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Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

z siedzibą w Warszawie, kod 03-924, przy ul. Niekłańskiej 4/24 
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tel. (0-22) 50 98 403, fax (0-22) 50 98 404, e-mail: zp@nieklanska.pl 

 

NIP 113-11-44-295, REGON 000297359 

______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

(dalej SIWZ) 

W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO 

na 

 

 

 

„Świadczenie usługi kompleksowego utrzymania czystości  

w Oddziale Neurologicznym oraz kompleksowego utrzymywania 

czystości wybranych obszarów w Szpitalu Dziecięcym” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone będzie w trybie przetargu 

nieograniczonego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 

2018 r., poz. 1986 oraz ustaw zmieniających Dz.U 2016 poz. 1020, Dz.U 2018 poz.1603). 

 

http://www.nieklanska.pl/
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Rozdział I.  INFORMACJE WSTĘPNE 
 

1.  Zamawiający: 
 

Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

Adres: 03-924 Warszawa, ul. Niekłańska 4/24 

Strona www: www.nieklanska.pl 

NIP: 113-11-44-295, REGON 000297359 
 

2.  Postępowanie prowadzi: 
 

Dział Zamówień Publicznych 

Adres: 03-924 Warszawa, ul. Niekłańska 4/24 

Adres email: zp@nieklanska.pl  

Fax: (22) 50 98 404 
        

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: RZP-9/IM/2019 

Wykonawcy we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na ten znak. 

 

3.  Tryb postępowania 

 

1) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 

nieograniczonego, na podstawie art. 39 – 46 w związku z art. 6a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 

r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 oraz ustaw 

zmieniających Dz.U 2016 poz. 1020, Dz.U 2018 poz.1603).  

2)  W kwestiach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają przepisy ustawy – Prawo zamówień 

publicznych oraz przepisy aktów wykonawczych.  

 

4. Informacje ogólne 

 

1) Ilekroć w SIWZ użyte jest określenie „uPzp”, należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 oraz 

ustaw zmieniających Dz.U 2016 poz. 1020, Dz.U 2018 poz.1603). 

2) Postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne. Protokół wraz z załącznikami jest 

udostępniany zgodnie z art. 96 uPzp oraz przepisami aktów wykonawczych. Dokumenty 

udostępniane są tylko i wyłącznie na pisemny wniosek Zainteresowanego. 

3)  Wszelką pisemną korespondencję do Zamawiającego związaną z niniejszym postępowaniem 

należy kierować na adres: Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza Samodzielny 

Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Dział Zamówień Publicznych, Adres: 03-924 Warszawa, 

ul. Niekłańska 4/24, , adres email: zp@nieklanska.pl.  

Dział Zamówień Publicznych jest komórką Zamawiającego, która prowadzi niniejsze 

postępowanie. 
4)  Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za skutki braku zachowania przez Wykonawcę 

powyższego wymogu. 

5)  Porozumiewanie się Zamawiającego z Wykonawcami odbywać się będzie, zgodnie                     

z wyborem Zamawiającego, dokonanym w oparciu o art. 18a pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 

2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1603) – ustawy zmieniającej – pisemnie lub za pomocą poczty 

elektronicznej. Składanie ofert odbywa się wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. Zamawiający odstępuje od wymogu użycia środków komunikacji elektronicznej 

przy składaniu ofert. Korespondencję uważa się za doręczoną z chwilą, gdy doszła ona do 

Zamawiającego bądź Wykonawcy w taki sposób, że mógł on zapoznać się z jej treścią. 

http://www.nieklanska.pl/
mailto:zp@nieklanska.pl
mailto:zp@nieklanska.pl
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6)  Wykonawca do złożonego oświadczenia, wniosku, zawiadomienia, zobowiązany jest 

załączyć dokument potwierdzający prawo osoby podpisującej do występowania w imieniu 

Wykonawcy chyba, że prawo to zostało wykazane już wcześniej. 

7) Wszelka korespondencja jest prowadzona w języku polskim. 

8)  Osobą upoważnioną do bezpośrednich kontaktów z Wykonawcami ze strony 

 Zamawiającego jest Pani Iwona Milewska, adres e-mail: zp@nieklanska.pl, tel.: 22 50-98-403.  

9)  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego może zostać unieważnione w przypadkach i 

na zasadach określonych w art. 93 uPzp.  

10) Wszystkie informacje przedstawione w SIWZ przeznaczone są wyłącznie do przygotowania 

oferty i w żadnym wypadku nie powinny być wykorzystywane w inny sposób. 

11) Informacja dotycząca ochrony danych osobowych 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, 

że:  

a) administratorem Państwa danych osobowych jest Szpital Dziecięcy im. prof. dr med. Jana 

Bogdanowicza, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, adres: ul. Niekłańska 

4/24, 03-924 Warszawa, 

b) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo 

kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem 

poczty elektronicznej: szpital@nieklanska.pl; 

c) administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO w celu związanym z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia 

publicznego; 

d) dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie 

przepisów prawa, a także podmiotom, z którymi administrator zawarł umowę w związku z 

realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą 

oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu 

ochrony danych osobowych). Odbiorcami danych będą także 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 (Pzp); 

e) administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego 

lub organizacji międzynarodowej; 

f) mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora. 

 

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że: 

1) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres wskazany w ustawie Pzp albo 

w przypadku zamówień realizowanych w ramach projektów (np. współfinansowanych ze 

środków Unii Europejskiej) przez okres wskazany w wytycznych w zakresie 

kwalifikowalności wydatków; 

2) przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub 

ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego; 

3) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji ww. celu. 

Konsekwencje niepodania danych określa ustawa Pzp; 

4) administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane 

osobowe. 

 

1. Tryb udzielania wyjaśnień dotyczących specyfikacji 
 

1) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający 

udzieli wyjaśnień zgodnie z art. 38 ust. 1 uPzp, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie 

treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa 

połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Ostatni dzień na składanie wniosków o 

udzielenie wyjaśnień wskazany jest w Rozdziale VIII – TERMINY. Zamawiający udzieli 

wyjaśnień niezwłocznie, nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, 

mailto:zp@nieklanska.pl
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zastrzegając sobie prawo nieudzielenia odpowiedzi na pytania postawione po tym terminie. 

Treść pytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał 

SIWZ, bez ujawniania źródła pytania a ponadto każdorazowo zamieści na stronie internetowej, 

na której została udostępniona SIWZ. Odpowiedzi na pytania będą stanowić integralną 

część SIWZ. 
2) W uzasadnionych przypadkach, zgodnie z art. 38 ust. 4 uPzp, Zamawiający może przed 

upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę treści SIWZ 

Zamawiający udostępnia na stronie internetowej.   

3) Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający 

zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. 

4) Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia                             

o zamówieniu niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, 

Zamawiający przedłuży termin składania ofert, informując o tym Wykonawców, którym 

przekazano SIWZ oraz zamieści informację na swojej stronie internetowej.  

5) Zamawiający nie przewiduje zorganizowania w ramach niniejszego postępowania spotkania 

informacyjnego dla Wykonawców. 

Rozdział II.  PRZEDMIOT I TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 
1.  Przedmiot zamówienia 

a) Przedmiotem zamówienia objętym niniejszym postępowaniem jest świadczenie usługi 

kompleksowego utrzymania czystości w Oddziale Neurologicznym oraz kompleksowego 

utrzymywania czystości wybranych obszarów w Szpitalu Dziecięcym, na podstawie 

odpowiednich procedur, instrukcji oraz planu higieny, obejmującej sprzątanie z 

uwzględnieniem dezynfekcji zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia znajdującym się 

w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 2 (część A i B)  

do niniejszej SIWZ. 

b) Szczegółowy opis częstotliwości sprzątania powierzchni określa Plan Higieny stanowiący 

Załącznik nr 7 do niniejszej SIWZ.  
c) Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany zgodnie z postanowieniami wzoru umowy 

stanowiącego Załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ. 

d) Zamawiający informuje, iż posiada niezbędny sprzęt do zapewnienia prawidłowego 

wykonywania usługi, który będzie do dyspozycji Wykonawcy. 

e) Powierzchnia do sprzątania wynosi: 

Usługę sprzątania w Oddziale Neurologicznym należy wykonać na powierzchni ok. 646,97 

m2, w tym: 

a) część kliniczna ok. 531,20 m2, w tym:  

 część kliniczna o zwiększonym reżimie sanitarnym ok. 51,97 m2; 

b) powierzchnia pozostała ok. 115,77 m2, 

c) szczegółowy opis stanowi Załącznik Nr 2 część A. 
Usługę sprzątania w wybranych obszarach w Szpitalu Dziecięcym należy wykonać na powierzchni 

ok. 3.234,85 m2, w tym: 

a) część kliniczna ok. 2.656 m2, w tym:  

 część kliniczna o zwiększonym reżimie sanitarnym ok. 295,85 m2; 

b) powierzchnia pozostała ok. 578,85 m2, 

c) szczegółowy opis stanowi Załącznik Nr 2 część B. 

 

f) Oferty będą ocenianie wg kryteriów podanych w Rozdziale VII ust. 2 SIWZ.  

g) Przedmiot zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 

 

CPV: 90 91 00 00-9  usługi sprzątania 

 

Zamawiający nie dopuszcza dokonywania przez Wykonawców jakichkolwiek podziałów 

przedmiotu zamówienia. 
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h) Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3a uPzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę, 

na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności polegające na 

bezpośrednim (fizycznym) wykonywaniu usługi kompleksowego utrzymania czystości. 

i) Wykonawca w dniu podpisania umowy oraz na każde wezwanie Zamawiającego w 

terminie do 4 dni kalendarzowych - złoży listę wyżej określonych osób. Osoby wskazane 

w Załączniku nr 9 do umowy w czasie wykonywania prac muszą posiadać przy sobie 

dokument umożliwiający ich identyfikację w każdym czasie. 

  

2. Termin i miejsce wykonania zamówienia 

 

1)  Zamówienie realizowane będzie w okresie: 01.04.2019 r. do 01.07.2019 r. tj. przez okres 3 

miesięcy. 
2)  Wykonawca będzie realizował usługi kompleksowego sprzątania bezpośrednio w Oddziale 

Neurologii oraz wskazanych obszarów w Szpitalu Dziecięcym w Warszawie,  ul. 

Niekłańska 4/24 zgodnie z Załącznikiem nr 2 część A i B. 

3) Zamawiający umożliwi zainteresowanym Wykonawcom zapoznanie się, z miejscem 

wykonywania usługi tj.: poprzez dokonanie wizji lokalnej, po uprzednim telefonicznym 

uzgodnieniu terminu z Kierownikiem Zespołu Sprzątającego – tel. 22 50-98-378. 

Rozdział III.  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
1. Informacje ogólne 

1) W celu prawidłowego sporządzenia oferty, Wykonawca powinien zapoznać się ze wszystkimi 

informacjami zawartymi w SIWZ. 

2) Złożona oferta powinna być zgodna z wymaganiami SIWZ pod rygorem jej odrzucenia. 

3) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

4) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

5) Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień na dodatkowe usługi. 

6) Zamawiający nie będzie zawierał umowy ramowej. 

7) Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 

elektronicznej. 

8) Zamawiający nie dopuszcza realizacji części lub całości niniejszego przedmiotu 

zamówienia przy udziale podwykonawców.  

9) Wykonawcy mogą złożyć wspólną ofertę, w rozumieniu art. 23 uPzp.  

10) Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów. 

11) Zamawiający nie ogranicza możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla 

Wykonawców, będących zakładami pracy chronionej oraz innych Wykonawców, których 

działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą 

realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących 

członkami grup społecznie marginalizowanych. 

12) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert, oferty 

wariantowej lub częściowej spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego 

Wykonawcę. 

13) Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz dostarczeniem oferty, a także koszty 

związane z ewentualnym dostarczeniem brakujących dokumentów na wezwanie 

Zamawiającego, ponosi Wykonawca. 

 

2. Wymagania formalne dotyczące oferty 

1) Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, przy użyciu nośnika pisma nie ulegającego usunięciu 

bez pozostawiania śladów. 

2) Oferta wraz z załącznikami musi być przygotowana w języku polskim.  
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3) Wszystkie dokumenty wystawione w języku innym niż polski muszą być przetłumaczone 

na język polski. Tłumaczenie musi być podpisane czytelnie przez osobę dokonującą 

tłumaczenia. 

4) Każda zapisana strona oferty musi być parafowana (podpis i pieczątka firmowa) przez 

Wykonawcę lub pełnomocnika Wykonawcy. Również wszelkie załączniki do oferty (każda 

zapisana strona) stanowiące oświadczenia Wykonawcy, a także wszelkie miejsca, w których 

Wykonawca naniósł zmiany muszą być podpisane (parafowane) przez Wykonawcę lub 

pełnomocnika Wykonawcy. 

5) Dla celów porządkowych, wszystkie strony oferty należy kolejno ponumerować. Wszystkie 

strony oferty należy parafować i spiąć, lub zszyć w sposób zabezpieczający przed ich 

dekompletacją. 
 

3. Zawartość merytoryczna oferty 

1) Ofertę należy sporządzić na Formularzu ofertowym o treści zgodnej z określoną we wzorze 

stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ, w oparciu o szczegółowy opis przedmiotu 

Zamówienia stanowiący Załącznik nr 2 (część A i B) do niniejszej SIWZ. 

Załącznik nr 1 - „Formularz ofertowy" nie podlega uzupełnieniu, jego niezgodność z 

wymogami Zamawiającego skutkuje odrzuceniem oferty, zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2. 

2) Oferty oraz wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie postępowania są 

jawne, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, wobec których 

Wykonawca składając ofertę zastrzegł, przez oznaczenie klauzulą „informacje objęte tajemnicą 

przedsiębiorstwa", że nie mogą być one udostępnione innym uczestnikom postępowania oraz 

wykazał Zamawiającemu, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa 

Wykonawcy, zgodnie z art. 8 ust. 3 uPzp oraz art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 

roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 419 z późn.zm.) 

zwanej dalej ustawą. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 

4 uPzp. W przypadku zastrzeżenia przez Wykonawcę informacji nie stanowiących tajemnicy 

przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy, bądź niewykazania przez Wykonawcę, że 

zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, Zamawiający uzna takie 

zastrzeżenie za bezskuteczne i ujawni te informacje jako zastrzeżone niezasadnie (m.in. 

uchwała Sądu Najwyższego z dnia 21.10.2005 r., sygn. akt III CZP 74/05, wyrok KIO UZP z 
dnia 03.03.2011 r. - KIO/UZP 303/11, KIO/UZP 312/11). 

4. Sposób opakowania i dostarczenia oferty 

1) Ofertę (formularz ofertowy wraz z wymaganymi załącznikami) należy składać                                

w nieprzejrzystym i zamkniętym opakowaniu. Opakowanie powinno być zabezpieczone                 

w sposób, który uniemożliwia bezśladowe otwarcie (np. podpisane na wszystkich 

połączeniach). Ofertę należy przesłać/złożyć do Zamawiającego na adres: 
 

Dział Zamówień Publicznych, Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

Adres: 03-924 Warszawa, ul. Niekłańska 4/24; budynek F, II piętro 

z dopiskiem: 

„Świadczenie usługi kompleksowego utrzymania czystości  

w Oddziale Neurologii oraz kompleksowego utrzymywania czystości 

wybranych obszarów w Szpitalu Dziecięcym ” 
RZP-9/IM/2019 

Nie otwierać przed dniem 01.03.2019 roku, godz. 10:00 

2) Na opakowaniu oferty należy umieścić pełną nazwę i dokładny adres Wykonawcy 

składającego daną ofertę (ulica, numer lokalu, miejscowość, numer kodu pocztowego). 

2) Zmiana lub wycofanie oferty dokonane przez Wykonawcę przed upływem terminu do 

składania ofert jest skuteczne, przy czym:  
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a) zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane 

i zaadresowane w ten sam sposób, co oferta. Ponadto opakowanie, w którym jest 

przekazywana zmieniona oferta należy opatrzyć napisem „ZMIANA”; 

b) powiadomienie o wycofaniu oferty powinno być opakowane i zaadresowane w ten 

sam sposób, co oferta. Ponadto opakowanie, w którym jest przekazywane to 

powiadomienie należy opatrzyć napisem „WYCOFANIE”. 

c) Wykonawca w przypadku dokonywania „ZMIANY” treści oferty, zobowiązany jest 

dołączyć oświadczenie wskazujące czego dotyczy „ZMIANA”. Z oświadczenia musi 

jednoznacznie wynikać zakres dokonanych zmian w stosunku do pierwotnie złożonej 

oferty. W przypadku braku oświadczenia Zamawiający uzna „ZMIANĘ” za wiążącą 

i ostateczną w zakresie złożonego w „ZMIANIE” dokumentu/ów lub 

oświadczenia/eń woli. 

d) „WYCOFANIE” lub „ZMIANA” oferty są możliwe do czasu wskazanego na 

składanie ofert. 

Rozdział IV.  WYMAGANIA  I  DOKUMENTACJA  
1. Warunki udziału w postępowaniu: 

1) O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy spełniający przesłanki                                

z art. 22 ust. 1 uPzp, tj.: 

a) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 uPzp 

(obligatoryjne przesłanki wykluczenia z postępowania), a w zakresie art. 24 ust. 5 

uPzp (fakultatywne przesłanki wykluczenia z postępowania) Zamawiający wymaga, 

aby Wykonawca nie podlegał wykluczeniu z przyczyn wskazanych w art. 24 ust. 5 

pkt 1 i pkt. 8 uPzp. 

b) posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia działalności zawodowej,  

o ile wynika to z odrębnych przepisów.  

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

 

c) posiadają zdolności techniczne lub zawodowe. 

 

1)   Wykonawca spełni ten warunek jeśli wykaże, że w okresie ostatnich trzech 

lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał lub wykonuje 

co najmniej 1 usługę sprzątania odpowiadającą swoim rodzajem usługom 

stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia tj. świadczenie 

kompleksowej usługi utrzymania czystości (rozumiane jako świadczenie 

usług specjalistycznego sprzątania i dezynfekcji, segregacji i transportu 

surowców wtórnych, odpadów medycznych i komunalnych do miejsca ich 

składowania, transportu wewnętrznego i usług pomocniczych w podmiocie 

leczniczym)  oraz wykaże, iż usługi te zostały wykonane lub są 

wykonywane należycie, tj.: zrealizował lub realizuje w ww. okresie co 

najmniej 1 usługę sprzątania, o wartości minimalnej 200 000,00 zł brutto 

za trzy kolejne miesiące, potwierdzonym dowodami, że usługi te zostały 

wykonane lub są wykonywane należycie. 

2)   Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, iż dysponuje osobami zdolnymi 

do wykonania przedmiotu zamówienia, posiadającymi kwalifikacje 

zawodowe, doświadczenie oraz wykształcenie tj.  

a) jedna osoba zatrudniona na terenie obiektów Zamawiającego, 

nadzorująca i kierująca, która posiada udokumentowane szkolenia z 

zakresu procesu sprzątania, mycia, dezynfekcji, postępowania z 

odpadami w podmiotach leczniczych, 
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b) wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia wraz z 

informacjami na temat zakresu wykonywanych przez nie czynności 

(stanowisko). 

 

d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia. 

1) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada ubezpieczenie od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 

przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 200.000,00 

zł (słownie: dwieście tysięcy złotych i 00/100) 

 

Zamawiający wymaga również, aby przez cały okres realizacji umowy Wykonawca 

posiadał ważną umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, w zakresie 

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.  

 

a także, którzy  

e)  zaoferują wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Istotnych 

Warunków Zamówienia. 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy, którzy będą w rozumieniu art. 22a ust. 1 uPzp polegać na 

zdolnościach technicznych lub zawodowych albo sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych 

podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, udowodnili 

Zamawiającemu, że realizując zamówienie będą dysponowali niezbędnymi zasobami tych 

podmiotów. W tym celu należy złożyć dokumenty zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 1 do 4 i ust. 2 

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.) – w oryginale w przypadku oświadczeń, o których mowa w wyżej 

wymienionym rozporządzeniu, a w przypadku innych dokumentów niż oświadczenia 

wymienionych w rozporządzeniu w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem 

odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty, w zakresie dokumentów, które każdego z nich 

dotyczą. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych 

podmiotów na zasadzie art. 22a ust. 1 uPzp odpowiada solidarnie wraz z podmiotem, który 

zobowiązał się do udostępnienia zasobów za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą 

wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów (Wykonawca) 

nie ponosi winy. 

2) Oferta musi być zgodna w kwestii sposobu jej sporządzenia, oferowanego przedmiotu                       

i warunków zamówienia, ze wszystkimi wymaganiami niniejszej SIWZ oraz z przepisami 

uPzp.  

3)  Zamawiający zgodnie z art. 24aa. ustawy Pzp dokona najpierw oceny ofert, a następnie zbada 

czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega 

wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. W przypadku gdy Wykonawca,             

o którym mowa w zdaniu poprzednim uchyla się od zawarcia umowy Zamawiający może 

zbadać czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu 

Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych. W wyżej 

wymienionym przypadku Zamawiający nie będzie dokonywał ponownej oceny pozostałych 

ofert. 

a) Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu nastąpi poprzez sprawdzenie złożonych 

oświadczeń i dokumentów określonych w SIWZ. 
 

Niespełnienie któregokolwiek spośród wyżej wymienionych warunków spowoduje wykluczenie 

Wykonawcy z postępowania.  

 

2. Dokumenty wymagane od Wykonawcy: 
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1. W celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia 

warunki udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty 

następujące dokumenty: 

a) oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania - wzór 

oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ - oryginał oświadczenia 

podpisany przez Wykonawcę; 

b) oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu - wzór 

oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ - oryginał oświadczenia 

podpisany przez Wykonawcę 

2. Zgodnie z art. 26 ust. 2 uPzp Wykonawca, którego oferta została oceniona najwyżej złoży, 

w terminie 5 dni od otrzymania wezwania, oświadczenia lub dokumenty potwierdzające 

okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 uPzp: 

 1. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania 

o udzielenie zamówienia: 

  - w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 uPzp (tzw. obligatoryjnych podstaw 

wykluczenia), Wykonawca, na wezwanie Zamawiającego, przedstawi dokumenty 

określone w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie 

rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy                          

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126), 

tj.: 

a) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego 

wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem 

podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo -              

w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów 

potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi 

odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat 

tych należności;– oryginał ; 

b) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat 

lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach             

i opłatach lokalnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1445 ze zm.) wzór 

oświadczenia stanowi Załącznik nr 10 do niniejszej SIWZ - oryginał 

oświadczenia podpisany przez Wykonawcę; 

c) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 

ust. 1 pkt 13, 14 i 21 uPzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania ofert – oryginał lub kopia poświadczona za 

zgodność z oryginałem przez Wykonawcę; 

d) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka 

zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne – wzór 

oświadczenia stanowi Załącznik nr 10 do niniejszej SIWZ - oryginał 

oświadczenia podpisany przez Wykonawcę. 

e) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 

również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 

okresie, tj. świadczenie kompleksowej usługi utrzymania czystości, których 

wartość (każdej z usług z osobna – także tych obecnie realizowanych) na dzień 

składania ofert jest nie mniejsza niż 200 000,00 zł brutto za trzy kolejne 

miesiące, na wzorze stanowiącym Załącznik Nr 8 do niniejszej SIWZ, wraz z 

dowodami potwierdzającymi, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane 

należycie. 

f) polisę potwierdzającą, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 
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zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejsza niż 200.000,00 zł (z 

uwzględnieniem OC za produkt). 

g) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia 

odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich 

kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu 

wykonywanych przez nie czynności,– Załącznik nr 9 do niniejszej SIWZ. 

-   w zakresie określonym w art. 24 ust. 5 uPzp (tzw. fakultatywnych podstaw 

wykluczenia), Wykonawca, na wezwanie Zamawiającego, przedstawi dokumenty 

określone w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie 

rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy                         

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126), 

tj.: 

a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji                     

o działalności gospodarczej, w celu potwierdzenia braku podstaw do 

wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 uPzp; 

b) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego 

potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub inny 

dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym 

organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi 

odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem 

zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert – oryginał lub 

kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, w celu 

potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 

uPzp; 

c) aktualne zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej 

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 

Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega              

z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione 

nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny 

dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym 

organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub 

grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 

odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 

wykonania decyzji właściwego organu – oryginał lub kopia poświadczona za 

zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, w celu potwierdzenia braku podstaw 

do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 uPzp; 

3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej:  

a) zamiast dokumentu wymienionego w ust. 2 pkt. 2 ppkt. 1 tiret pierwszy   lit. c 

niniejszego rozdziału – składa informację z odpowiedniego rejestru albo,                  

w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez 

właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której 

dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 

13, 14 i 21 uPzp – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania ofert. 

b) zamiast dokumentów wymienionych w ust. 2 pkt. 2 ppkt. 1 tiret drugi  lit. a, b i c 

niniejszego rozdziału – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju,         
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w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, 

że:  

1. nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie 

społeczne lub zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z właściwym 

organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami 

lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem 

zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu– 

wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 

składania ofert; 

2. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

4. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 

zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których 

mowa w pkt 3 powyżej, 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. Terminy do wystawienia oświadczeń stosuje się odpowiednio 

jak w przypadku dokumentów które oświadczenia te zastępują. 

5. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby 

mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy 

dokument wskazany w ust. 2 pkt. 2 ppkt. 1 tiret pierwszy  lit. c niniejszego rozdziału, składa 

ten dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 uPzp. Jeżeli w kraju, 

w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się 

takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby 

złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem 

samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania 

tej osoby. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania ofert. 

6. W przypadkach określonych w art. 22a uPzp (poleganie na zasobach innych podmiotów oraz 

dotyczące podwykonawców) Wykonawca składa oświadczenia i dokumenty, o których mowa: 

w § 9 ust. 1 pkt 1 do 4 oraz ust. 2 Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w 

sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126) w zakresie nie 

szerszym niż są wymagane od Wykonawcy  

oraz  

Zamawiający wymaga od Wykonawcy przedstawienia dokumentów dotyczących  

Podwykonawcy określonych w § 9 ust. 3 Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 

2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126 ze zm.) w 

zakresie nie szerszym niż są wymagane od Wykonawcy. 

 

Oświadczenia należy złożyć w oryginale, natomiast dokumenty, inne niż oświadczenia, 

składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 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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W przypadku ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w przedmiotowym 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, wszelkie dokumenty mogą być 

podpisywane i poświadczane za zgodność z oryginałem przez tego pełnomocnika. 
 

7) Wykonawca reprezentowany przez pełnomocnika zobowiązany jest dołączyć kopię 

pełnomocnictwa poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do 

reprezentowania go. Z treści pełnomocnictwa musi jasno i bez wątpliwości wynikać zakres 

umocowania pełnomocnika do podejmowanych w imieniu Wykonawcy czynności 

8) Pozostałe dokumenty niezbędne do przeprowadzenia postępowania: 

 

8.1. Dokumenty składane do oferty: 

 

a) Kopia dowodu wniesienia wadium (informacyjnie); 

b) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia na 

podstawie art. 23 uPzp (spółki cywilne, konsorcja) – pełnomocnictwo wyznaczające 

pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy    w sprawie 

przedmiotowego zamówienia publicznego (jeżeli Wykonawca jest     w takiej 

sytuacji); w pozostałych przypadkach – jeżeli pełnomocnictwo jest stosowane. Treść 

pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania – kopia 

pełnomocnictwa poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę 

uprawnioną do reprezentowania go. 

UWAGA:  

Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. 

z 2018 r., poz. 646) za przedsiębiorców uznaje się wspólników spółki cywilnej w 

zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej. Oznacza to, że oferta 

złożona przez spółkę cywilną jest traktowana jako oferta Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 23 uPzp). 

W związku z faktem, iż wszelka korespondencja związana z postępowaniem będzie 

kierowana do ustanowionego przez Wykonawców pełnomocnika, należy podać adres 

pełnomocnika, na jaki ma być wysyłana korespondencja. 

8.2. Dokumenty składane samodzielnie: 

 

a) Oświadczenie Wykonawcy o przynależności bądź braku przynależności do tej 

samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp – 

Załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ. Wykonawca składa oświadczenie bez 

wezwania w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na 

stronie internetowej informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 uPzp. Wraz ze 

złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania 

z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji  w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia (dotyczy sytuacji gdy oferty w postępowaniu złożyli 

wykonawcy należący do tej samej grupy kapitałowej). 

 

8.3. Dokumenty składane na wezwanie: 

 

a) Wykonawca winien przedstawić: 

- wykaz środków czystości przewidzianych do  wykonania usługi zgodnie z 

obowiązującymi przepisami; 
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- szczegółowe instrukcje, procedury sprzątania i dezynfekcji m.in.: 

 mycia i dezynfekcji rąk; 

 sprzątania i prowadzenia dezynfekcji sali chorych; 

 sprzątania i prowadzenia dezynfekcji gabinetu zabiegowego; 

 sprzątania, mycia i dezynfekcji izolatki; 

 sprzątania, mycia i dezynfekcji łazienek, toalet, sanitariatów; 

 mycia oraz dezynfekcji łóżek i szafek przyłóżkowych; 

 mycia i dezynfekcji wózków transportowych; 

 mycia i dezynfekcja lodówki; 

 postępowania po ekspozycji na krew lub inny potencjalnie infekcyjny 

materiał; 

b) Po podpisaniu umowy w terminie do 5 dni kalendarzowych, Wykonawca 

dostarczy Pielęgniarce Epidemiologicznej karty charakterystyki wskazanych 

preparatów, zgodnie z Rozporządzeniem (WE) 1907/2006 Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 18.12.2016 r. wprowadzonego Ustawą o zmianie 

Ustawy o substancjach i preparatach chemicznych oraz niektórych innych 

ustaw, z dnia 9 stycznia 2009 r. (Dz. U. z 2009 nr 20 poz.106). Preparaty muszą 

być bezpieczne dla człowieka i środowiska.  

Rozdział V.   WADIUM 
1. Zamawiający wymaga wniesienia przez Wykonawcę wadium w kwocie 3 700,00 zł (słownie: 

trzy tysiące pięćset złotych 00/100) 

2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert tj.: do dnia 01.03.2019 

roku, do godz. 9:45 

3. Wadium, zgodnie z art. 45 ust. 6 uPzp, należy wnieść w jednej z następujących form: 

a) pieniądzu; 

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – 

kredytowej, 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 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 110 z późn. zm.). 

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek Zamawiającego: 

Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SPZOZ 

Nr rachunku: 58 8769 0002 0680 3607 2000 0120  
(z podaniem w tytule wpłaty dopisku) 

„RZP- 9/IM/2019” 

 
4. Za termin wniesienia wadium w pieniądzu uważa się dzień i godzinę wpływu środków na 

konto Zamawiającego podane powyżej. Wpłynięcie wadium na rachunek Zamawiającego po 

upływie terminu składania ofert skutkować będzie odrzuceniem oferty Wykonawcy. 

5. Wadium wnoszone w formie innej niż w pieniądzu musi spełniać wymagania wynikające               

z uPzp, w szczególności określać bezwarunkową, nieodwołalną, możliwość ściągnięcia go na 

pierwsze żądanie Zamawiającego oraz być ważne przez okres nie krótszy niż termin związania 

ofertą określony w niniejszej SIWZ. 

6. Jeżeli Wykonawca nie wniesie wadium przed upływem terminu składania ofert, nie przedłuży 

wadium na przedłużony okres związania ofertą oraz nie wniesie wadium w terminie, o którym 

mowa w art. 46 ust. 3 uPzp, jego oferta zostanie odrzucona z postępowania przez 

Zamawiającego. 

7. W przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczeń sporządzonego w języku 

obcym, Zamawiający żąda, by do oferty zostało złożone jego tłumaczenie na język polski przez 
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uprawnionego tłumacza przysięgłego w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie 

za zgodność z oryginałem. 

8. Zgodnie z art. 46 ust. 1 uPzp wadium zostanie zwrócone Wykonawcom z wyjątkiem 

Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 

ust. 4a uPzp, niezwłocznie: 

a) po wyborze oferty najkorzystniejszej; 

b) po unieważnieniu postępowania. 

9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci 

wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

10. Zgodnie z art. 46 ust. 2 uPzp Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek 

Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 

11. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający zwróci Wykonawcy zgodnie z art. 46 ust 4 uPzp 

12. Zgodnie z art. 46 ust. 4a uPzp Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli 

Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i ust. 3a uPzp,                   

z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 

okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 uPzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a 

ust. 1 uPzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 

87 ust. 2 pkt 3 uPzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez 

Wykonawcę, jako najkorzystniejszej. 

13. Wykonawca, którego oferta została wybrana, utraci wadium wraz z odsetkami na rzecz 

Zamawiającego w przypadku, gdy: 

a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach   

 określonych w ofercie; 

b) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy, 

14. W Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ należy wskazać numer 

rachunku, na który Zamawiający dokona przelewu wadium w przypadku jego zwolnienia, lub 

sposób przekazania dokumentu poręczenia lub gwarancji. 

15. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w innej postaci niż w pieniądzu, 

Zamawiający wymaga złożenia dokumentu wadialnego wraz z ofertą w formie kopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, jako nierozerwalną część 

oferty. Oryginalny dokument wadialny musi być złożony (jako oddzielny dokument) 

w siedzibie Zamawiającego w Warszawie w kasie, mieszczącej się w Szpitalu Dziecięcym im. 

prof. dr. med. J. Bogdanowicza SPZOZ w Warszawie przy ul. Niekłańskiej 4/24, czynnej od 

poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 14:30 (przerwa 10:40 – 11:00) - oznacza to, że             

w terminie składania oferty (data i godzina), w kasie Zamawiającego muszą zostać złożone 

w/w formy wadium.  

Rozdział VI.   CENA OFERTY  
1. Wykonawca poda cenę całkowitą realizacji zamówienia poprzez wskazanie ceny brutto 

(cyfrowo) w Formularzu ofertowym stanowiącym Załączniki nr 1 do niniejszej SIWZ. 

2.  Cena ofertowa ustalona przez Wykonawcę musi zawierać wszystkie koszty związane                   

z realizacją zamówienia. 

3. Jeżeli Wykonawca zaproponuje w ofercie rabaty lub upusty, które nie są uwzględnione              

w cenie wpisanej do Formularza ofertowego, Zamawiający nie będzie ich brał pod uwagę 

przy ocenie oferty. 

4.  Cena ofertowa musi być wyrażona w złotych polskich i zaokrąglona do dwóch miejsc po 

przecinku. 

5.  Niedopuszczalna jest wycena, z której będzie wynikało, że oferowany przedmiot zamówienia 

i/lub cena jednostkowa będzie miał cenę 0,00 zł (zero złotych). Zamawiający informuje, że 

oferta z wyceną i/lub ceną jednostkową 0,00 zł zostanie odrzucona jako niezgodna z SIWZ. 
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Rozdział VII.   KRYTERIA WYBORU OFERT ORAZ OPIS SPOSOBU 

OBLICZANIA CENY 

1. Zamawiający oceni ofertę pod względem merytorycznym, jeżeli będzie ona spełniała 

warunki formalne określone w SIWZ - z uwzględnieniem sytuacji przewidzianej w art. 26 

ust. 3, 3a, 4  i 6 uPzp. 
a) oferta spełnia wymagania określone w SIWZ; 

b) z treści złożonych dokumentów wynika, iż Wykonawca spełnia warunki formalne określone 

w SIWZ; 

c) złożone oświadczenia, dokumenty, zaświadczenia są aktualne i podpisane przez osoby 

uprawnione; 

d) oferta została złożona w określonym przez Zamawiającego terminie. 
 
 

2. Kryteria wyboru oferty 

 

1) Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:  
 

 

L.P. KRYTERIUM 
RANGA 

KRYTERIUM 

1. Cena 60 

2. Jakość świadczonych usług 40 

 RAZEM: 100 

 

 

2) Ocena ofert będzie dokonywana według następujących zasad: 

 

a) W kryterium cena (Xc) liczba zdobytych przez Wykonawcę punktów wyliczona zostanie 

według następującej formuły: 

            

                Cn 

Xc  =   (---------) x 60 

               Cof 

 

Gdzie: 

Cn  – najniższa proponowana cena oferty brutto 

Cof – cena oferty badanej brutto 

Xc – wartość punktowa ceny oferty brutto 
 

 

b) W kryterium jakość świadczonych usług  (Xj) w świadczeniu usług kompleksowego 

utrzymania czystości - liczba zdobytych przez Wykonawcę punktów wyliczona zostanie w 

następujący sposób: 

 

Wykonanie usług  Waga kryterium 

Posiadanie certyfikatu jakościowego np. 

Gwarant Czystości i Higieny lub inny 

branżowy dotyczący jakości 

świadczonych usług sprzątania 

40 pkt. 

Brak certyfikatu jakościowego 0 pkt. 

 
Zamawiający wyliczy ostateczną wartość punktową każdej oferty w sposób następujący: 
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X = Xc  + Xj   
Gdzie: 

X - łączna wartość punktowa badanej oferty 

Xc - wartość punktowa badanej oferty w kryterium „cena" 

Xj - wartość punktowa oferty badanej w kryterium „jakość" 

 
3) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta:  

a) odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w uPzp; 

b) odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w niniejszej SIWZ; 

c) została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria wyboru. 
 

 

3. Sposób obliczania ceny 

1) Cena oferty winna uwzględniać zakres określony w niniejszej SIWZ (ewentualnych 

wyjaśnieniach i zmianach SIWZ), szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia oraz 

pozostałej dokumentacji stanowiącej załączniki do niniejszej SIWZ, jak również wszelkie 

zobowiązania wynikające z załączonego wzoru umowy, stanowiącego Załącznik nr 6 do 

SIWZ. 

2) Cena ofertowa zostanie obliczona przez Wykonawcę na podstawie szczegółowego opisu 

przedmiotu zamówienia łącznie z uwzględnieniem podatku VAT naliczonym zgodnie z 

obowiązującymi przepisami w tym zakresie.  

3) Cena w ofercie przetargowej wpisana do Formularza ofertowego (według Załącznika nr 1 do 

niniejszej SIWZ) związana z wykonaniem przedmiotu zamówienia musi obejmować wszystkie 

koszty oraz zobowiązania publicznoprawne, jak i zastosowane rabaty i upusty finansowe. 

4) Jeżeli Wykonawca zaproponuje w ofercie rabaty lub upusty, które nie są uwzględnione w cenie 

wpisanej do Formularza ofertowego, Zamawiający nie będzie ich brał pod uwagę przy ocenie 

oferty. 

5) Do porównania ofert będzie brana ostateczna cena brutto (z VAT). Cena powinna zostać 

wyrażona cyfrowo. 

Rozdział VIII.   TERMINY 
1. Termin związania ofertą 

1) Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. 

2) Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

3) W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą 

Zamawiający może zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego 

terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Wniosek  w wyżej wymienionym 

zakresie Zamawiający może złożyć jednokrotnie. 
 

2. Termin składania i otwarcia ofert  

1) Oferty należy składać w Szpitalu Dziecięcym im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza 

Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej mieszczącym się przy ul. 

Niekłańskiej 4/24 w Warszawie, kod pocztowy 03-924, w Dziale Zamówień Publicznych 

od poniedziałku do piątku w godz. 730 – 1430, nr tel. (22) 50-98-304. 

w terminie do dnia 01.03.2019 roku do godz.: 9:45 

2) Zamawiający z ofertą złożoną po terminie postępuje zgodnie z art.84 ust 2 uPzp. 

3) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01.03.2019 r. o godz. 10:00 w Dziale Zamówień Publicznych 

Szpitala Dziecięcego im. prof. dr med. Jana Bogdanowicza Samodzielnym Publicznym 

Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Warszawie przy ul. Niekłańskiej 4/24. 
4) Termin zadawania pytań upływa w dniu 25.02.2019 r. 

Rozdział IX.  OTWARCIE I OCENA OFERT 
1. Otwarcie ofert. 

1)  Otwarcie ofert jest jawne. 
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2)  Przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia. 

3)  Otwarcie ofert będzie poprzedzone stwierdzeniem nienaruszalności kopert przez członków 

Komisji Przetargowej oraz przybyłych na otwarcie Wykonawców wraz z policzeniem 

otrzymanych ofert.  

4)  Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda do ogólnej wiadomości imię i nazwisko, nazwę 

(firmę) oraz adres (siedzibę) Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje 

dotyczące ceny oferty, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. 

Informacje te zostaną odnotowane w protokole postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego. 

5)  Oferty otwierane będą według następującego porządku: 

a) koperty oznaczone napisem „Wycofanie”. Oferty pierwotne względem ofert 

wycofanych nie będą otwierane, 

b) koperty zawierające oferty przetargowe, co do których stwierdzono, że nie zostały 

zmienione lub wycofane, zgodnie z numeryczną kolejnością ich składania. 

6)  Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje 

dotyczące: 

a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

b) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych            

w ofertach.  

  

2. Badanie ofert  

1) W części niejawnej Zamawiający dokona oceny ofert zgodnie z kryteriami podanymi                      

w Rozdziale VII ust. 2 niniejszej SIWZ. Badaniu podlegać będzie oferta najkorzystniejsza 

wybrana zgodnie z kryteriami określonymi  w Rozdziale VII ust. 2 niniejszej SIWZ. 

2) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców 

wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie 

między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz,                         

z zastrzeżeniem postanowień Rozdziału IX ust. 3 (poprawianie oczywistych omyłek) SIWZ, 

dokonywanie jakichkolwiek zmian w jej treści. 

3. Poprawianie oczywistych omyłek 

1) W razie konieczności, Zamawiający poprawia w ofercie: 

a) oczywiste omyłki pisarskie oraz; 

b) oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek oraz; 

c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z treścią SIWZ, niepowodujące 

istotnych zmian w jej treści. 

2) O dokonaniu poprawek Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawcę, którego oferta 

została poprawiona. Ponadto w przypadku dokonania poprawek, o których mowa w pkt.1)            

lit. c powyżej, Zamawiający musi uzyskać zgodę Wykonawcy na poprawienie omyłki. 

3) Wykonawca, w którego ofercie Zamawiający dokonał poprawek omyłek o których mowa               

w pkt. 1) lit. c może w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodzić się na 

dokonanie tych poprawek, co spowoduje odrzucenie jego oferty na podstawie z art. 89 ust. 1 

pkt. 7 uPzp. 
 

4. Odrzucenie oferty  

1) Zgodnie z art. 89 uPzp, w określonych przypadkach, Zamawiający zobowiązany jest odrzucić 

ofertę. Z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia przeciwko 

Zamawiającemu. 

2) Oferta zostanie odrzucona, jeżeli: 

a) jest niezgodna z uPzp; 

b) jej treść nie odpowiada treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 uPzp; 



RZP-9/IM/2019 

 

   18 

c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów                        

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 

d) zawiera rażąco niską cenę, zgodnie z art. 90 uPzp; 

e) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu                      

o udzielenie zamówienia; 

f) zawiera błędy w obliczeniu ceny; 

g) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na 

poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 uPzp; 

h) Wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 uPzp, na przedłużenie 

terminu związania ofertą; 

i) wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy; 

j) jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa 

państwa, a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób;  

k) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 
 

5. Wybór oferty najkorzystniejszej 

1) Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej, na podstawie kryteriów oceny ofert 

określonych w niniejszej SIWZ (Rozdział VII ust. 2 SIWZ). 

2) W przypadku uzyskania tej samej wartości punktowej przez więcej niż jednego Wykonawcę 

Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty    

o takiej samej cenie Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia 

w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.  

3) Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający jednocześnie zawiadomi 

Wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo 

miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności 

Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby 

albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności 

Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym 

kryterium oceny ofert i łączną punktację; 

b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty,               

a w przypadkach o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku 

spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności; 

c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni; 

d) unieważnieniu postępowania;   podając jednocześnie uzasadnienie faktyczne i prawne 

e) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 uPzp po którego upływie umowa                   

w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. 

4) Równocześnie Zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa powyżej w ust. 5 pkt. 3 

lit. a i d niniejszego Rozdziału na swojej stronie internetowej zgodnie z art. 92 ust. 2 uPzp. 
 
 

Rozdział X.  ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA 

UMOWY 
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym 

mowa w art. 147 ust. 1 uPzp. 

Rozdział XI.  ZAWARCIE UMOWY 
1. Istotne postanowienia umowy  

1) Istotne postanowienia umowy zawiera wzór umowy stanowiący Załącznik nr 6 do niniejszej 

SIWZ. W jej treści podano wszelkie istotne dla Zamawiającego warunki realizacji zamówienia. 

2) W warunkach określonych w art. 144 ust. 1 uPzp Strony dopuszczają możliwość zmian                 

w umowie jedynie w przypadku gdy Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia 

ma zastąpić nowy Wykonawca w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, 

restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile 



RZP-9/IM/2019 

 

   19 

nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego 

podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy. 

Wprowadzenie powyższej zmiany wymaga podpisania aneksu za zgodą obydwu Stron. 

3)  Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy mogą być dokonane za zgodą obu stron wyrażoną na 

piśmie pod rygorem nieważności. Strony dopuszczają możliwość zmian umowy 

w następujących przypadkach: 

a. Zmiana stron umowy na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym. 

b. Zmiana osób odpowiedzialnych za realizację umowy. 
c. Zmiana organizacyjna dotycząca transportu czystej i brudnej bielizny. 

4) Wszelkie rozliczenia dotyczące realizacji zamówienia będącego przedmiotem niniejszego 

postępowania dokonywane będą w złotych polskich. Zamawiający nie przewiduje 

możliwości dokonywania rozliczeń z Wykonawcą w walutach obcych. 

5) Płatność na rzecz Wykonawcy za wykonany przedmiot zamówienia dokonana będzie 

przelewem w terminie 60 dni od dnia otrzymania faktury VAT przez Zamawiającego, 

zgodnie ze wzorem umowy. 

6) Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek. 
 

2. Podpisanie umowy z Wykonawcą 

1) Jeżeli Zamawiający dokona wyboru oferty, zamówienie publiczne zostanie udzielone 

Wykonawcy, który spełni wszystkie warunki i wymagania określone w SIWZ, oraz którego 

oferta okaże się najkorzystniejsza w oparciu o kryteria wyboru ofert określone w SIWZ. 

2) Miejsce i termin podpisania umowy zostaną określone w zawiadomieniu wysłanym do 

Wykonawcy, którego oferta została wybrana. Zamawiający zawrze umowę w sprawie 

zamówienia publicznego zgodnie z terminem i na warunkach określonych w art. 94 uPzp. 

3) Umowa zostanie sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: jeden dla 

Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy. 

4) Przy podpisaniu Umowy wymagane będzie od Wykonawcy: 

a) okazanie oryginału dokumentu potwierdzającego dopuszczenie Wykonawcy do obrotu 

prawnego i jednocześnie potwierdzającego nadanie numeru NIP, tj. aktualnego odpisu 

z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej;  

b) okazanie oryginału pełnomocnictwa do podpisania umowy w imieniu Wykonawcy           

(-ów) składającego (-cych) ofertę wspólną; 

5) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylać się od zawarcia umowy             

w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą 

spośród pozostałych ofert, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 uPzp. 

Rozdział XII.  ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ 
 

W toku postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma 

lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł, lub może ponieść szkodę w wyniku 

naruszenia przez Zamawiającego przepisów uPzp, przysługują środki ochrony prawnej określone          

w dziale VI uPzp. 

Rozdział XIII.  OFERTA WSPÓLNA (KONSORCJUM, SPÓŁKA 

CYWILNA) 
1) Zamawiający dopuszcza składanie ofert wspólnych. Jeżeli ofertę składa podmiot zbiorowy             

w rozumieniu art. 23 uPzp, dołączone winny być do niej następujące dokumenty: 

a) Wskazanie podmiotów (Wykonawców) składających ofertę wspólną (pełne nazwy              

i adresy siedzib); 

b) Wskazanie pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców składających wspólną 

ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przed Zamawiającym 

albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
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publicznego. Do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo z uwzględnieniem 

wymogów wskazanych w Rozdziale IV ust. 2 pkt. 8  niniejszej SIWZ. 

c) Przed zawarciem umowy o zamówienie publiczne Zamawiający wymaga 

przedstawienia mu w oryginale umowy regulującej współpracę Wykonawców 

składających ofertę wspólną. 

2) Oferta wspólna składana np. przez konsorcjum lub spółkę cywilną winna zawierać dokument 

wskazany w Rozdziale IV ust. 2 pkt. 1 lit. a niniejszej SIWZ (Załącznik nr 3) oddzielnie dla 

każdego z podmiotów (Wykonawców) ubiegających się wspólnie o zamówienie w celu 

potwierdzenia, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 – 

23 uPzp. 

3) Zamawiający, pod rygorem odrzucenia oferty z przedmiotowego postępowania o zamówienie 

publiczne podmiotu składającego ofertę wspólną, wymaga aby wadium wnoszone przez ten 

podmiot w postaci: poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo 

kredytowej albo gwarancji bankowej czy też gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia 

udzielonego przez podmioty o których jest mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2  ustawy z dnia 9 

listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn. Dz. U. 

z 2016 r., poz. 359) udzielone było w taki sposób aby zamawiający nie miał trudności                     

w zaspokojeniu swoich roszczeń w razie wystąpienia okoliczności wskazanych w art. 46 ust. 4a          

i 5 uPzp. 

4) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie: 

a) ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

zobowiązania; 

b) zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania                  

w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia; 

c) pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub innej czynności prawnej i mieć formę 

pisemną. Fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty 

dokumentów – wszelka korespondencja prowadzona będzie z Pełnomocnikiem. 
 

 

Integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia stanowią: 

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy 

Załącznik nr 2 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

Załącznik nr 2a – Wykaz posiadanych urządzeń 

Załącznik nr 2b – Wykaz posiadanego sprzętu  

Załącznik nr 3 – Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12  

                           – 23 uPzp; 

Załącznik nr 4 – Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu na  

                           podstawie art. 22 ust. 1 pkt 2 i ust. 1b uPzp; 

Załącznik nr 5 – Oświadczenie Wykonawcy o przynależności bądź braku przynależności do grupy  

                           Kapitałowej; 

Załącznik nr 6 – Wzór umowy. 

Załącznik nr 7 – Plan Higieny 

Załącznik nr 8 – Wykaz wykonanych usług 

Załącznik nr 9 – Wykaz osób, które będą brały udział w realizacji zamówienia 

Załącznik nr 10 - Oświadczenie Wykonawcy art. 24 ust 1 ustawy Pzp 
 

SIWZ sprawdzono pod względem formalno -  prawnym 

 

……………………………… 

                 (podpis)  

    Z A T W I E R D Z A M: 
 

 ………………………………………… 

   (podpis Kierownika Zamawiającego) 


