	Umowa zostaje zawarta od dnia podpisania do dnia 31 grudnia 2018 roku lub do wykorzystania jej wartości.

W imieniu Zamawiającego sukcesywne zamówienia na artykuły czystościowe podpisuje i składa Dyrektor placówki oświatowej lub upoważniona przez niego osoba.
Wykonawca zobowiązuje się do elastycznego reagowania na zwiększone lub zmniejszone potrzeby Zamawiającego w stosunku do danego asortymentu w granicach wartości przedmiotu umowy.
	Wykonawca oświadcza, że artykuły czystościowe, będące przedmiotem umowy, spełniają wymogi określone w Polskich Normach przenoszących europejskie normy zharmonizowane a także wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wykonawca oświadcza, że artykuły czystościowe będące przedmiotem umowy:
	stanowią wyłączną własność Wykonawcy i nie są obciążone prawami osób trzecich,

są nowe, posiadają oryginalne, nieuszkodzone fabryczne opakowania i etykiety, są wolne od wad, są dobrej jakości oraz posiadają wszelkie wymagane prawem atesty i świadectwa dopuszczające do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
	posiadają ulotki w języku polskim, zawierające wszystkie niezbędne dla bezpośredniego użytkowania informacje

	Wykonawca nie może dostarczyć Zamawiającemu towarów innych niż ściśle określone w przedmiocie zamówienia i wskazane w ofercie Wykonawcy. W razie dostarczenia przez Wykonawcę towarów innych niż ściśle określone w przedmiocie zamówienia oraz ofercie Wykonawcy, Zamawiający odmówi ich odbioru.
	W przypadku, gdyby Zamawiający stwierdził, że w ramach odebranego przedmiotu zamówienia znajdują się towary inne niż ściśle określone w przedmiocie zamówienia oraz ofercie Wykonawcy, będzie on uprawniony do zwrotu dostarczonych towarów Wykonawcy oraz żądania dostawy brakującego przedmiotu zamówienia bez dodatkowego wynagrodzenia, albo do zwrotu Wykonawcy dostarczonych towarów oraz żądania zwrotu uiszczonej z tego tytułu ceny. 
	Niezależnie od powyższego, jeżeli Zamawiający odmówi odbioru dostarczonego towaru innego niż ściśle określony w przedmiocie zamówienia oraz ofercie Wykonawcy, a także jeżeli Zamawiający zwróci Wykonawcy dostarczony i odebrany towar inny niż ściśle określony w przedmiocie zamówienia i ofercie Wykonawcy oraz zażądał zwrotu uiszczonej z tego tytułu ceny, Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo do rozwiązania niniejszej umowy w trybie natychmiastowym z winy Wykonawcy.



§ 4 
Wynagrodzenie

Maksymalna łączna wartość przedmiotu umowy  wynosi:
netto: ………………...…. PLN (słownie: ………………………………………….….…. zł);
brutto:………………..… PLN (słownie:  …………………………….…………………. zł);
w tym…… % podatek VAT, który wynosi ………………… PLN (słownie: ……………. zł).
Maksymalna wartość przedmiotu umowy dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2, ul. Brygadzistów  18, 01-384 Warszawa wynosi: 
netto: ………………...…. PLN (słownie: ………………………………………….….…. zł);
brutto:………………..… PLN (słownie:  …………………………….…………………. zł);
w tym…… % podatek VAT, który wynosi ………………… PLN (słownie: ……………. zł).
Maksymalna wartość przedmiotu umowy dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 (Przedszkole nr 381), ul. S. Szobera  1/3, 01-318 Warszawa wynosi:
netto: ………………...…. PLN (słownie: ………………………………………….….…. zł);
brutto:………………..… PLN (słownie:  …………………………….…………………. zł);
w tym…… % podatek VAT, który wynosi ………………… PLN (słownie: ……………. zł).
Maksymalna wartość przedmiotu umowy dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 (Szkoła Podstawowa  nr 316), ul. S. Szobera  1/3, 01-318 Warszawa wynosi:
netto: ………………...…. PLN (słownie: ………………………………………….….…. zł);
brutto:………………..… PLN (słownie:  …………………………….…………………. zł);
w tym…… % podatek VAT, który wynosi ………………… PLN (słownie: ……………. zł).
Maksymalna wartość przedmiotu umowy dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7, ul. Szadkowskiego 3, 01-493 Warszawa wynosi:
netto: ………………...…. PLN (słownie: ………………………………………….….…. zł);
brutto:………………..… PLN (słownie:  …………………………….…………………. zł);
w tym…… % podatek VAT, który wynosi ………………… PLN (słownie: ……………. zł).
Maksymalna wartość przedmiotu umowy dla Zespołu Szkół nr 48, ul. Irzykowskiego 1a, 01-391 Warszawa wynosi:
netto: ………………...…. PLN (słownie: ………………………………………….….…. zł);
brutto:………………..… PLN (słownie:  …………………………….…………………. zł);
w tym…… % podatek VAT, który wynosi ………………… PLN (słownie: ……………. zł).
Maksymalna wartość przedmiotu umowy dla Szkoły Podstawowej nr 82, ul. Górczewska 201, 01-459 Warszawa wynosi:
netto: ………………...…. PLN (słownie: ………………………………………….….…. zł);
brutto:………………..… PLN (słownie:  …………………………….…………………. zł);
w tym…… % podatek VAT, który wynosi ………………… PLN (słownie: ……………. zł).
Maksymalna wartość przedmiotu umowy dla Szkoły Podstawowej nr 150, ul. Thommeego 1, 01-491 Warszawa wynosi:
netto: ………………...…. PLN (słownie: ………………………………………….….…. zł);
brutto:………………..… PLN (słownie:  …………………………….…………………. zł);
w tym…… % podatek VAT, który wynosi ………………… PLN (słownie: ……………. zł).
Maksymalna wartość przedmiotu umowy dla Szkoły Podstawowej nr 306, ul. Tkaczy 27, 01-346 Warszawa wynosi: 
netto: ………………...…. PLN (słownie: ………………………………………….….…. zł);
brutto:………………..… PLN (słownie:  …………………………….…………………. zł);
w tym…… % podatek VAT, który wynosi ………………… PLN (słownie: ……………. zł).
Maksymalna wartość przedmiotu umowy dla Szkoły Podstawowej nr 341, ul. Oławska 3, 01-494 Warszawa wynosi:
netto: ………………...…. PLN (słownie: ………………………………………….….…. zł);
brutto:………………..… PLN (słownie:  …………………………….…………………. zł);
w tym…… % podatek VAT, który wynosi ………………… PLN (słownie: ……………. zł).
Maksymalna wartość przedmiotu umowy dla Szkoły Podstawowej nr 357, ul. Zachodzącego Słońca 25, 01-495 Warszawa wynosi:
netto: ………………...…. PLN (słownie: ………………………………………….….…. zł);
brutto:………………..… PLN (słownie:  …………………………….…………………. zł);
w tym…… % podatek VAT, który wynosi ………………… PLN (słownie: ……………. zł).
Maksymalna wartość przedmiotu umowy dla Szkoły Podstawowej nr 362, ul. Czumy 8, 01-355 Warszawa wynosi:
netto: ………………...…. PLN (słownie: ………………………………………….….…. zł);
brutto:………………..… PLN (słownie:  …………………………….…………………. zł);
w tym…… % podatek VAT, który wynosi ………………… PLN (słownie: ……………. zł).
Maksymalna wartość przedmiotu umowy dla Szkoły Podstawowej nr 363, ul. Rozłogi 10, 01-310 Warszawa wynosi:
netto: ………………...…. PLN (słownie: ………………………………………….….…. zł);
brutto:………………..… PLN (słownie:  …………………………….…………………. zł);
w tym…… % podatek VAT, który wynosi ………………… PLN (słownie: ……………. zł).
Maksymalna wartość przedmiotu umowy dla Szkoły Podstawowej nr 364, ul. Andriollego 1, 01-494 Warszawa wynosi:
netto: ………………...…. PLN (słownie: ………………………………………….….…. zł);
brutto:………………..… PLN (słownie:  …………………………….…………………. zł);
Maksymalna wartość przedmiotu umowy dla Przedszkola nr 63, ul. Bolkowska 4, 01-466 Warszawa wynosi:
netto: ………………...…. PLN (słownie: ………………………………………….….…. zł);
brutto:………………..… PLN (słownie:  …………………………….…………………. zł);
w tym…… % podatek VAT, który wynosi ………………… PLN (słownie: ……………. zł).
Maksymalna wartość przedmiotu umowy dla Przedszkola nr 75, ul. Rozłogi 4a, 01-310 Warszawa wynosi:
netto: ………………...…. PLN (słownie: ………………………………………….….…. zł);
brutto:………………..… PLN (słownie:  …………………………….…………………. zł);
w tym…… % podatek VAT, który wynosi ………………… PLN (słownie: ……………. zł).
Maksymalna wartość przedmiotu umowy dla Przedszkola nr 98, ul. Legendy 12, 01-361 Warszawa wynosi:
netto: ………………...…. PLN (słownie: ………………………………………….….…. zł);
brutto:………………..… PLN (słownie:  …………………………….…………………. zł);
w tym…… % podatek VAT, który wynosi ………………… PLN (słownie: ……………. zł).
Maksymalna wartość przedmiotu umowy dla Przedszkola nr 205, ul. Irzykowskiego 1, 01-317 Warszawa wynosi:
netto: ………………...…. PLN (słownie: ………………………………………….….…. zł);
brutto:………………..… PLN (słownie:  …………………………….…………………. zł);
w tym…… % podatek VAT, który wynosi ………………… PLN (słownie: ……………. zł).
Maksymalna wartość przedmiotu umowy dla Przedszkola nr 214, ul. Czumy 6, 01-355 Warszawa wynosi:
netto: ………………...…. PLN (słownie: ………………………………………….….…. zł);
brutto:………………..… PLN (słownie:  …………………………….…………………. zł);
w tym…… % podatek VAT, który wynosi ………………… PLN (słownie: ……………. zł).
Maksymalna wartość przedmiotu umowy dla Przedszkola nr 216, ul. Andriollego 1, 01-494 Warszawa wynosi:
netto: ………………...…. PLN (słownie: ………………………………………….….…. zł);
brutto:………………..… PLN (słownie:  …………………………….…………………. zł);
w tym…… % podatek VAT, który wynosi ………………… PLN (słownie: ……………. zł).
Maksymalna wartość przedmiotu umowy dla Przedszkola nr 319, ul. Powstańców Śląskich 14, 01-381 Warszawa wynosi:
netto: ………………...…. PLN (słownie: ………………………………………….….…. zł);
brutto:………………..… PLN (słownie:  …………………………….…………………. zł);
w tym…… % podatek VAT, który wynosi ………………… PLN (słownie: ……………. zł).
Maksymalna wartość przedmiotu umowy dla Przedszkola nr 320, ul. Cokołowa 2, 01-384 Warszawa wynosi:
netto: ………………...…. PLN (słownie: ………………………………………….….…. zł);
brutto:………………..… PLN (słownie:  …………………………….…………………. zł);
w tym…… % podatek VAT, który wynosi ………………… PLN (słownie: ……………. zł).

Maksymalna wartość przedmiotu umowy dla Przedszkola nr 336, ul. Siemiatycka 2, 01-312 Warszawa wynosi:
netto: ………………...…. PLN (słownie: ………………………………………….….…. zł);
brutto:………………..… PLN (słownie:  …………………………….…………………. zł);
w tym…… % podatek VAT, który wynosi ………………… PLN (słownie: ……………. zł).
Maksymalna wartość przedmiotu umowy dla Przedszkola nr 337, ul. Reżyserska 19, 01-386 Warszawa wynosi: 
netto: ………………...…. PLN (słownie: ………………………………………….….…. zł);
brutto:………………..… PLN (słownie:  …………………………….…………………. zł);
w tym…… % podatek VAT, który wynosi ………………… PLN (słownie: ……………. zł).
Maksymalna wartość przedmiotu umowy dla Przedszkola nr 371, ul. Lencewicza 5, 01-493 Warszawa wynosi:
netto: ………………...…. PLN (słownie: ………………………………………….….…. zł);
brutto:………………..… PLN (słownie:  …………………………….…………………. zł);
w tym…… % podatek VAT, który wynosi ………………… PLN (słownie: ……………. zł).
Maksymalna wartość przedmiotu umowy dla Przedszkola nr 390, ul. Secemińska 1, 01-485 Warszawa wynosi:
netto: ………………...…. PLN (słownie: ………………………………………….….…. zł);
brutto:………………..… PLN (słownie:  …………………………….…………………. zł);
w tym…… % podatek VAT, który wynosi ………………… PLN (słownie: ……………. zł).
Maksymalna wartość przedmiotu umowy dla Przedszkola nr 402, ul. Rosy Bailly 11, 01-494 Warszawa wynosi:
netto: ………………...…. PLN (słownie: ………………………………………….….…. zł);
brutto:………………..… PLN (słownie:  …………………………….…………………. zł);
w tym…… % podatek VAT, który wynosi ………………… PLN (słownie: ……………. zł).
Maksymalna wartość przedmiotu umowy dla Przedszkola nr 406, ul. Kaden-Bandrowskiego 8, 01-494 Warszawa wynosi:
netto: ………………...…. PLN (słownie: ………………………………………….….…. zł);
brutto:………………..… PLN (słownie:  …………………………….…………………. zł);
w tym…… % podatek VAT, który wynosi ………………… PLN (słownie: ……………. zł).
Maksymalna wartość przedmiotu umowy dla Przedszkola nr 415, ul. Obrońców Tobruku 23 lok. 112, 01-494 Warszawa wynosi:
netto: ………………...…. PLN (słownie: ………………………………………….….…. zł);
brutto:………………..… PLN (słownie:  …………………………….…………………. zł);
w tym…… % podatek VAT, który wynosi ………………… PLN (słownie: ……………. zł).
Maksymalna wartość przedmiotu umowy dla Przedszkola nr 417, ul. Muszlowa 17, 01-357 Warszawa wynosi:
netto: ………………...…. PLN (słownie: ………………………………………….….…. zł);
brutto:………………..… PLN (słownie:  …………………………….…………………. zł);
w tym…… % podatek VAT, który wynosi ………………… PLN (słownie: ……………. zł).
Maksymalna wartość przedmiotu umowy dla Przedszkola nr 435, ul. Pełczyńskiego 24, 01-471 Warszawa wynosi:
netto: ………………...…. PLN (słownie: ………………………………………….….…. zł);
brutto:………………..… PLN (słownie:  …………………………….…………………. zł);
w tym…… % podatek VAT, który wynosi ………………… PLN (słownie: ……………. zł).
Maksymalna wartość przedmiotu umowy dla LXXVIII Liceum Ogólnokształcącego, ul. A. Krzywoń 3, 01-391 Warszawa wynosi:
netto: ………………...…. PLN (słownie: ………………………………………….….…. zł);
brutto:………………..… PLN (słownie:  …………………………….…………………. zł);
w tym…… % podatek VAT, który wynosi ………………… PLN (słownie: ……………. zł).
Maksymalna wartość przedmiotu umowy dla Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Bemowo m.st. Warszawa, ul. Powstańców Śląskich 70, 01-381 Warszawa wynosi:
netto: ………………...…. PLN (słownie: ………………………………………….….…. zł);
brutto:………………..… PLN (słownie:  …………………………….…………………. zł);
w tym…… % podatek VAT, który wynosi ………………… PLN (słownie: ……………. zł).


2.	Za dostarczony każdorazowo asortyment, Wykonawca będzie wystawiał faktury VAT według cen jednostkowych ustalonych w drodze postępowania przetargowego Nr 2/2018.
3.	Faktury będą wystawiane na nabywcę:
Miasto Stołeczne Warszawa, 
Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, 
NIP 525-22-48-481
natomiast odbiorcami i płatnikami faktur będą poszczególne placówki oświatowe.
4.	W przypadku doręczenia faktury niezgodnie z treścią ust. 3, za datę skutecznego doręczenia faktury, Strony będą uznawać datę jej wpływu do danej placówki oświatowej. 
5.	Prawidłowo wystawiona faktura powinna zawierać nr umowy, na podstawie której jest wystawiona tj. …………………………..
6.	Wykonawca gwarantuje stałość cen brutto zaproponowanych w ofercie przetargowej przez okres trwania niniejszej umowy. Ewentualna zmiana stawki podatku VAT obciąża Wykonawcę.
7.	Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za dostarczony asortyment, w terminie 21 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT. Zapłata nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.	
8.	Jako datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
9.	Koszty obsługi bankowej powstałe w banku Zamawiającego pokrywa Zamawiający, natomiast koszty obsługi powstałe w banku Wykonawcy pokrywa Wykonawca.
10.	Celem rozliczenia należności za grudzień 2018 r. Wykonawca zobowiązuje się wystawić fakturę w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 grudnia 2018 r.


§ 5
Dostawa i gwarancja
Dostawy środków czystości i chemii gospodarczej do placówek będą realizowane  w uzgodnionych na bieżąco wielkościach i asortymencie wg każdorazowego zapotrzebowania (dopuszcza się składanie zamówienia mailem: …………………………….. faksem, nr fax ………………… w terminie maksymalnie  ……… roboczych (……… dni robocze) od zgłoszenia. Wielkość dostaw będzie uzależniona od bieżących potrzeb placówek oświatowych. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć zamówienia do placówek oświatowych w godz.8.00-14.00, w dni robocze. 
Zamawiający powinien każdorazowo sprawdzić dostawę produktów pod względem ilościowym przed pokwitowaniem odbioru.
Reklamacje ilościowe (niezgodność dostawy z fakturą) Zamawiający będzie zgłaszać Wykonawcy pisemnie w terminie 3 dni roboczych od daty odbioru asortymentu. Wykonawca zobowiązuje się w ciągu 5 dni roboczych dostarczyć brakujący asortyment lub wystawić fakturę korygującą do faktury sprzedaży w ciągu 7 dni.
Zamawiający zobowiązuje się do bezzwłocznego (zaraz po stwierdzeniu, nie później niż 7 dni od dnia dostawy) pisemnego zgłoszenia reklamacji wad jakościowych asortymentu. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wad jakościowych, informuje on Wykonawcę o stwierdzonej wadliwości. Wykonawca uruchomi w tej sytuacji postępowanie wyjaśniające. W przypadku potwierdzenia zasadności reklamacji nastąpi niezwłocznie, nie później niż w ciągu 5 dni roboczych wymiana asortymentu na wolny od wad lub złoży fakturę korygującą.
Zgłoszenia reklamacji ilościowych oraz wad jakościowych będą zgłaszane Wykonawcy pocztą elektroniczną na adres …………………………………………………………………………………..
Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za wady fizyczne sprzedanego asortymentu na podstawie warunków określonych umową i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
Aktualne atesty i certyfikaty, zezwolenia dot. przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązuje się przedstawić niezwłocznie na każde żądanie Zamawiającego.
Dostawy środków czystości i chemii gospodarczej do placówek oświatowych będą odbywać się na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Dostawy odbywać się będą transportem własnym.
Środki transportu muszą gwarantować zachowanie odpowiednich warunków dla transportu środków czystości i chemii gospodarczej.
Do dostarczanych towarów będzie dołączany dokument dostawy (specyfikacja ilościowo-cenowa), który będzie potwierdzany przez upoważnionego pracownika placówki.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za uszkodzenie towarów wynikające z niewłaściwego opakowania i transportu.
Zamawiający ma prawo nie przyjąć towaru/ów innych  niż zamówione i/lub gdy opakowanie zostało naruszone w czasie transportu. 
Koszt opakowania, dostawy i rozładunku (włącznie z wniesieniem produktów we wskazane przez pracownika placówki oświatowej miejsce) jest wliczony w cenę asortymentu określonego w formularzu cenowym.
Dostarczone artykuły czystościowe muszą posiadać co najmniej roczny (12-miesięczny) okres przydatności do użytku, licząc od dnia dostawy.
Wykonawca udziela Zamawiającemu na dostarczone i odebrane artykuły czystościowe 12 miesięcznej gwarancji, liczonej od daty odbioru zamówienia.
W przypadku stwierdzenia w trakcie realizacji umowy, że parametry, jakość lub niezawodność dostarczonych przez Wykonawcę produktów równoważnych odbiega na niekorzyść od parametrów, jakości i niezawodności produktu oryginalnego, wówczas na żądanie Zamawiającego Wykonawca na własny koszt dokona wymiany produktu na inny, spełniający wymagania Zamawiającego.
W przypadku posiadania przez placówki środków finansowych, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakupu artykułów będących w aktualnej ofercie Wykonawcy, a Wykonawca sprzeda je z upustem wynoszącym ………………% wartości każdorazowego zamówienia liczonym od cen znajdujących się w cenniku stanowiącym załącznik nr 3 do umowy. 
Produkty spoza umowy, o których mowa w pkt 18, będą dostarczane wraz z zamówieniem podstawowym lub osobno, bezpłatnym transportem, w terminie realizacji wskazanym przez Wykonawcę w ofercie. 
Za produkty, o których mowa w pkt 17 będzie wystawiana osobna faktura, zgodnie z zapisami § 4 pkt. 3, 4, 5, 7, 8, 9 i 10. 

§ 6
Kary umowne

1.	W przypadku nienależytej, nieterminowej realizacji dostaw, Zamawiający ma prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 2% wartości niewykonanej części dostawy za każdy dzień zwłoki w realizacji.
2.	W przypadku opóźnienia wymiany wadliwych produktów (wad jakościowych) w okresie gwarancyjnym, w stosunku do terminu określonego w umowie, Zamawiający ma prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 1% wartości danego zamówienia za każdy dzień zwłoki. 
3.	W przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wartości niewykonanej części umowy.
4.	W przypadku odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego, Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w wysokości 10% wartości niewykonanej części umowy.

§ 7
Odstąpienie od umowy

Każda ze stron może rozwiązać umowę z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.
Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy bez uprzedniego wypowiedzenia, jeżeli Wykonawca, mimo uprzedniego pisemnego upomnienia dopuszcza się rażącego naruszenia obowiązków wynikających z umowy w szczególności, gdy:
a)	powtarzają się przypadki nienależytego wykonania umowy;
b)	Wykonawca działa na szkodę Zamawiającego;
W przypadku, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

§ 8
Postanowienia końcowe

Nie dopuszcza się zmian postanowień umowy niekorzystnych dla Zamawiającego.
Zamawiający zgodnie z przepisem art. 144 ustawy Prawo Zamówień Publicznych przewiduje zmiany postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w poniższym zakresie:
	zmiany stawki podatku VAT z tym, iż zmiana taka obciąża Wykonawcę (wartość umowy brutto nie może ulec zmianie);

zmian wynikających ze zmian przepisów prawnych związanych z umową zgodnie                      z terminem obowiązywania ww. przepisów;
zmiany ilości sztuk w opakowaniu/wielkości opakowania (inny sposób konfekcjonowania)          z zachowaniem ogólnej (łącznej) zamawianej ilości danego asortymentu po wyrażeniu zgody przez Zamawiającego,
	zmian nazwy katalogowej produktu  lub wycofania z produkcji, z zastrzeżeniem, że zastępowany produkt będzie charakteryzowała się co najmniej takimi samymi lub lepszymi parametrami technicznymi niż wskazane w ofercie
	obniżenia ceny jednostkowej produktu,
	zmiany danych lub przekształcenia Wykonawcy.
Wszelkie zmiany i uzupełnienia postanowień umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie strony.
Strony umowy zobowiązują się do niezwłocznego powiadomienia o każdej zmianie adresu lub numeru telefonu.
W przypadku nie zrealizowania zobowiązania wskazanego w ust. 4, pisma dostarczone pod adres wskazany w niniejszej umowie uważa się za doręczone.
Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy, a w szczególności dotyczące go dane identyfikujące, przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r, nr 112 poz. 1198 z późn. zm.), która podlega udostępnianiu w trybie przedmiotowej ustawy (z ew. zastrzeżeniem ust. 7).
 Ze względu na tajemnicę przedsiębiorstwa udostępnianiu, o którym mowa w ust. 6, nie będą podlegały informacje zawarte w § ……./, załączniku nr …… do niniejszej umowy stanowiące informację techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne posiadające wartość gospodarczą.
Strony ustalają, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego o ile przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych nie stanowią inaczej.
Strony ustalają, że dane osobowe oraz wszelkie informacje związane z realizacją niniejszej umowy podlegają rygorom Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (tj.Dz. U. z 2010 r. Nr 182 poz. 1228).
 Wszelkie spory wynikłe z realizacji umowy rozstrzyga sąd powszechny właściwy miejscowo i rzeczowo dla siedziby Zamawiającego.
Załączniki do niniejszej umowy stanowi jej integralną część.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

				
ZAMAWIAJĄCY                          			 WYKONAWCA


Załączniki:
	Wykaz placówek
	Formularze cenowe
	Cennik produktów spoza umowy

	














































Załącznik nr 1 do Umowy ..................................

WYKAZ PLACÓWEK, DO KTÓRYCH DOSTARCZANE BĘDĄ ŚRODKI CZYSTOŚCI I CHEMIA GOSPODARCZA STANOWIĄCE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Lp.
Placówka
Ulica
Kod pocztowy, miasto

Przedszkole Nr 63
Bolkowska 4
01-318 Warszawa
	

Przedszkole Nr 75
Rozłogi 4a
01-310 Warszawa
	

Przedszkole Nr 98
Legendy 12
01-361 Warszawa
	

Przedszkole Nr 205
Irzykowskiego 1
01-317 Warszawa
	

Przedszkole Nr 214
Czumy 6
01-355 Warszawa
	

Przedszkole Nr 216
Andriollego 1
01-494 Warszawa
	

Przedszkole Nr 319
Powstańców Śląskich 14
01-381 Warszawa
	

Przedszkole Nr 320
Cokołowa 2
01-384 Warszawa
	

Przedszkole Nr 336
Siemiatycka 2
01-312 Warszawa
	

Przedszkole Nr 337
Reżyserska 19
01-386 Warszawa
	

Przedszkole Nr 371
Lencewicza 5
01-493 Warszawa
	

Przedszkole Nr 390
Secemińska 1
01-485 Warszawa
	

Przedszkole Nr 402
Rosy Bailly 11
01-494 Warszawa
	

Przedszkole Nr 406
Kaden-Bandrowskiego 8
01-494 Warszawa
	

Przedszkole Nr 415
Obrońców Tobruku 23/112
01-494 Warszawa
	

Przedszkole Nr 417
Muszlowa 17
01-357 Warszawa
	

Przedszkole Nr 435
Pełczyńskiego 24
01-471 Warszawa
	

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2
Brygadzistów 18
01-384 Warszawa
	

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6 (Szkoła Podstawowa nr 316 i Przedszkole nr 381)
Szobera 1/3
01-318 Warszawa
	

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 7
Szadkowskiego 3
01-493 Warszawa
	

Zespół Szkół Nr 48
Irzykowskiego 1a
01-391 Warszawa
	

Szkoła Podstawowa Nr 82
Górczewska 201
01-459 Warszawa
	

Szkoła Podstawowa Nr 150
Thommeego 1
01-493 Warszawa
	

Szkoła Podstawowa Nr 306
Tkaczy 27
01-346 Warszawa
	

Szkoła Podstawowa Nr 341
Oławska 3
01-494 Warszawa
	

Szkoła Podstawowa Nr 357
Zachodzącego Słońca 25
01-495 Warszawa
	

Szkoła Podstawowa  Nr 362
Czumy 8
01-355 Warszawa
	

Szkoła Podstawowa Nr 363
Rozłogi 10
01-310 Warszawa
	

Szkoła Podstawowa Nr 364
Andriollego 1
01-494 Warszawa
	

LXXVIII Liceum Ogólnokształcące
	Krzywoń 3

01-391 Warszawa
	

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty 
Powstańców Śląskich 70
01-381 Warszawa










Numer postępowania: 1/2018					załącznik nr 7 do SIWZ



Nazwa i adres Wykonawcy:   ........................................................................................................
.......................................................................................................................................................
(w przypadku oferty wspólnej należy wymienić tych Wykonawców,
 którzy nie należą do grup kapitałowych)

	

OŚWIADCZENIE 
Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego w postępowaniu pn.: „Dostawa środków czystości i chemii gospodarczej dla Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Bemowo m.st. Warszawy oraz placówek oświatowych Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy”
oświadczamy, że dla następujących pozycji formularzy cenowych 2.1 – 2.32 (wymienić numery pozycji) …………………………………………………………………………………...… oferujemy produkty równoważne, które spełniają n/w warunki:
a) są fabrycznie nowe, nie gorszej jakości niż produkty oryginalne,
b) posiadają znak firmowy producenta oraz etykiety identyfikujące dany produkt,
c) ich jakość i parametry techniczne są nie gorsze niż produktu oryginalnego
d) spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w formularzu cenowym

W załączeniu składamy/nie składamy* dowody, że zaoferowane produkty spełniają kryteria równoważności opisane w pkt. 6. 4. SIWZ. 

Oświadczamy, że w przypadku stwierdzenia w trakcie realizacji umowy, że parametry, jakość lub niezawodność dostarczonych przez nas produktów równoważnych odbiega na niekorzyść od parametrów, jakości i niezawodności produktu oryginalnego, wówczas na żądanie Zamawiającego dokonamy wymiany produktu na inny, spełniający wymagania Zamawiającego.







..........................................., ...............                  ..………........................................................................................
              miejscowość               data	  	              podpis i pieczątka imienna uprawnionego(-ych) 
przedstawiciela(-i) Wykonawcy* 









