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Ogłoszenie nr 764198-N-2020 z dnia 09.12.2020 r.

EZRA UKSW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ: Sprzątanie pomieszczeń
EZRA UKSW Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których
działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały
zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie
marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej
kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez
zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli
przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie
postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie
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Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać
adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do
kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich
Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: EZRA UKSW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
krajowy numer identyfikacyjny 38001642300000, ul. ALEJA WYZWOLENIA 46 m. 15 , 01-801
WARSZAWA, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. +48604540664, e-mail
tomasz.rowinski@ezrauksw.pl, faks .
Adres strony internetowej (URL): https://www.ezrauksw.pl/zamowienia-publiczne/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów
plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający udzielający zamówień, o którym mowa w art. 3
ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania
postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z
innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za
przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania
odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z
zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz
pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod
adresem (URL)
Tak
https://www.ezrauksw.pl/zamowienia-publiczne/
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Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków
zamówienia
Tak
https://www.ezrauksw.pl/zamowienia-publiczne/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod
adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w
inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w
inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty należy składać w formie pisemnej
Adres:
EZRA UKSW Sp. z o.o. G. Daniłowskiego 31, 01-833 Warszawa

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików,
które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod
adresem: (URL)
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SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sprzątanie pomieszczeń EZRA UKSW Sp.
z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim
Numer referencyjny: 5/PN/S/2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu
do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu
wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług sprzątania pomieszczeń EZRA UKSW
Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim. Lokalizacja obiektu:
Trybunalski,

164,92 m2,

ul. J. Słowackiego 5, 97-300 Piotrków

godziny otwarcia: 800-2000 od poniedziałku do piątku. Całkowita

powierzchnia pomieszczeń Zamawiającego: 164,92 m2 Powierzchnie objęte usługą: Zgodnie z
załączonymi wykazami/planami, przekazanemu Wykonawcy przed rozpoczęciem realizacji usługi.
Sprzątanie codzienne: 1) Mycie podłóg środkami czyszcząco-pastującymi/konserwującymi. 2) Mycie
kafelków, zlewów, zlewozmywaków, blatów, naczyń (jeśli będą pozostawione). 3) Czyszczenie,
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usuwanie zabrudzeń oraz pielęgnacja za pomocą odpowiednich środków wszystkich mebli w
szczególności biurek, stołów, szaf. Meble wykonane z płyt wiórowych laminowanych i okleiny
naturalnej. 4) Usuwanie – w miarę potrzeb-zabrudzeń z mebli tapicerowanych (krzesła, fotele
biurowe). 5) Utrzymywanie w czystości powierzchni szklanych wewnątrz budynku (lustra, drzwi). 6)
Mycie balustrady (stal nierdzewna). 7) Opróżnianie i wynoszenie zawartości koszy na śmieci we
wszystkich pomieszczeniach wraz z wymianą warków na śmieci, z uwzględnieniem konieczności
procesu segregowania. 8) Mycie glazury ściennej – w miarę potrzeb usuwanie plam i zacieków. 9)
Mycie i dezynfekcja środkami czyszczącymi i antybakteryjnymi armatury oraz urządzeń sanitarnych
(w tym muszli klozetowych, pisuarów, umywalek, zlewozmywaków itd.). W oddziale są łazienki oraz
kuchnie. 10) Dbanie o drożność kanalizacji w toaletach. 11) W lokalizacji są: kuchnia, łazienki. 12)
Bieżące uzupełnianie mydła w płynie, ręczników papierowych, papieru toaletowego, środków
odświeżających w pomieszczeniach higienicznosanitarnych i socjalnych. 13) Czyszczenie pojemników
na mydło, papier toaletowy i ręczniki papierowe. 14) Ręczniki papierowe uzupełniane będą w każdym
pomieszczeniu. 15) Dezynfekcja klamek, blatów kuchennych, stołów kuchennych oraz biurek
środkami dezynfekującymi. 16) Wykonywanie innych czynności koniecznych do utrzymania czystości
w obiekcie. Sprzątanie sezonowe (okresowe): 1) W zależności od potrzeb, nie rzadziej niż raz w
miesiącu - utrzymanie w czystości powierzchni parapetów wewnętrznych i zewnętrznych, stolarki
drzwiowej, klamek, elementów dekoracyjnych, szyldów, napisów na drzwiach. 2) W zależności od
potrzeb - usuwanie kurzu z kratek wentylacyjnych. 3) Zakładanie preparatów
dezynfekujących/zapachowych w pomieszczeniach sanitarnych. 4) Awaryjnie - na skutek nie
przewidzianego zabrudzenia (np. zalanie, silne opady deszczu) sprzątanie obiektu w możliwie
najszybszym czasie w uzgodnieniu z Zamawiającym. 5) Mycie okien – 1 raz do roku. 6) Odśnieżanie
wokół budynku. Pozostałe informacje: 1. Wykonawca do realizacji przedmiotu zamówienia używać
będzie własnego sprzętu, materiałów i przyrządów. 2. Wykonawca do realizacji przedmiotu
zamówienia używać będzie własnych środków czystości. Używane środki czystości muszą być:
dobrej jakości,

odpowiednie do rodzaju powierzchni czyszczonej,

muszą posiadać odpowiednie

zezwolenia, atesty dopuszczające do stosowania w Polsce, w tym do stosowania w podmiotach
leczniczych, spełniających określone normy, w których przebywają ludzie, muszą odpowiadać
wszelkim obowiązującym przepisom prawa w tym w zakresie bezpieczeństwa użytkowania, ochrony
zdrowia i środowiska. 3. Wykonawca zapewni także art. higieniczne, tj.:
mydło w płynie.

papier toaletowy oraz

Zamawiający wymaga, aby dostarczany papier toaletowy charakteryzował się

minimalnymi parametrami: biały, dwuwarstwowy, średnica ok. 180 mm, szer. ok 90/95 mm (papier
Kartin Classic lub równoważny).

Zamawiający wymaga, aby dostarczane mydło w płynie

charakteryzowało się minimalnymi parametrami: właściwości bakteriobójcze, naturalne Ph.
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Wszystkie wymienione w tym pkt produkty muszą być dostosowane do zamocowanych w obiekcie
podajników (standardowe wymiary). 4. Zamawiający do każdej faktury wymaga załączenia przez
Wykonawcę listy używanych środków, materiałów i art. higienicznych oraz udokumentowania
spełniania wymogów wskazanych w niniejszej SIWZ. 5. Usługi sprzątania będą świadczone w dni
robocze w uzgodnionych z Zamawiającym godzinach. Przez dni robocze, Zamawiający rozumie dni
od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy wskazanych w ustawie z dnia
18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. Nr 4, poz. 28 ze zm.). Zleceniobiorca dostarczy
listę osób, które będą odpowiedzialne za świadczenie usługi. Sprzątanie będzie odbywać się przed
otwarciem lub po zamknięciu placówki, przy czym zakończenie prac musi umożliwiać osuszenie
podłóg przez otwarciem placówki lub po zamknięciu placówki. 6. Prace sprzątające muszą być
wykonywane w sposób rzetelny i profesjonalny. 7. Wykonawca powinien posiadać niezbędną wiedzę i
doświadczenie oraz dysponować odpowiednim potencjałem technicznym i kadrowym do wykonania
przedmiotu zamówienia. 8. Zamawiający zobowiązuje się do nieodpłatnego udostępnienia
Wykonawcy źródła poboru energii elektrycznej oraz wody – niezbędnych do realizacji przedmiotu
umowy oraz w miarę możliwości do udostępnienia pomieszczenia, w których będzie mógł
przechowywać sprzęt i materiały służące do realizacji przedmiotu zamówienia. 9. Wykonawca
zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z wszystkimi wymaganiami Zamawiającego
wskazanymi w treści Ogłoszenia. 10. Wykonawca, zobowiązany jest do używania własnych środków
czystości, dezynfekujących, zapachowych, worków na śmieci, papierów toaletowych, mydła w płynie
oraz środków odkażających. Środki czystości i środki higieniczne będą dostarczane i uzupełniane
według bieżących potrzeb w celu zapewnienia należytego wykonania usługi. 11. Wszystkie środki
czystości wykorzystywane w procesie sprzątania winny być odpowiednie do sprzątanych powierzchni,
dobre, jakości, pełnowartościowe oraz posiadać atesty dopuszczenia na rynek polski, gdzie w
przypadku preparatu o działaniu dezynfekującym Zamawiający rozumie preparat na bazie alkoholu lub
NDCC w zależności od dezynfekowanej powierzchni. Organizacja i przygotowania właściwego
stężenia środków dezynfekujących powierza się Wykonawcy Preparaty na bazie chloru należy
stosować tylko wyłącznie do dezynfekcji sanitariatów. Atesty na materiały higieniczne oraz środki
czyszczące, myjące, nabłyszczające i konserwujące wykorzystywane w procesie sprzątania należy
dostarczyć do Zamawiającego niezwłocznie po podpisaniu umowy, przed rozpoczęciem sprzątania,
jeżeli takie atesty są wymagane na podstawie odrębnych przepisów. 12. Wykonawca zobowiązany jest
stosować wyspecjalizowany sprzęt porządkowy (uzgodniony z zamawiającym), a w szczególności: a)
mechaniczne urządzenia do czyszczenia i konserwacji powierzchni, b) wózki z systemem
kontenerowym (jeden na detergent, drugi na środek dezynfekcyjny), c) ściereczki w kolorach
uzgodnionych z Zamawiającym, d) odpowiednią ilość mopów do sprzątania zabezpieczoną wg
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obowiązujących norm i zasad oraz przepisów sanitarno-higienicznych zapewniających bezkontaktową
pracę personelu eliminującą ręczne zdejmowanie brudnych mopów. 13. Pranie i dezynfekcję mopów
oraz odzieży roboczej zapewnia Wykonawca we własnym zakresie zgodnie z normami sanitarnoepidemiologicznymi. 14. Narzędzia i urządzenia służą do utrzymania porządku wewnątrz budynku.
Wykonawca będzie wykonywać usługę przy pomocy własnego personelu, którego imienny wykaz
przedstawi Zamawiającemu oraz pod własnym nadzorem. 15. Wykonawca zobowiązany będzie w
czasie wykonywania usługi do zapewnienia na terenie objętym umową należnego ładu, porządku,
przestrzegania przepisów BHP i p.poż., a także ponosić będzie odpowiedzialność za szkody powstałe
w związku z realizacją usługi oraz wskutek innych działań personelu Wykonawcy. 16. Wykonawca
zobowiązuje się, że personel świadczący usługi będzie posiadał aktualne badania lekarskie, niezbędne
do wykonania powierzonych im obowiązków. Zamawiający zastrzega sobie prawo prowadzenia
kontroli mikrobiologicznej (pobierania wymazów czystościowych wg ustalonego harmonogramu). W
przypadku stwierdzenia nieprawidłowości Zamawiający obciąży wykonawcę kosztami tych badań i
naliczy kary umowne w wysokości 100% kosztów badań potrącając należność z najbliższej płatności
wynagrodzenia umownego. 17. W przypadku dodatnich posiewów Zamawiający zastrzega sobie
prawo do zmiany środków dezynfekcyjnych i częstotliwości dezynfekcji oraz zmiany środków
czystości. 18. Wykonawca obowiązany jest do wyznaczenia stałego Koordynatora w trakcie
świadczenia usług objętych przedmiotem zamówienia. Koordynator będzie obowiązany do
utrzymywania stałego kontaktu telefonicznego/mailowego z Zamawiającym. Do zadań Koordynatora
będzie należało organizowanie i sprawowanie nadzoru nad świadczeniem usług oraz zarządzanie
personelem Wykonawcy. 19. Wykonawca zobowiązany będzie na własny koszt wyposażyć personel w
ubiór roboczy. Środki higieny dla swoich pracowników, środki ochrony osobistej (rękawiczki, fartuchy
jednorazowe, okulary ochronne, jednolite stroje służbowe, identyfikatory) zapewnia Wykonawca. 20.
Stwierdzone przez Zamawiającego nieprawidłowości w wykonaniu przedmiotu zamówienia zgłaszane
będą Wykonawcy na bieżąco w formie pisemnej/drogą elektroniczną, a w nagłych wypadkach ustnie
lub telefonicznie na ustalone z Zamawiającym numery telefonów/adres poczty elektronicznej. 21.
Zamawiający zastrzega, iż w przypadku mebli należy stosować specjalistyczne środki pielęgnacyjne.
22. Zamawiający zastrzega, że środki odkażające, dezynfekujące nie mogą być pryskane na klamki i
blaty, tylko bezpośrednio na ściereczkę. 23. Zamawiający zastrzega sobie niegraniczony dostęp do
wszystkich środków czystości oraz jednorazówek, które dostarczy Wykonawca (po uprzednim
ustaleniu zasad), ze względu na specyfikę funkcjonowania podmiotu. 24. Wykonawca jest
zobowiązany zapewnić środki czystości na swój koszt w ramach usługi takich jak:
uwzględniające segregację,

Worki na śmieci,

Środki do mycia, nabłyszczania, konserwacji i pastowania podłóg,

Środki do wycierania kurzu z mebli, aparatów telefonicznych,

Środki do mycia luster, szyb,
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Środki do dezynfekcji sanitariatów,

Środki do pielęgnacji mebli,

Środki zapachowe,

Mydło,

Kostki do WC. 25. Wykonawca zabezpieczy polimerami korytarze (raz na pół roku). Preparat do
konserwacji podłóg ma posiadać właściwości antypoślizgowe i odporne na dezynfekcję. Do
konserwacji podłóg przewodzących należy stosować preparaty profesjonalne specjalnie przeznaczone
do tego typu podłóg. 26. Zamawiający do każdej faktury wymaga załączenia przez Wykonawcę listy
zużytych środków, materiałów i art. higienicznych oraz udokumentowania spełniania wymogów
wskazanych w SIWZ. Do Formularza oferty Wykonawca dołączy wykaz proponowanych środków
dezynfekujących, myjących, czyszczących, zapachowych etc., w tym karty produktów. 27. W ciągu 7
dni kalendarzowych, od dnia podpisania umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu do akceptacji
plan higieny. Kryteria doboru preparatów myjących oraz środków dezynfekcyjnych: 1) Preparaty
myjące powinny spełniać następujące warunki: a) łatwość wypłukiwania pozostałości preparatu z
mytej powierzchni, b) wysoka skuteczność działania (zdolność szybkiego usuwania brudu) przy
niskim stężeniu użytkowym, c) brak ujemnego wpływu na myte powierzchnie, d) brak ujemnego
wpływu na środowisko naturalne, e) roztwory myjące nie powinny mieć niekorzystnego wpływu na
zdrowie pacjentów i personelu. 2) Preparaty do konserwacji powierzchni powinny posiadać: a) atest
PZH – dopuszczający je do stosowania w placówkach służby zdrowia, b) właściwości antypoślizgowe,
c) dobrą tolerancję na substancje chemiczne zawarte w środkach do dezynfekcji powierzchni. 3)
Preparaty dezynfekcyjne: Żaden z preparatów przeznaczonych do dezynfekcji powierzchni nie może
zawierać formaldehydów, glioksalu, aldehydu glutarowego. W przypadku zabrudzenia substancją
organiczną powierzchni konieczne jest użycie środków na bazie chloru. Czas działania nie może być
dłuższy niż 15 minut. 4) Środki dezynfekcyjne do: - dezynfekcji małych powierzchni – bez zawartości
chloru i kwasu nadoctowego, - dezynfekcji dużych powierzchni – bez zawartości chloru i kwasu
nadoctowego, powinny posiadać właściwości myjąco – dezynfekujące. 5) Preparaty do dezynfekcji
powinny charakteryzować się: a) właściwym przystosowanym spektrum działania w zależności od
strefy obszaru stosowania i dezynfekowanych przedmiotów, b) wysoką skutecznością wobec
drobnoustrojów, c) skutecznym działaniem na oporne szczepy szpitalne, d) kompatybilnością w
odniesieniu do dezynfekowanych powierzchni i przedmiotów, e) brakiem niekorzystnego wpływu na
ludzi (brak właściwości drażniących, uczulających), f) jak najniższym stopniem toksyczności, g)
brakiem uciążliwego zapachu i wysokim stopniem biodegradacji. 1. Ze względu na możliwość
przetrwania wirusa w środowisku przez kilka dni, pomieszczenia i obszary potencjalnie
zanieczyszczone SARS-CoV-2 powinny być oczyszczone przed ich ponownym użyciem, przy
zastosowaniu środków czystości o działaniu przeciwdrobnoustrojowym, o których wiadomo, że są
skuteczne przeciwko koronawirusom. 2. Sprzątanie pomieszczeń powinno odbywać się zgodnie z
wytycznymi dostępnymi pod adresami: • https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-
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data/disinfection-environments-covid-19. • https://pigc.org.pl/wp-content/uploads/2020/04/procedurycovid19-pl.pdf • https://www.gov.pl/web/zdrowie/informacje-dotyczaceproduktowwykorzystywanych-podczas-zwalczania-covid-19.

II.5) Główny kod CPV: 90910000-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
90919200-4

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita
maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art.
134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone
zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta
umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:

lub dniach:

lub
data rozpoczęcia: 01.01.2021 lub zakończenia: 31.12.2021

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,
EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
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III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o
ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa ww. warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: 5.1.2.2.1 Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada opłaconą
polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę 20 000,00
zł. Polisa lub inny dokument świadczący o posiadaniu przez Wykonawcę ubezpieczenia powinny
być ważne w dniu składania ofert.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 5.1.2.3.1 Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże że wykonał należycie
minimum 1 usługę w zakresie sprzątania pomieszczeń wykonaną nie wcześniej niż w okresie
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat
wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz z załączeniem dowodów
określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami o których mowa, są
referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w
stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia
wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy
Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa
wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
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III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU
WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ
SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA
SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3
USTAWY PZP:
6.3.2 Odpisu 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 wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 6.3.3
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, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy
Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z
innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie
zamówienia. 6.3.4 Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na
zasadzie określonej w art. 22a ustawy Pzp w celu zbadania, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu
podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 –22 i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp składa
dokumenty dotyczące tego podmiotu o których mowa w pkt 6.3.2 SIWZ. 6.3.5 Jeżeli Wykonawca
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej; zamiast
dokumentu o których mowa w pkt 6.3.2 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w
którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego
likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert. 6.3.6 Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się
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dokumentów, o których mowa w pkt 6.3.2 SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym
odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego
reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem
lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub
miejsce zamieszkania tej osoby.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1
USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
6.2.1 sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający żąda: polisy lub innego dokumentu
ubezpieczenia potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę 20 000,00 zł. 6.2.2 zdolności
technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda: Wykazu usług w którym Wykonawca wykaże że
wykonał minimum należycie minimum 1 usługę w zakresie sprzątania pomieszczeń, wykonaną nie
wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz z
załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym
dowodami o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na
rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2
USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
6.1.2 Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom, w
celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu
zamieszcza informacje o Podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 6.1.1 SIWZ.
6.1.3 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie o
którym mowa w pkt 6.1.1 SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o
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zamówienie. Oświadczenie te ma potwierdzać brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie
warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje
spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 6.1.4 Wykonawca, który powołuje się na zasoby
innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do 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 w pkt 6.1.1 SIWZ.
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadzie określonej w
art. 22a ustawy Pzp składa zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert
katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert
katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
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Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w
postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące
dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie
katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do
sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
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Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg
ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu
zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej
oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na
jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji
technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego
etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria

Znaczenie

Cena oferty

30,00

Jakość usługi 30,00
Doświadczenie 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg
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nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez
przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego
przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje
nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą
odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez
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zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji
elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym
wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości
postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie
zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zgodnie z § 21 Zmiany umowy 1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod
rygorem nieważności. 2. Strony dopuszczają zmianę treści umowy jeśli: 1) zmiana dotyczy
nieistotnych postanowień zawartej umowy; 2) podczas realizacji umowy wystąpią nieprzewidywalne
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zdarzenia lub okoliczności, jak w szczególności klęski żywiołowe, strajki, zamieszki, konflikty
zbrojne, które uniemożliwiają zrealizowanie przedmiotu zamówienia w sposób, w zakresie i w
terminie przewidzianym w ofercie; 3. Strony postanawiają, iż dokonają w formie pisemnego aneksu
zmiany wynagrodzenia w wypadku wystąpienia jednej ze zmian przepisów wskazanych w art. 142 ust.
5 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. zmiany: a) stawki podatku od towarów i usług, b)
wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę, c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, d) zasad
gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z
dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych – jeżeli zmiany te będą miały
wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. 4. Zmiana wysokości wynagrodzenia
obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian o których mowa w ust. 3. 5. W wypadku zmiany,
o której mowa w ust. 3 lit. a) wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a określona w
aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. 6. W
przypadku zmiany, o której mowa w ust 3 lit. b) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o
wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób
bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego
wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu
minimalnego wynagrodzenia. 7. W przypadku zmiany, o którym mowa w ust 3 lit. c) wynagrodzenie
Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on
zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej
kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego.
8. Za wyjątkiem sytuacji o której mowa w ust. 3 lit. a), wprowadzenie zmian wysokości
wynagrodzenia wymaga uprzedniego złożenia przez Wykonawcę oświadczenia o wysokości
dodatkowych koszów wynikających z wprowadzenia zmian, o których mowa w ust 3 litera b) i c). 9.
Zmiany treści umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 10. W
wypadku kiedy doszło do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie § 22 ust. 3 lit b) oraz c)
niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany będzie do powiadomienia Zamawiającego o każdym
rozwiązaniu umowy o pracę z osobą wykonującą usługę objętą przedmiotem niniejszej umowy, a także
do przekazywania Zamawiającemu wszelkich innych informacji mających wpływ na ustalenie
wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie wskazanym w par. 22 ust. 3 niniejszej umowy.
Dotyczy to w szczególności zmian okoliczności stanowiących podstawę ustalenia podwyższonego
wynagrodzenia. 11. Zmiany są konieczne ze względu na zmianę powszechnie obowiązujących
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przepisów prawa, w szczególności stawek podatku VAT, stawek celnych - w przypadku zaistnienia
takich zmian; konieczność wprowadzenia takiej zmiany wynika z okoliczności, których nie można
było przewidzieć w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w
szczególności w przypadku opisanym w zapisach niniejszej umowy, tj. w przypadkach, w których
konieczność wprowadzenia takich zmian wynikać będzie z potrzeb Zamawiającego, których nie
można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a w szczególności, spowodowanych zmianami
organizacyjnymi u Zamawiającego, zaakceptowanymi w formie prawem przewidzianej przez organ
założycielski albo zmianami organizacyjnymi spowodowanymi zleceniem udzielania świadczeń
zdrowotnych podwykonawcom.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 17.12.2020, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg
nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części
zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
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