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32-600 Oświęcim, ul. Garbarska 1 

nr tel./fax. 33 / 844-42-95 

 

OGŁASZA  

PRZETARG NIEOGRANICZONY 

 

1. Przedmiot i zakres zamówienia:  

Utrzymanie czystości terenów placówek ZLA w 2017 roku 

2. Termin wykonania zamówienia:  

Od podpisania umowy do 31.12.2017 r. 

3. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie 

Zamawiającego w Sekretariacie w godzinach od 8:00 do 14:00. Specyfikacja Istotnych 

Warunków Zamówienia została udostępniona na stronie: www.zlaoswiecim.pl 

4. Termin składania ofert: 

Oferty należy składać w terminie do dnia 22 grudnia 2016 r. w siedzibie Zamawiającego 

do godz. 8
00

 na dziennik podawczy (pok. 119). Termin publicznego otwarcia ofert 

przypada na dzień 22 grudnia 2016 r. godz. 8
30

. Miejscem otwarcia jest siedziba 

Zamawiającego (pok. nr 120). 

5. Warunki udziału w postępowaniu: 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1) nie podlegają wykluczeniu z art. 24 ust. 1 ustawy PZP. 

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:  

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu będzie 

dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia w oparciu o oświadczenie – załącznik nr 2 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 2 do 

SIWZ oraz jeżeli wykaże, że posiada:  

 Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającą 

wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, 



wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

Informacja banku winna potwierdzać posiadanie przez wykonawcę środków lub 

zdolność kredytową wykonawcy, na poziomie 80% ceny brutto zamówienia. 

 Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że 

wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Polisa powinna zawierać klauzulę 

ubezpieczenia od ryzyka przenoszenia chorób zakaźnych. Dopuszcza się złożenie 

zobowiązania do zawarcia umowy ubezpieczenia w pow. zakresie w przypadku 

wybrania najkorzystniejszej oferty z tym jednak zastrzeżeniem, że złożenie aktualnej 

polisy warunkuje zawarcie umowy. Zamawiający przypomina o obowiązku dołączenia 

dowodów potwierdzających opłacenie składek (np. potwierdzeń przelewów). Jeżeli 

wykonawca, wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 

Pzp, polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych 

w art. 26 ust. 2b ustawy, wymaga się przedłożenia dotyczącej tych podmiotów 

informacji, o której mowa w ust. 4.  

c) zdolności technicznej lub zawodowej. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu 

będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia w oparciu o oświadczenie – załącznik nr 2 do 

SIWZ oraz: 

 Wykaz 3 wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, głównych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania 

warunku wiedzy i doświadczenia, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z 

podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi 

zostały wykonane oraz załączeniem dowodów potwierdzających, że usługi zostały 

wykonane lub są wykonywane należycie . Zamawiający uzna za spełniony warunek 

wiedzy i doświadczenia, gdy Wykonawca wykaże, iż realizował/uje usługi utrzymania 

czystości i porządku w jednostce prowadzącej działalność medyczną . Zamawiający za 

„jednostkę prowadzącą działalność medyczną” uznaje jednostkę organizacyjną 

przystosowaną do świadczenia usług medycznych sensu largo (udzielania świadczeń 

zdrowotnych), w której można wyodrębnić zorganizowany zespół stałych pomieszczeń 

przygotowanych pod względem wyposażenia, funkcjonalności a także warunków 

sanitarnych i technicznych do działalności diagnostyczno-leczniczej, konsultacyjnej, 

rehabilitacyjnej lub pokrewnej. Ponadto placówki takie muszą być (przynajmniej w 

założeniu) utrzymywanie z zachowaniem wysokiego standardu 



biologicznego/bakteriologicznego oraz sanitarnego. Zamawiający oczekuje, iż celem 

potwierdzenia wymaganego doświadczenia Wykonawcy udowodnią należyte wykonanie 

prac związanych z utrzymaniem czystości w nie mniej niż 4-ech obiektach o specyfice 

wymaganej przez Zamawiającego zgodnie z SIWZ. 

6. Termin związania ofertą:  

30 dni od dnia ostatecznego terminu otwarcia ofert. 

7. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: 

Cena - 90% 

Jakość środków – 10% 

8. Kwota wadium:  

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

9. Dodatkowe informacje 

Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych i wariantowych. 

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. Zamawiający nie przewiduje 

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. Zamawiający nie przewiduje 

zastosowania aukcji elektronicznej do wyboru najkorzystniejszej oferty 

10. Data zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych: 15 

grudnia 2016 r. 


