Powiatowe Zakłady Opiekuńczo-Lecznicze w Grojcu
Al. Ogrodowa 1
32-615 Grojec

Znak sprawy: PZOL.ZP.262a.2.2020

Grojec, dnia 14.05.2019 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
W ZADANIU PN.
„ŚWIADCZENIE USŁUG SPRZĄTANIA I UTRZYMANIA CZYSTOŚCI
WRAZ ZE STAŁĄ DOSTAWĄ MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH
ORAZ DEZYNFEKCJI W PZOL W GROJCU”

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości
zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.)
Zatwierdzono w dniu:

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

Użyte skróty:
Ustawa Pzp – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r.
poz. 1843 ze zm..),
SIWZ – specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
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I. Zamawiający
Powiatowe Zakłady Opiekuńczo-Lecznicze w Grojcu
Al. Ogrodowa 1, 32-615 Grojec
e-mail: sekretariat@pzolgrojec.pl
tel. 33 84-28-136, fax 33 84-28-903
strona internetowa: www.pzol.cba.pl
REGON 000298301, NIP 549-16-69-659
Godziny pracy: od poniedziałku do piątku od 07:30 do 14:35
II. Tryb udzielenia zamówienia
1. Postępowanie prowadzone będzie w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast.
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych zwanej dalej „ustawą PZP”.
2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną
dalej „SIWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy PZP.
3. Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach
wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.
III. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest „Świadczenie usług sprzątania i utrzymania czystości wraz ze
stałą dostawą materiałów eksploatacyjnych oraz dezynfekcji w PZOL w Grojcu”
w Powiatowych Zakładach Opiekuńczo-Leczniczych w Grojcu, Aleja Ogrodowa 1, Grojec 32-615 –
w sposób sprawny, dokładny i terminowy, z zastosowaniem najnowszej technologii, techniki,
sprzętu, materiałów i środków o nieniszczącym działaniu na czyszczone elementy pomieszczeń i ich
wystrój. Wykonawca zobowiązany jest w czasie wykonywania usług zapewnić na terenie objętym
umową należyty ład, porządek, przestrzeganie przepisów BHP i p. poż. oraz ponosi odpowiedzialność
za szkody powstałe w związku z realizacją usług oraz w skutek innych działań osób zatrudnionych
przez Wykonawcę. Wykonawca zakupuje na własny koszt środki czystości, dezynfekcyjne,
higieniczne, worki foliowe, mydło w płynie, ręczniki papierowe, papier toaletowy oraz narzędzia,
sprzęt i urządzenia techniczne niezbędne do wykonania zamówienia.
Przedmiotem

zamówienia

jest

w

szczególności:

świadczenie

usług

kompleksowego,

specjalistycznego sprzątania i utrzymania czystości powierzchni poziomych i pionowych, sprzętu
w określonych godzinach w pomieszczeniach budynku głównego i budynku terapii zajęciowej
(świetlicy) obejmujących sprzątanie i:

-2-

•

inne prace nie związane z bieżącym wykonywaniem usług np. sprzątanie po awariach,
remontach, w trakcie wprowadzonego reżimu sanitarno-epidemiologicznego (zwiększona
częstotliwość sprzątania);

•

usuwanie odpadów medycznych z miejsca ich wytwarzania i transport do punktu zbiorczego;

•

usuwanie odpadów komunalnych segregowanych i zmieszanych z miejsca ich wytwarzania
i transport do punktu zbiorczego;

•
•

prowadzenie dokumentacji w zakresie gospodarki odpadami;
wynoszenie brudnej pościeli i przynoszenie czystej;

•

przygotowanie wózków do wydawania posiłków;
mycie i dezynfekcja pojemników i wózków do transportu posiłków;
wysyłanie posiłków do kuchni oddziałowych;

•

zebranie naczyń i sztućców po konsumpcji z sal chorych;

•

usuwanie odpadów kuchennych po posiłkach;

•

zsyłanie windą do mycia brudnych naczyń, a odsyłanie czystych naczyń;
mycie i wyparzanie naczyń kuchennych;

•
•

•

•

po odbiorze czystych naczyń ze zmywalni ułożenie ich w szafkach kuchennych;
prowadzenie dokumentacji ilościowej naczyń;
dokumentacja czynności dezynfekcji i wymiany ściereczek i myjek kuchennych;
bieżące monitorowanie ilości odpadów w pojemnikach;
obsługa urządzeń ich mycie i dezynfekcja;

•

bezzwłoczne zgłaszanie personelowi medycznemu zauważonych w trakcie realizacji zadań

•
•
•
•

nietypowych zdarzeń i zachowań mogących spowodować szkodę na zdrowiu lub mieniu
pacjentów;
•

wzywanie personelu medycznego w sytuacjach awaryjnych;

•

kontrola temperatury składowania odpadów medycznych w soboty, niedziele oraz święta;

•

monitorowanie ilości środków;

•

dokumentowanie zużycia środków;

•

mycie i dezynfekcja sprzętów służących do transportu odpadów medycznych;

•

mycie i dezynfekcja sprzętów służących do sprzątania i dezynfekcji powierzchni;

•

mycie i dezynfekcja sprzętów do transportu bielizny i odzieży szpitalnej;

•

inne prace zlecone przez Zamawiającego zgodnie z przedmiotem zamówienia.

Szczegółowy zakres usług zawiera wzór umowy (z załącznikami), będący załącznikiem nr 2 do
SIWZ:
➢ Załącznik nr 1 do umowy – powierzchnia objęta sprzątaniem i dezynfekcją;
➢ Załącznik nr 2 do umowy – zakres usług w PZOL w Grojcu.
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2. Wspólny Słownik Zamówień: 90.90.00.00-6 Usługi w zakresie sprzątania i odkażania
33.76.30.00-6 Ręczniki papierowe
33.76.10.00-2 Papier toaletowy
33.71.19.00-6 Mydło
3. Sprzątanie odbywać się będzie codziennie przez 7 dni w tygodniu w godzinach od 07:00 do 19:00
obejmujące metraż pomieszczeń PZOL w Grojcu –załącznik nr 1 do umowy.
4. W celu prawidłowej realizacji pełnego zakresu zamówienia Wykonawca zapewni odpowiednią
ilość personelu, sprzętu i środków.
5. Stosowane środki dezynfekcyjne muszą posiadać (w zależności od klasyfikacji danego środka
i stosowanej dla niego procedury rejestracji):
a) dla produktów zakwalifikowanych jako produkty lecznicze w rozumieniu ustawy z dnia
06.09.2001 r. Prawo farmaceutyczne (t. j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 499) oraz ustawy z dnia
18.03.2011 r. O urzędzie rejestracji produktów leczniczych, wyrobów medycznych
i produktów biobójczych - Pozwolenie Ministra Zdrowia lub Prezesa Urzędu Rejestracji
Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych na dopuszczenie
do obrotu produktu leczniczego.
b) dla produktów zakwalifikowanych jako wyroby medyczne w rozumieniu ustawy z dnia
20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (t. j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 186 z późn. zm.) –
odpowiednia deklaracja zgodności WE i certyfikat CE /jeśli dotyczy/ oraz powiadomienie
Prezesa Urzędu RPLWMiPB.
c) pozwolenie na obrót produktem biobójczym zgodnie z przepisami ustawy z dnia
09 października 2015 r. o produktach biobójczych.
6. Stosowane środki myjące, czyszczące, do akrylowania oraz preparaty zarejestrowane jako wyrób
medyczny lub produkt biobójczy muszą posiadać kartę charakterystyki zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 25 luty 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach.
WYKONAWCA

MOŻE

ZAPOZNAĆ

SIĘ

Z

PROCEDURAMI

SANITARNO-

HIGIENICZNYMI OBOWIĄZUJACYMI W PZOL.
7.Wymagania dodatkowe stawiane całemu przedmiotowi zamówienia:
a) Wykonawca zobowiązany jest stosować własny profesjonalny sprzęt do mycia oraz
profesjonalne mechaniczne urządzenia do czyszczenia, dezynfekcji oraz zapewnić
odpowiednią ilość mopów i innego sprzętu niezbędnego do wykonania usługi.
b) szczegółowe wymagania dotyczące personelu wykonującego usługę u Zamawiającego
określa załącznik nr 5 do SIWZ.
c) praca personelu sprzątającego odbywać się będzie po wcześniejszym uzgodnieniu
szczegółowych czasów pracy w poszczególnych komórkach.
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d) Wykonawca nie będzie sprzątał sal chorych, gabinetu lekarskiego gabinetu zabiegowego
w następujących momentach:
• podczas przyjmowania pacjenta,
• podczas wizyt lekarskich,
• podczas wykonywanych czynnościach zabiegowych i pielęgnacyjnych u pacjentów.
e) Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli, nadzoru wykonywania usługi przez
pielęgniarki oddziałowe lub inne wyznaczone osoby.
f) w celu umożliwienia przeprowadzenia kontroli Wykonawca zobowiązuje się do
przedstawienia na życzenie Zamawiającego odpowiednich dokumentów oraz udzielania
wszelkich niezbędnych informacji w zakresie realizacji usługi w obiekcie Zamawiającego.
g) wszelkie uwagi dotyczące jakości wykonywania usługi, Zamawiający zgłasza do
koordynatora-przedstawiciela Wykonawcy po uprzednim wpisie w protokole.
h) Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia we własnym zakresie i na swój koszt
odpowiedniej ilości materiałów, sprzętu i urządzeń technicznych, środków czystości, środków
dezynfekcyjnych i środków higienicznych oraz materiałów pomocniczych, a także na bieżąco
uzupełnić materiały eksploatacyjne (papier toaletowy, ręczniki papierowe, worki folioweróżnego rozmiaru i koloru zgodnie ze specyfiką odpadu, mydło w płynie, środek do
dezynfekcji rąk).
i) Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia pełnej listy preparatów myjącoczyszczących i dezynfekcyjnych oraz kart charakterystyki substancji zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach.
Stosowane środki powinny posiadać pozytywną opinię Państwowego Zakładu Higieny.
j) Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia pełnej listy narzędzi, sprzętu i urządzeń
technicznych,
k) za wszelkie nieprawidłowości związane z wykonywaniem usługi odpowiedzialność ponosi
Wykonawca,
l) Wykonawca ponosi odpowiedzialność przed organami kontroli sanitarnej, Zamawiającym
i innymi jednostkami kontroli.
8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
9.1. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez Wykonawcę wykonania części
zamówienia podwykonawcom.
9.2. W przypadku

gdy Wykonawca zamierza zrealizować przedmiot zamówienia z udziałem

podwykonawców, Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia
(zakresu), której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania nazw firm tych
podwykonawców wraz z danymi kontaktowymi (zgodnie z treścią formularza ofertowego
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stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ). W przypadku kiedy Wykonawca nie wskaże w ofercie
części, którą zamierza powierzyć podwykonawcom, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca
zrealizuje zamówienie samodzielnie.
9.3. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa
w ust. 9.2. w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację usługi.
9.4. Zamawiający wymaga, by w stosunku do Podwykonawców, którym Wykonawca zamierza
powierzyć realizację części zamówienia, nie zachodziły okoliczności wskazane w art. 24 ust.1
ustawy Pzp.
10. Zamawiający nie dopuszcza do składania ofert częściowych.
11. Zamawiający zaleca przeprowadzenie dokonania wizji lokalnej na swoją odpowiedzialność
i ryzyko, w celu zapoznania się ze specyfiką przedmiotu zamówienia i uzyskania informacji
niezbędnych do przygotowania oferty. Zamawiający umożliwi przeprowadzenie wizji lokalnej w dni
robocze, od godziny 07:00-14:35 po wcześniejszym ustaleniu terminu z Zamawiającym pod nr tel.33/
8428-136. Wizja lokalna powinna się odbyć zgodnie z wymogami sanitarno-epidemiologicznymi.
Osoby chcące uczestniczyć w wizji lokalnej proszone są o zaopatrzenie się we własnym zakresie
materiały/środki ochrony osobistej w celu zachowania warunków sanitarno-epidemiologicznych
zgodnie z obowiązującymi przepisami.
12.Wymagania dotyczące zatrudnienia na umowę o pracę zgodnie z przepisem art.29 ust.3a ustawy
PZP:
a) Zamawiający wymaga, aby osoby uczestniczące w realizacji zamówienia były zatrudnione
przez Wykonawcę (lub podwykonawcę, jeżeli Wykonawca powierza wykonanie części
zamówienia podwykonawcy) na podstawie umowy o pracę w rozumieniu ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t.j. Dz.U z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.).
b) Wykonawca musi zatrudniać osoby realizujące przedmiot zamówienia na podstawie umowy
o pracę przez cały okres realizacji umowy, a w przypadku rozwiązania umowy przez osobę
zatrudnioną lub przez pracodawcę, Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę na to miejsce innej osoby.
Zamawiający dopuszcza, aby pracownik był zatrudniony w oparciu o umowę zlecenie tylko
w przypadkach nagłych i krótkotrwałych (np. zastępstwo, choroba, inne przypadki losowe).
c) Najpóźniej w dniu przystąpienia do realizacji umowy Wykonawca doręczy Zamawiającemu
oświadczenie potwierdzające, wymóg zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę wraz
z oznaczeniem liczby tych osób, określeniem rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu załącznik nr 6 do SIWZ. Oświadczenie powinno określać podmiot, w imieniu którego
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oświadczenie jest składane (odpowiednio Wykonawca lub Podwykonawca) oraz być
opatrzone datą i podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania tego podmiotu.
d) Wykonawca jest zobowiązany przed przystąpieniem do realizacji umowy oraz w trakcie jej
realizacji na każde wezwanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego,
a jeżeli strony nie ustalą innego terminu - w terminie 3 dni roboczych, przedstawić do wglądu
Zamawiającemu poświadczone za zgodność z oryginałem (odpowiednio przez Wykonawcę
lub Podwykonawcę) kopie aktualnych umów o pracę potwierdzających że przedmiot
zamówienia jest wykonywany przez osoby zatrudnione na umowę o pracę zgodnie
z deklaracją Wykonawcy.
e) Kopie umów o których mowa w ppkt.d) powinny zostać zanonimizowane w sposób
zapewniający ochronę danych osobowych pracowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia
10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności pozbawione adresów, nr
PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje
takie jak data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe
do zidentyfikowania.
f) Nieprzedłożenie lub przedstawienie w liczbie mniejszej niż wskazana w oświadczeniu,
o którym mowa w ppkt.c) przez Wykonawcę kopii umów zawartych przez Wykonawcę
(Podwykonawcę) z pracownikami wykonującymi przedmiot zamówienia w terminie
wskazanym przez Zamawiającego zgodnie z ppkt.d) będzie traktowane jako niewypełnienie
obowiązku zatrudnienia pracowników realizujących przedmiot zamówienia na podstawie
umowy o pracę.
g) W ramach czynności kontrolnych przestrzegania wymogu, o którym mowa w art.29 ust.3a
ustawy Pzp, Zamawiający oprócz weryfikacji dokumentów, o których mowa w ppkt.c) i d)
jest uprawniony także do żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie
potwierdzenia spełnienia w/w wymogu lub do przeprowadzenia kontroli na miejscu
wykonywania świadczeń. W przypadku uzasadnionych zastrzeżeń co do przestrzegania prawa
pracy

przez

Wykonawcę

lub

Podwykonawcę,

Zamawiający

może

zwrócić

się

o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
h) Za niedopełnienie wymogu zatrudnienia pracowników realizujących przedmiot zamówienia
na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów kodeksu pracy, Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną o której mowa we wzorze umowy- załącznik nr 2 do SIWZ.
i) Postanowienia dotyczące dokumentowania realizacji zamówienia przy udziale osób
zatrudnionych na podstawie umowy o pracę oraz sankcje za nieprzestrzeganie w/w warunków
realizacji zamówienia zostały opisane we wzorze umowy- załącznik nr 2 do SIWZ.
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j) Zamawiający wymaga stałej obecności pracowników w obiekcie w godzinach od 7.00 do
19.00.
Od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 19.00 Zamawiający wymaga obsady
minimum 3 pracowników sprzątających.
W sobotę, niedzielę i święta Zamawiający wymaga minimum 3 pracowników, w tym:
•

minimum 2 pracowników sprzątających w godzinach od 7.00 do 19.00,

•

1 pracownika w godzinach od 9.00 do 17.00.

IV. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających (art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy
PZP)
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia polegających na powtórzeniu
podobnych usług w rozumieniu przepisu art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.
V. Termin wykonania zamówienia
1. Usługi będące przedmiotem zamówienia będą realizowane przez okres 12 miesięcy tj. od dnia 01
lipca 2020 r. do dnia 30 czerwca 2021 r.
2. Jeżeli ze względu na trwającą procedurę przetargową nie będzie możliwe zawarcie umowy do dnia
01 lipca 2020 r. termin realizacji zamówienia ustala się na okres 12 miesięcy od dnia zawarcia
umowy.
VI. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
warunków:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.1. nie podlegają wykluczeniu;
1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to
z odrębnych przepisów. Zamawiający nie wyznacza minimalnego warunku w tym zakresie.
Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie
spełnia w oparciu o oświadczenie – załącznik nr 3 do SIWZ.
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu będzie
dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia w oparciu o
•

oświadczenie – załącznik nr 3 do SIWZ,

•

oświadczenie Wykonawcy o opłaconej polisie, a w przypadku jej braku innego
dokumentu

potwierdzającego,

że

Wykonawca

jest

ubezpieczony

od

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej
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związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 250.000,00 zł wraz
z zobowiązaniem wybranego Wykonawcy do dostarczenia takiego dokumentu
najpóźniej do dnia podpisania umowy– załącznik nr 3 do SIWZ.
c) zdolności technicznej lub zawodowej. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu będzie
dokonana w oparciu o:
1. doświadczenie zawodowe
1) oświadczenie – załącznik nr 3 do SIWZ,
2) wykaz wykonania co najmniej trzech usług w okresie ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert, polegających na utrzymaniu w czystości i należytym stanie
sanitarnym podmiot leczniczy, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, o wartości co najmniej 250.000,00 zł brutto każda w okresie co najmniej 12
miesięcy, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców – załącznik
nr 3 do SIWZ.
W przypadku wspólnie ubiegających się o zamówienie przynajmniej jeden z nich winien wykazać co
najmniej 3 usługi wykonane w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku zdolności
technicznej lub doświadczenia zawodowego 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 odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego,
że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
W przypadku skorzystania z uprawnień wynikających z art. 22a ustawy Pzp tj. posługiwania się
w celu wykazania spełnienia warunku cudzymi zasobami Zamawiający wymaga, by przynajmniej
jeden z podmiotów użyczających zdolności technicznej lub zawodowej przedstawił wykaz co
najmniej 3 usług wykonanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku zdolności
technicznej lub doświadczenia zawodowego 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 odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego,
że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
2.

zdolności techniczne

1) oświadczenie – załącznik nr 3 do SIWZ,

2) oświadczenie Wykonawcy, że będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia oraz że pracownicy skierowani do świadczenia usługi będą osobami, które nie
figurują w Krajowym Rejestrze Karnym – załącznik nr 3 do SIWZ.
2. W sytuacji, gdy Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji
finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 22a ustawy pzp,
zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia,
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w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do
dyspozycji Wykonawców niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu
zamówienia. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów,
odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę
poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za
nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
3. W celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu
niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę
z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda dokumentów
dotyczących w szczególności:
a) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę przy wykonywaniu
zamówienia,
c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,
d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
4. 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, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu
podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy Pzp, na podstawie
złożonego oświadczenia stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ.
Jeżeli zdolności lub sytuacja podmiotu, o którym mowa w pkt. 2 nie potwierdzają spełnienia przez
Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy
wykluczenia o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy Pzp, Zamawiający zażąda, aby
Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: zastąpił ten podmiot innym podmiotem
lub podmiotami lub zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli
wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których
mowa w pkt.2
Zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający może najpierw dokonać oceny oferty, a następnie
zbadać, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
VI a. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt. 8 ustawy PZP
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Oprócz wykluczenia, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp , Zamawiający na podstawie
art. 24 ust.5 pkt.8 ustawy Pzp, przewiduje wykluczenie Wykonawcy, który naruszył obowiązki
dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba,
że Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, że dokonał
płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz
z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.
Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne
okoliczności czynu Wykonawcy, uzna przedstawione dowody za wystarczające.
Uwaga: Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania, ofertę
Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

VII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału
w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia
1. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie
w zakresie wskazanym w załączniku nr 3 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą
stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki
udziału w postępowaniu.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym
mowa w rozdz. VII. pkt. 1 niniejszej SIWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz
brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.
3. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części
zamówienia Podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia
z udziału w postępowaniu składa oświadczenie, o którym mowa w rozdz. VII. pkt. 1 niniejszej SIWZ.
4. 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 składa także oświadczenie, o którym mowa w rozdz. VII. pkt. 1
niniejszej SIWZ dotyczące tych podmiotów.
5. 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 oświadczeń lub dokumentów:
a)

Aktualnego

zaświadczenia

właściwego

naczelnika

Urzędu

Skarbowego

potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub
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zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymane w całości wykonanie decyzji
właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert;
b)

Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca
nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub
potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymane w całości wykonania decyzji
właściwego organu-wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu do składania ofert;

c)

oświadczenie Wykonawcy, że będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia zgodnie z zał. nr 6 do SIWZ .

6.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 - zgodnego z zał. Nr 4 do SIWZ.
W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz ze złożeniem oświadczenia
Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. (uwaga: W przypadku
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, oświadczenie składa oddzielnie każdy
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie).
7.W zakresie nieuregulowanym SIWZ zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju
z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od
Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126 ze zm.).
8.Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w rozdz. VII. pkt. 1. niniejszej SIWZ,
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy
PZP, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub
dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości,
Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień
w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub
udzielania wyjaśnień oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby
unieważnienie postępowania.
9. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej;
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a)Zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 5. lit. a, b – składa dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające
odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, nie zalega
z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że
uzyskała przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
b)Dokumenty, o których mowa w pkt 5 lit. a, b- powinny być wystawione nie wcześniej niż
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
c)Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 5, zastępuje się je
dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania.
d)Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, mają miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich
zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania
dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp,
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, z tym że
w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń –
zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem,
właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.
e)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 miejsca zamieszkania osoby lub
kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie
niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
10. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie
zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia
wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają
wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do
uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia
aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
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11. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
okoliczności, o których mowa w art.25 ust.1 pkt.1 i 3, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub
dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych
i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia
17 lutego 2005r o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U.
z 2020 r., poz.346).
12. Dokumenty, inne niż oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność
z oryginałem.
13. Potwierdzenia za zgodność z oryginałem dokonywane są w formie pisemnej przez Wykonawcę
albo podmiot trzeci albo Wykonawcę wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia
publicznego, albo Podwykonawcę – odpowiednio, w zakresie dokumentów, którego każdego z nich
dotyczy.
14. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub
budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
15.Ocena spełnienia warunków dokonana zostanie przez komisję przetargową zgodnie z ustawą Pzp
oraz niniejszą SIWZ.
VIII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do
porozumiewania się z Wykonawcami
1. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy
mogą przekazywać pisemnie, faksem, lub środkami komunikacji elektronicznej w rozumieniu
ustawy z dnia 18 lipca 2002r o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U z 2020 r., poz. 344)
lub za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r.
o prawie pocztowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 ze zm.), osobiście, za pośrednictwem
posłańca, za wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych
w rozdziale VI i VII niniejszej SIWZ (również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania,
o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP), dla których Prawodawca przewidział wyłącznie
formę pisemną.
2. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem
sprawy określonym w SIWZ tj. PZOL.ZP.262a.2.2020.
3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę
pisemnie winny być składane na adres: Powiatowe Zakłady Opiekuńczo-Lecznicze w Grojcu, Al.
Ogrodowa 1, 32-615 Grojec.
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4. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą
elektroniczną winny być kierowane na adres: sekretariat@pzolgrojec.pl, faksem na nr 33/ 84
28 903.
5. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane za pomocą faksu
lub w formie elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia
faktu ich otrzymania.
6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
7. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca
dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert, Zamawiający udzieli wyjaśnień
niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli
wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub
dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek
bez rozpoznania. Zamawiający zamieści wyjaśnienia na stronie internetowej, na której
udostępniono SIWZ.
8. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym
mowa w rozdz. VIII. pkt.7 niniejszej SIWZ.
9. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi,
jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie
Zamawiającego.
10. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.
11. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami:
1) w kwestiach formalnych, w zakresie proceduralnym, osobą upoważnioną do kontaktu
z Wykonawcami jest:
Monika Miłoń – tel. 33 84-28-136, faks. 33-84-28-903 e mail: sekretariat@pzolgrojec.pl
2) W zakresie merytorycznym osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami jest:
Halina

Kolber-Sala

–

tel.

33 84-28-136,

faks.

33-84-28-903

e-mail:

sekretariat@pzolgrojec.pl
Jednocześnie Zamawiający informuje, że przepisy ustawy PZP nie pozwalają na jakikolwiek inny
kontakt - zarówno z Zamawiającym jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania się
z Wykonawcami - niż wskazany w niniejszym rozdziale SIWZ.
IX. Wadium
1.Oferta musi być zabezpieczona wadium. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
2.Wartość wadium wynosi: 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych).
3.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
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a) pieniądzu,
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
(Dz. U. z 2019 poz. 310)
4.WADIUM wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy zamawiającego:
ING Bank Śląski nr 74 1050 1445 1000 0090 3022 6808 z dopiskiem:
„USŁUGA SPRZĄTANIA I DEZYNFEKCJI W PZOL W GROJCU” PZOL.ZP.262a.2.2020
Wadium wniesione w tej formie zamawiający zwraca bez odsetek, co wynika z umowy rachunku
bankowego, na którym będzie ono przechowywane.
5. W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej, Wykonawca z zachowaniem właściwej
staranności winien dokonać przelewu pieniężnego z odpowiednim wyprzedzeniem, gdyż za termin
wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania kwotą wadium podanego wyżej
rachunku bankowego Zamawiającego.
6. Zaleca się, aby do oferty Wykonawcy załączyli potwierdzenie przelewu kwoty wadium.
7. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, oryginał gwarancji lub
poręczenia należy dołączyć do oferty. Wadium musi być wystawione na Zamawiającego.
8. Dokument wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia winien zawierać bezwarunkowe
i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela zapłaty wymaganej kwoty wadium, na
pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium, powstałe na skutek
okoliczności określonych w ustawie.
9. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została
wybrana jako najkorzystniejsza, któremu Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu
umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania
umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.
10. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed
upływem terminu składania ofert.
11. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono
wadium na skutek okoliczności, o których mowa w pkt. 9, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania
jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie
określonym przez Zamawiającego.
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12.

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na

wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp z przyczyn leżących po jego stronie, nie
złożył dokumentów lub oświadczeń potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1
ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art.25a ust.1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na
poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust 2 pkt. 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak
możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej, chyba że udowodni,
że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.
13.Zamawiający zatrzymuje wadium, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
a)

odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych
w ofercie;

b)

nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

c)

zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących
po stronie Wykonawcy;

d)

w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn
leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art.
25 ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której
mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty
złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.

X. Termin związania ofertą
1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
2.Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3.Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania
ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania
ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony
okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
4. Zgoda Wykonawcy na przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko
z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe,
z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu
związania ofertą dokonane będzie po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia
nowego wadium lub jego przedłużenia będzie dotyczył jedynie Wykonawcy, którego oferta została
wybrana jako najkorzystniejsza.
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XI. Opis sposobu przygotowywania oferty
1) Oferta powinna zawierać:
1.

podpisany przez Wykonawcę Formularz ofertowy według załącznika nr 1 do SIWZ,

2.

podpisane przez Wykonawcę oświadczenie stanowiące załącznik nr 3 do SIWZ,

3.

pełnomocnictwa (jeśli dotyczy),

4.

dowód wniesienia wadium.

2) O ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę, do oferty powinno być
załączone pełnomocnictwo do jej podpisania złożone w formie oryginału (wystawionego przez osoby
wymienione we właściwym rejestrze) lub kserokopii poświadczonej notarialnie.
3) Obok wymaganych oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału
w postępowaniu oraz dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu wykazania braku
podstaw wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz ust. 5
pkt. 8 ustawy Pzp, do oferty należy dołączyć także (odpowiednio):
W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia – pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowę o współdziałaniu, z której będzie
wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy.
4) Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa,
Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia
oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
5) Dokumenty wchodzące w skład oferty składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem, poprzez złożenie na każdej zapisanej stronie kopii dokumentu podpisu wraz
z adnotacją „za zgodność z oryginałem”. Oferta i załączniki do oferty (tj. wymagane oświadczenia
i dokumenty) muszą być podpisane przez Wykonawcę lub osobę/osoby uprawnione do jego
reprezentacji. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii
dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym)
Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii
poświadczonej notarialnie.
Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego
zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia publicznego albo Podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich
dotyczą.
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Oświadczenia, dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji
polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące Podwykonawców,
składane są w oryginale.
6) Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
7) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
8) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
9) W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących po
stronie Zamawiającego, Wykonawcom, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, przysługuje
roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów
przygotowania oferty.
10) Ofertę wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami Wykonawca sporządza ściśle
według postanowień niniejszej SIWZ.
11) Ofertę sporządza się w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisania lub ręcznie
długopisem bądź niezmywalnym atramentem. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane
wraz z przysięgłym tłumaczeniem na język polski.
12) Wykonawca powinien sporządzić ofertę na przygotowanych i udostępnionych drukach
załączników lub w oparciu o zawartą w nich treść, stanowiącą integralną część niniejszej SIWZ.
13) Do oferty należy załączyć spis załączników – wykaz dokumentów załączonych kolejno do oferty.
14) Wymaga się, aby wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami były kolejno
ponumerowane i złączone w sposób trwały oraz na każdej stronie podpisane przez osobę (osoby)
uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, przy czym co najmniej na
pierwszej i ostatniej stronie oferty podpis (podpisy) należy opatrzyć pieczęcią imienną
Wykonawcy.
15) Jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, co do których
Wykonawca zastrzegł, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, dokumenty
zawierające te informacje należy złożyć w osobnej części i odpowiednio je oznaczyć np. dokumenty
poufne.
Wykonawca może zastrzec w ofercie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W tym celu jest zobowiązany nie
później niż w terminie składania ofert zastrzec, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazywać,
iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec
informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. Dokumenty stanowiące tajemnicę
przedsiębiorstwa, w celu zachowania ich poufności, zaleca się umieścić w odrębnej kopercie lub
teczce niż oferta, z dopiskiem „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa – nie udostępniać
osobom trzecim”.
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16) Wykonawca zamieszcza ofertę w kopercie oznaczonej nazwą i adresem Zamawiającego
i Wykonawcy oraz opisanej w następujący sposób:
„USŁUGA SPRZĄTANIA I DEZYNFEKCJI W PZOL W GROJCU”
PZOL.ZP.262a.2.2020
nie otwierać przed 22.05.2020 r. godz. 10:30"
17) Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę wyłącznie przed
terminem składania ofert i pod warunkiem, że przed upływem tego terminu Zamawiający otrzyma
pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. Powiadomienie to musi być
oznaczone słowami „zmiana” lub „wycofanie” i podpisane przez osobę/osoby uprawnione do
reprezentowania Wykonawcy. Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która została złożona po
terminie.
Powiadomienie o zmianie oferty oraz wycofaniu oferty musi być złożone w miejscu i według zasad
obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty zawierające zmiany lub
wycofanie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
Wraz z powiadomieniem o zmianie lub wycofaniu złożonej oferty należy złożyć dokumenty
potwierdzające uprawnienie osoby/osób podpisujących wniosek do reprezentowania Wykonawcy
(jeżeli uprawnienie to nie wynika z dokumentów załączonych do oferty).
W trakcie publicznej sesji otwarcia ofert, koperty (paczki) oznakowane dopiskiem „ZMIANA” lub
„WYCOFANIE” zostaną otwarte przed otwarciem kopert (paczek) zawierających oferty. Po
weryfikacji, w toku badania i oceny ofert, poprawności procedury dokonania zmian lub wycofania
oferty:
a) zmiany zostaną dołączone do oferty,
b) w przypadku ofert wycofanych Zamawiający niezwłocznie zwróci wadium (jeżeli wymagano jego
wniesienia) w sposób wskazany w powiadomieniu, a w przypadku braku takiego wskazania prześle
na adres siedziby Wykonawcy, natomiast wycofana oferta pozostanie w posiadaniu Zamawiającego.
18) Za ofertę złożoną po terminie uważa się ofertę, która bez względu na przyczynę dotarła do
Zamawiającego (budynek administracji) do Działu księgowości – po upływie terminu składania ofert.
Oferty złożone po terminie będą niezwłocznie zwrócone Wykonawcom, bez ich otwierania.
19) Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być naniesione w czytelny sposób
i parafowane przez osobę (osoby) podpisujące ofertę i opatrzone datami ich dokonania.
20) Obowiązkiem składającego ofertę jest uzyskać wszelkie informacje konieczne do prawidłowego
przygotowania ofert.
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XII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, budynek administracji (dział księgowości) do
dnia 22.05.2020 r. do godz. 10:00.
Po wejściu do budynku administracji i po zdezynfekowaniu rąk, proszę wołać osobę z działu
księgowości, w celu zanotowania w rejestrze składanych ofert: nazwę firmy, termin i godzinę
złożenia oferty.
2. Zamawiający otworzy oferty w obecności Wykonawców, którzy zechcą przybyć na otwarcie ofert
w dniu 22.05.2020 r. o godz. 10:30, w siedzibie Zamawiającego.
Prosimy o wcześniejsze zgłoszenie chęci uczestniczenia w trakcie otwarcia ofert, w celu
przygotowania odpowiednio pomieszczenia.
Osoby chcące uczestniczyć podczas otwarcia ofert proszone są o zaopatrzenie się we własnym
zakresie materiały/środki ochrony osobistej w celu zachowania warunków sanitarnoepidemiologicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3.Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia. Po otwarciu ofert poda również nazwy (firmy) oraz adresy
Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu płatności.
4.Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje
dotyczące:
-kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
-firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,
-ceny, terminu płatności.
XIII. Opis sposobu obliczenia ceny
1. Cenę oferty należy wpisać w formularzu ofertowym, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do
SIWZ.
2. Wykonawca określi cenę oferty w złotych z VAT, przy uwzględnieniu stawki podatku,
obowiązującej w dniu składania ofert.
3. Cena oferty ma być podana jednoznacznie. Nie dopuszcza się przy podawaniu ceny oferty
wprowadzania zapisów typu „na podane ceny udzielam 10% rabatu”. Ewentualne upusty, rabaty,
o ile nie są czynem nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia z dnia 16 kwietnia 1993 r.
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1010) powinny zostać uwzględnione
w cenie.
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4. Wszystkie ceny (w tym jednostkowe) powinny być podawane z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku.
5. Cena przedmiotu zamówienia powinna uwzględniać wszystkie elementy związane z prawidłową
realizacją niniejszego zamówienia tj. musi uwzględniać wymagania SIWZ oraz obejmować
wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi
przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
Zamawiający poprawia w ofercie: oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe,
z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające na
niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie powodujące istotnych
zmian w treści oferty – niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została
poprawiona.
6. Cena podana w ofercie jest niezmienna w całym okresie realizacji przedmiotu zamówienia.
XIV. Kryteria oraz sposób oceny ofert:
•

Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:

Nr:

Nazwa kryterium:

Waga:

1

Cena

60 %

2

Termin płatności

15 %

3

Koncepcja realizacji zamówienia

25 %

tj:

Wzór:

Nr kryterium:
Kryterium 1
Cena

Liczba punktów za kryterium
„cena brutto” = ( Cmin/Cof ) * waga (60 pkt),
gdzie:
- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert
- Cof - cena podana w ofercie

Kryterium 2

Termin płatności – do 60 dni włącznie, jednak nie 15 pkt.
mniej niż 31.
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Termin płatności

Termin płatności – do 30 dni, jednak nie mniej niż 10 pkt.
22 dni.
Termin płatności – do 21 dni, jednak nie mniej niż 0 pkt.
14 dni.

Kryterium 3

Liczba punktów za kryterium

Koncepcja realizacji „koncepcja realizacji zamówienia” = (suma otrzymanych punktów
zamówienia

/ liczba członków komisji)

Kryterium 1:
Ceną oferty (brutto) jest wartość brutto usługi za cały okres realizacji umowy i nie będzie podlegała
zmianom.
Zamawiający nie przewiduje możliwości dokonania proporcjonalnej zmiany ceny z chwilą wzrostu
poziomu minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wykonawca na etapie przygotowania wyliczenia
oferty musi uwzględnić powyższy wzrost wynagrodzenia.

Kryterium 2:
Zamawiający informuje, że minimalny termin płatności wynosi 21 dni, a maksymalny 60 dni od dnia
otrzymania faktury. W przypadku, w którym Wykonawca zaoferuje termin płatności poniżej
wymaganego terminu minimalnego jego oferta zostanie uznana za niezgodną z SIWZ, w przypadku
zaś gdy termin płatności będzie dłuższy niż 60 dni to na potrzeby określenia ilości uzyskanych
punktów przyjęty zostanie 60-dniowy termin płatności.

Kryterium 3:
Koncepcja realizacji zamówienia podlegać będzie indywidualnej ocenie wszystkich członków
Komisji Przetargowej. Komisja przetargowa będzie brała pod uwagę szczegółowo opisaną przez
Wykonawcę koncepcję realizacji usługi wg następujących podkryteriów:
a) Plan higieny uwzględniający przedmiot zamówienia oraz harmonogram prac – 0-5 pkt.;
Plan higieny winien uwzględniać zakres usługi i częstotliwość jej wykonywania w oparciu
o przedstawiony załącznik nr 2 do umowy, organizację pracy sprzątaczek.
b) Procedury i instrukcje stosowane przy wykonywaniu usługi – 0-5 pkt.;
Wśród przedstawionych przez Wykonawcę procedur i instrukcji winny obowiązkowo znaleźć
się następujące dokumenty:
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➢ Sposób utrzymania czystości fizycznej i bakteriologicznej,
➢ Postępowania z wózkiem do dezynfekcji lub mycia powierzchni,
➢ Postępowanie z uszkodzonym workiem na odpady medyczne,
➢ Dezaktywacja plam organicznych,
➢ Przestrzegania zasad higieny osobistej,
➢ Postępowanie z bielizną szpitalną,
➢ Postępowanie z odpadami medycznymi,
➢ Postępowanie podczas izolacji chorego pierwszego i drugiego poziomu,
➢ Sposób przygotowania roztworów środka dezynfekcyjnego.
Procedury i instrukcje winny być opracowane zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa i zaleceniami epidemiologicznymi.
Zamawiający dopuszcza połączenie Planu higieny, Procedur i Instrukcji w jednym
dokumencie.
c) Proponowany system monitorowania jakości usługi przez Wykonawcę zawierający: opis
działalności kontrolnej, dokumentację, sposób kontaktowania się z przedstawicielem
Zamawiającego – 0-5 pkt.;
Wykonawca winien zaproponować system monitorowania jakości usługi zawierający:
➢ opis działalności,
➢ wzory dokumentów,
➢ sposób kontaktowania się z przedstawicielem Zamawiającego itp.
d) Ilość i rodzaj sprzętu do realizacji przedmiotu zamówienia – 0-5 pkt.
Zamawiający oceni ilość i rodzaj zaproponowanego sprzętu do realizacji zamówienia np. ilość
wózków do transportu termosów z posiłkami i napojami, ilość wózków do sprzątania, ilość
mopów, ilość nakładek na mopy przeznaczonych do użycia w dniu roboczym (wg
przygotowanych procedur) itd.
e) Wykaz środków czystości, środków dezynfekcyjnych i środków higienicznych potrzebnych do
realizacji zamówienia – 0-5 pkt.

Otrzymane w kryteriach punkty zostaną zsumowane zgodnie z wzorem:
Wynik oferty = Liczba punktów w kryterium „ cena brutto” + liczba punktów w kryterium
„termin płatności” + liczba punktów w kryterium „koncepcja realizacji zamówienia”
•

Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą, czyli ofertę złożoną z największą ilością
punktów. Pozostałym ofertom, spełniającym wymagania kryterialne przypisze się
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proporcjonalnie mniejszą liczbę punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa
oferty.
Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wymagania spośród ważnych ofert otrzyma
maksymalną liczbę punktów. Pozostałym ofertom, spełniającym wymagania kryterialne
przypisze się proporcjonalnie mniejszą liczbę punktów. Wynik będzie traktowany jako
wartość punktowa oferty.
•

W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez
Wykonawcę wyjaśnień treści złożonych przez niego ofert.

•

Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert
przedstawia taki sam bilans ceny lub innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych
ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty
o takiej samej cenie lub koszcie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty,
do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

•

Zgodnie z przepisem art. 91 ust. 3a ustawy PZP jeżeli złożono ofertę, której wybór
prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami
o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia
towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny
podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić
do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru
lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz
wskazując ich wartość bez kwoty podatku, co znajduje odzwierciedlenie w Formularzu
ofertowym- zał. nr 1 do SIWZ pkt 4.

XV. Podstawy wykluczenia Wykonawcy
1.

Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został
zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw
wykluczenia;

2.

Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art.
258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2019 r. poz.
1950 z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U.
z 2019 r. poz. 1468 i 1495),
b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997
r. – Kodeks karny,
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c) skarbowe,
d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 769);
3. Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego,
wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce
komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za
przestępstwo, o którym mowa w pkt 2;
4. Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat
lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub
zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
5. Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził
zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia
warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, lub który zataił te informacje lub nie jest
w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;
6. Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje
wprowadzające w błąd Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane
przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
7. Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności Zamawiającego
lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie
zamówienia;
8. Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub
którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło,
agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego
postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane
w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu;
9. Wykonawcę, który z innymi Wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie
konkurencji między Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co Zamawiający
jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
10. Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się
o zamówienia

publiczne

na

podstawie

ustawy

z

dnia

28

października

2002

r.

o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U.
z 2019 r. poz. 1214 i Dz. U. z 2020 r. poz. 358).
- 26 -

11. Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się
o zamówienia publiczne;
12. Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369, 1571 i 1667)
złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji
w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
XVI. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
1. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą
dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie
będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom określonym w niniejszej SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu
o podane wyżej kryteria oceny ofert.
3. Zamawiający unieważni postępowanie w sytuacji, gdy wystąpią przesłanki wskazane w art. 93
ustawy Pzp.
4. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców,
którzy złożyli oferty, o:
1)wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo
miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru,
a także nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy
Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium
oceny ofert i łączną punktację,
2)Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
3)Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając
uzasadnienie faktyczne i prawne,
4)Unieważnieniu postępowania podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
5. Ogłoszenie zawierające informacje wskazane w pkt 4. Zamawiający prześle do wszystkich
Wykonawców biorących udział w postępowaniu oraz umieści na stronie internetowej
www.pzol.cba.pl oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń).
6. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5
dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. Zawarcie umowy
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będzie możliwe przed upływem wskazanego terminu, jeżeli w postępowaniu o udzielenie
zamówienia zostanie złożona tylko jedna oferta.
7. Po ogłoszeniu wyniku, przed zawarciem umowy, Wykonawca dostarczy dokument wskazujący
osoby uprawnione do zawarcia umowy.
8. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania
umowy, Zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki
udziału w postępowaniu Wykonawcy, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych
ofert.
9. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za
najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia, są zobowiązani przedstawić
Zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę (np. umowa spółki cywilnej). Umowa ta nie
może być przedwstępna, ani nie może być zawarta pod warunkiem.
XVII. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
1. W niniejszym postępowaniu wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest
wymagane w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie (z VAT).
2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku
następujących

formach:

1)

pieniądzu;

2)

poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
3)

gwarancjach bankowych;

4)

gwarancjach ubezpieczeniowych;

5)

poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania
umowy w innych formach.
4.Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy
wskazany przez Zamawiającego najpóźniej w dniu podpisania umowy.
5. Dokument gwarancji lub poręczenia powinien zawierać bezwarunkowe i nieodwołalne
zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela zapłaty wymaganej kwoty zabezpieczenia, na
pierwsze, pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty zabezpieczenia.
W dokumencie tym gwarant/poręczyciel nie może uzależniać dokonania zapłaty od spełniania
przez beneficjenta dodatkowych warunków lub czynności (np. przesłania wezwania zapłaty
- 28 -

za pośrednictwem banku prowadzącego rachunek beneficjenta czy przedłożenia wraz
z wezwaniem zapłaty dodatkowej dokumentacji). Dopuszczalnym przez Zamawiającego
żądaniem gwaranta może być np. żądanie oświadczenia beneficjenta o nie wykonaniu lub
nienależytym wykonaniu umowy oraz dokumentu potwierdzającego, że osoby, które
podpisały wezwanie do zapłaty w imieniu beneficjenta, upoważnione są do jego
reprezentowania.
6. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na
jedną lub kilka form, o których mowa w rozdz. XVII pkt. 2. Zmiana formy zabezpieczenia
jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.
7. Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania Umowy Wykonawcy na zasadach
przewidzianych przepisami prawa, przy czym za dzień uznania Umowy za należycie
wykonaną Strony uznają dzień podpisania przez Zamawiającego miesięcznego protokołu
odbioru Usług za ostatni cykl rozliczeniowy Umowy.

XVIII. Istotne postanowienia umowy
Istotne postanowienia umowy zostały zawarte w załączniku nr 2 do SIWZ.
Zamawiający dopuszcza możliwość zmian umowy w oparciu o art. 144 ust.1 pkt. 1 ustawy Pzp –
szczegółowe zapisy zostały zawarte w § 14 załącznika nr 2 do SIWZ – Istotne postanowienia umowy.
XIX. Informacje dotyczące Podwykonawców
1. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych
części zamówienia.
2. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie
zamierza powierzyć Podwykonawcom.
3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu
wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany
wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby
Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenia zamówienia.
4. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, których niespełnienie spowoduje
zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu, oraz informacje
o umowach o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, które z uwagi
na wartość tych dostaw i usług nie podlegają obowiązkowi przekładania Zamawiającemu (art.
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36 ust. 2 pkt. 11 ustawy Pzp) określa § 6 istotnych postanowień umowy – załącznik nr 2 do
SIWZ
XX. Pouczenie o środkach ochrony prawnej
Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia
oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy
Pzp;
1. Informacja o niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności:
1.1 Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować
Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności podjętej przez niego lub
zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy Pzp, na które nie
przysługuje odwołanie.
1.2 W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność
albo dokona czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany
w ustawie Pzp dla tej czynności; na powyższe nie przysługuje odwołanie.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego
podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający
jest zobowiązany na podstawie ustawy:
2.1 Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;
2) określenia warunków udziału w postępowaniu;
3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
4) odrzucenia oferty odwołującego;
5) opisu przedmiotu zamówienia;
6) wyboru najkorzystniejszej oferty.
2.2 Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania,
kopię odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie
zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień
SIWZ, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie
o zamówieniu lub jest udostępniona SIWZ, wzywając Wykonawców do przystąpienia do
postępowania odwoławczego.
2.3 Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni
od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes
w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje.
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2.4 O oddaleniu odwołania lub jego uwzględnieniu Izba orzeka w wyroku.
2.5 Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby przesyłając jego kopię Zamawiającemu przed
upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego
treścią przed upływem tego terminu.
2.6 Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Pzp.
3. Skarga do sądu:
3.1.

Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje

skarga do sądu.
3.2.

Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia

orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.
3.3

Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego właściwemu

sądowi w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.
a.

Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego
oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich
uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub zmianę
orzeczenia w całości lub części.

b.

Sąd rozpoznaje sprawę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 1 miesiąca od
dnia wpływu skargi do sądu.

c.

Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie nie
przysługuje skarga kasacyjna.

4. Przepisy dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w art. 179 – 198g ustawy PZP.
XXI. Aukcja elektroniczna
W postępowaniu nie jest przewidziany wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
elektronicznej.
XXII. Sposób liczenia terminów
1.Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu o udzielenie
zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r-Kodeks cywilny (Dz.U. z 2019 r.,
poz. 1145 ze zm.) jeżeli przepisy ustawy PZP nie stanowią inaczej.
2.Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od
pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

XXIII. Informacje dodatkowe
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1.Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
2.Zamawiający nie przewiduje dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej z wykorzystaniem aukcji
elektronicznej.
3.Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
4.Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych lub
dołączenia katalogów elektronicznych do oferty.
5.Zamawiający nie przeprowadził dialogu technicznego przed wszczęciem postępowania.
6.Rozliczenia finansowe między Zamawiającym Wykonawcą dokonywane będą w polskich złotych.
7.Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
8.Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. Wszelkie koszty związane
z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

XIV.
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”,
informujemy, że:
2) administratorem Pani/Pana danych osobowych są Powiatowe Zakłady OpiekuńczoLecznicze w Grojcu Al. Ogrodowa 1, 32-615 Grojec;
3) Przestrzeganie zasad ochrony danych w PZOL w Grojcu nadzoruje wyznaczony
Inspektor Danych Osobowych. To osoba, z którą można się kontaktować mając pytania
lub wątpliwości w zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych przez PZOL
w Grojcu
•

Mailowo: marcin@informatics.jaworzno.pl

•

Korespondencyjnie: Powiatowe Zakłady Opiekuńczo-Lecznicze w Grojcu
Al. Ogrodowa 1, 32-615 Grojec

4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na „Świadczenie
usług sprzątania i utrzymania czystości wraz ze stałą dostawą materiałów
eksploatacyjnych oraz dezynfekcji w PZOL w Grojcu” PZOL.ZP.262a.2.2020
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
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5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.
1843 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez
okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas
trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania
umowy;
7) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp,
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
8) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
9) posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych1;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa
w art. 18 ust. 2 RODO2;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy RODO;
10) nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

−

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie
może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników
2
Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z
uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
1
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XV. Inne
Do spraw nieuregulowanych w niniejszej SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29
stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.).

Załącznikami do niniejszego dokumentu są:
nr 1 – Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ,
nr 2 – Istotne postanowienia umowy stanowiące załącznik nr 2 do SIWZ.
nr 3 – Oświadczenie o spełnianiu warunków oraz o niepodleganiu wykluczeniu stanowiące
załącznik nr 3 do SIWZ,
nr 4– Oświadczenie w sprawie grupy kapitałowej stanowiące zał. nr 4 do SIWZ,
nr 5 – Wymagania dotyczące personelu stanowiąca załącznik nr 5 do SIWZ,
nr 6 – Wykaz pracowników świadczących usługi stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ
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