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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH W ARUNKÓW ZAMÓWIENIA  nr  ZP/PN/04/12 
 

1. Zamawiający:  
 

 Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego 
 32-600 Oświęcim, ul. Garbarska 1 
 tel. / fax (33) 844-42-95   
 

2. Tryb postępowania oraz nr sprawy: 
 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego                 
o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11           
ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010r. nr 113, poz. 759 ze zm.),             
zwaną dalej „Pzp”. 

2. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 
3. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
4. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 
5. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 
6. Numer sprawy: ZP/PN/04/12. 

 

3. Tryb udzielania wyjaśnień: 
 

1. Każdy wykonawca ma prawo zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie wskazanych przez siebie zapisów 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej „siwz”). 

2. Pytania i wnioski o wyjaśnienia siwz muszą być formułowane na piśmie i kierowane na adres zamawiającego 
wskazany w pkt 1 niniejszej siwz; pytania i wnioski składane elektronicznie lub za pomocą faksu będą 
dopuszczane, ale muszą zawierać klauzulę poświadczającą o wysłaniu zapytania lub wniosku w formie 
pisemnej; brak zawarcia niniejszej klauzuli spowoduje uznanie za dzień wpływu zapytania daty jego 
otrzymania na piśmie. W przypadku braku przesłania oświadczenia lub wniosku w formie pisemnej 
zamawiający zastrzega sobie prawo pozostawienia bez rozpoznania zapytania lub wniosku skierowanego                
do niego wyłącznie drogą faksową lub mailową, z pominięciem drogi pisemnej. Powyższy zapis należy 
stosować odpowiednio do każdego oświadczenia, wniosku lub zapytania składanego w sprawie o udzielenie 
zamówienia, chyba że Pzp dopuszcza inną niż pisemna formę jego złożenia. 

3. Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi wszystkim wykonawcom, którzy pobrali siwz, bez ujawniania 
źródła wniosku o wyjaśnienia, chyba że wniosek o wyjaśnienie treści siwz wpłynął do zamawiającego później 
niż do końca dnia, w którym upływa połowa ustalonego w pkt 8 siwz terminu składania ofert; w takim wypadku 
zamawiający zastrzega sobie prawo pozostawienia wniosku bez rozpoznania. W przypadku udostępnienia siwz 
na stronie internetowej www.zlaoswiecim.pl  treść wniosków o wyjaśnienia treści siwz oraz treść stosownych 
odpowiedzi będzie umieszczana na tej stronie. 

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści dokumentów 
składających się na warunki uczestnictwa w przedmiotowym postępowaniu, pod warunkiem, że zmiana taka 
nastąpi przed upływem terminu do składania ofert. Każda wprowadzona przez zamawiającego zmiana staje się 
wiążącą częścią składową warunków uczestnictwa i jest niezwłocznie doręczana wszystkim wykonawcom,             
którzy pobrali siwz. W przypadku udostępnienia siwz na stronie internetowej www.zlaoswiecim.pl treść 
modyfikacji będzie umieszczana na tej stronie.  
W przypadku, gdy dokonana zmiana prowadzić będzie do zmiany treści ogłoszenia, stosowane będą zasady 
określone w ust. 5. 
W przypadku, gdy dokonana zmiana nie będzie prowadziła do zmiany treści ogłoszenia, stosowane będą zasady 
przewidziane w art. 38 ust. 6 Pzp. 

5. W celu umożliwienia Wykonawcom uwzględnienia w dokumentacji ofertowej wyjaśnień lub zmian, o których 
mowa w ust.3 i 4, zamawiający może przedłużyć termin składania ofert; o przedłużeniu terminu składania ofert 
zamawiający zawiadamia oferentów, którzy pobrali siwz w formie pisemnej. W przypadku udostępnienia siwz 
na stronie internetowej www.zlaoswiecim.pl informacja o przedłużeniu terminu składania ofert będzie 
umieszczana na tej stronie. W przypadku dokonania zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu Zamawiający 
przedłuży termin składania ofert zgodnie z treścią art. 12a Pzp w takim zakresie, w jakim będzie to konieczne 
dla wprowadzenia niezbędnych zmian w ofertach. 

6. Zamawiający  nie  przewiduje  zorganizowania  zebrania  informacyjnego Wykonawców. 
7. Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami są: 
 w sprawach merytorycznych:  
 Dyrektor ZLA Pan Wojciech Wokulski, tel.33/844-42-95;  
 e-mail: sekretariat@zlaoswiecim.pl  /  dyrektor@zlaoswiecim.pl   
 w sprawach proceduralnych:  
 Paweł Saratowicz, tel. 502-625-532; e-mail: saratowicz_pawel@tlen.pl   
8. Adres strony internetowej, na której zamawiający udostępnia siwz i inne dokumenty oraz oświadczenia 

dotyczące niniejszego postępowania: www.zlaoswiecim.pl  
9. Adres e-mail, pod który należy wysyłać pytania oraz inne oświadczenia i dokumenty składane przez 

wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia: dyrektor@zlaoswiecim.pl   
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4. Przedmiot zamówienia: 
 

1. Nazwa zadania: 
Kompleksowa usługa utrzymania czystości terenów placówek ZLA w Oświęcimiu w 2013 roku. 

2. Opis zadania wraz z parametrami technicznymi: 
1) Przedmiot zamówienia będzie realizowany w następujących placówkach Zamawiającego: 

a) Przychodnia Rejonowa nr 1, ul. Żwirki i Wigury 5, 32-600 Oświęcim, 
b) Przychodnia Rejonowa nr 2, ul. Czecha 2, 32-600 Oświęcim, 
c) Przychodnia Rejonowa nr 3, ul. Słowackiego 1, 32-600 Oświęcim, 
d) Przychodnia Rejonowa nr 4, ul. Garbarska 1, 32-600 Oświęcim, 
e) Wiejski Ośrodek Zdrowia w Grojcu, ul. Główna 1, 32-615 Grojec. 

2) Łączna powierzchnia do utrzymania czystości – ok. 5300 m2 (bez obmiaru terenów zewnętrznych).  
3) Środowisko do utrzymania w czystości zostanie podzielone na cztery strefy higieniczne: 

a) Obszar ścisłej czystości medycznej (ok. 70%) charakteryzujący się koniecznością utrzymania 
wysokiego standardu czystości fizycznej i bakteriologicznej. Wymagana będzie dezynfekcja ciągła 
powierzchni dotykowych (w każdym dniu sprzątania) oraz dezynfekcja pozostałych powierzchni 
czyszczenia okresowo 1 razy na tydzień. Jako powierzchnię dotykową Zamawiający rozumie 
powierzchnię czyszczenia w pomieszczeniu narażoną na fizyczny kontakt z elementem skażonym 
(materiał potencjalnie zakaźny, zużyte opatrunki, odpady medyczne itp.), tj. łóżka, kozetki, krzesła, 
blaty, umywalki, pojemniki na odpady, podłogi, drzwi (klamki i powierzchnia okołoklamkowa), 
powierzchnie pokryte flizami itp. (do 2 m wysokości) itp. Wymaga się utrzymania czystości fizycznej. 
Do obszaru zaliczają się gabinety lekarskie, gabinety zabiegowe, gabinety opatrunkowe, izolatki, 
separatki, magazyny materiałów sterylnych, magazyny zasobów czystych, boksy jałowe, brudowniki 
oraz inne pomieszczenia higieniczno-sanitarne do użytku medycznego. Pomieszczenia 
do magazynowania niebezpiecznych odpadów medycznych powinny być poddane dezynfekcji, 
a następnie umyte po każdym usunięciu odpadów. 

b) Obszar zwykłej czystości medycznej (ok. 20%) charakteryzujący się koniecznością utrzymania 
wysokiego standardu czystości fizycznej oraz średniego standardu czystości bakteriologicznej; 
wymagana będzie dezynfekcja okresowa całości powierzchni do czyszczenia nie rzadziej niż 1 raz 
na 2 tygodnie, toalety - codziennie (o wymaganiach odnośnie każdego z pomieszczeń Wykonawca 
będzie informowany przy realizacji usługi). Wymaga się utrzymania czystości fizycznej. Do obszaru 
zaliczają się poczekalnie, hole, korytarze i inne ciągi komunikacyjne wewnętrzne oraz łazienki 
i sanitariaty. 

c) Obszar ścisłej czystości fizycznej (ok. 5%) charakteryzujący się utrzymaniem wysokiego standardu 
czystości fizycznej przy zachowaniu czystości bakteriologicznej. Dezynfekcja w odniesieniu 
do wybranych pomieszczeń i powierzchni nie rzadziej niż 1 raz na 6 miesięcy. Wymaga się utrzymania 
czystości fizycznej. Do obszaru zaliczają się pomieszczenia administracyjne, biura, pomieszczenia 
techniczne, pomieszczenia gospodarcze, składy niemedyczne i inne podobne stale użytkowane.  

d) Obszar czystości ogólnej (ok. 5%) charakteryzujący się utrzymaniem podstawowego standardu 
czystości przy zachowaniu czystości bakteriologicznej tylko w wyjątkowych uzasadnionych 
sytuacjach; dezynfekcja wyłącznie w sytuacjach awaryjnych na pisemne żądanie zamawiającego               
i tylko w odniesieniu do wybranych powierzchni i pomieszczeń - do obszaru zalicza się pomieszczenia 
piwniczne, pomieszczenia strychowe, pomieszczenia nieużywane i inne podobne. Zakłada się 
sprzątanie obszaru czystości ogólnej minimum dwa razy w miesiącu w odstępie ok. dwutygodniowym. 

Powyższy podział nie uwzględnia terenów zewnętrznych; specyfikę utrzymania czystości terenów 
zewnętrznych określa ppkt 4 siwz. 
Szczegółowo sposób utrzymania wybranych elementów powierzchni czyszczenia został określony w pkt 5 
siwz. 

4) W ramach sprzątania terenów zewnętrznych Zamawiający przewiduje wykonywanie następujących robót: 
a) codzienne zbieranie odpadów dookoła budynków,  
b) zamiatanie chodników i dróg dojazdowych z częstotliwością 2 razy na tydzień (z wyłączeniem okresu 

zimowego), 
c) odchwaszczanie chodników 2 razy w roku, 
d) koszenie trawy 6 razy do roku (maj – 1x; czerwiec – 2x; lipiec – 1x; sierpień – 1x; wrzesień – 1x; za 

wyjątkiem m-ca czerwca odstępy między koszeniami nie krótsze niż 21 dni), wraz z zapewnieniem 
wywozu skoszonej trawy, 

e) usuwanie opadłych liści (w okresie jesiennym wrzesień - grudzień; 2 razy na rok) wraz z ich 
wywiezieniem, 

f) w okresie zimowym usuwanie nadmiaru śniegu z zewnętrznych ciągów komunikacyjnych – 
codziennie przed otwarciem przychodni, a razie konieczności kilka razy w ciągu dnia (wyposażenie w 
środki antypoślizgowe jak piasek, sól lub mieszanki leży po stronie Wykonawcy), 

g) w okresie zimowym usuwanie sopli z zadaszeń Przychodni nr 1, 2, 3 i 4 (na bieżąco w zależności              
od potrzeb), 

h) przycinanie żywopłotu przy Przychodni nr 2 jeden raz w roku, 
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i) porządkowanie pomieszczenia na odpady komunalne wraz z jego dezynfekcją min. raz w miesiącu 
(dla Przychodni nr 3 oraz nr 4).   

5) Zamawiający jako dni realizacji usługi przewiduje dni tygodnia od poniedziałku do piątku. Sprzątanie 
należy przeprowadzać po godzinach pracy placówek, aby nie zakłócać ustalonego porządku pracy                      
w przychodniach, z zastrzeżeniem ppkt 6. 

6) W pomieszczeniach Ambulatorium Całodobowej Opieki Medycznej (gabinety lekarskie, gabinet 
zabiegowy, poczekalnia, hol główny, toalety) wymagane będzie sprzątanie pomieszczeń codziennie rano 
tj. od poniedziałku do piątku oraz w soboty, niedziele i święta. 
 

W celu szczegółowego zapoznania się ze specyfiką zamówienia zaleca się dokonania wizji lokalnej 
placówek zamawiającego w celu określenia dokładnego zakresu usługi. Zamawiający zobowiązany jest 
umożliwi ć dokonania wizji placówek, jeśli zostanie wcześniej poinformowany o terminie wizji,                         
a sama wizja nastąpi w dniu roboczym oraz w godzinach pracy Zamawiającego. W przypadku                     
nie dokonania wizji lokalnej mimo wyraźnej sugestii zamawiającego wszelkie roszczenia wykonawców 
uzasadniane nieznajomością obszaru realizacji usługi lub błędną interpretacją zakresu usługi nie będą 
uznawane.   

 

5. Warunki realizacji: 
 

1. Z zastrzeżeniem zapisów pkt 4 wykonawca zobowiązany jest przestrzegać reguł i warunków określonych 
niniejszym punktem. 

2. Dodatkowe zalecenia metodologiczne dotyczące utrzymania niektórych powierzchni: 
1) Powierzchnie kamienne, kafle, lastryko itp. - zamiatanie bezpyłowe lub mycie mopem na mokro                   

wraz z maszynowym usuwaniem śladów obcasów oraz plam. Po czyszczeniu nawierzchnia posadzki winna 
być jednolicie błyszcząca. Dwa razy w miesiącu w odstępie ok. 14-tu dni przewiduje się gruntowne 
maszynowe czyszczenie posadzki oraz pokrycie preparatem konserwującym i polerowanie. Widoczne 
zanieczyszczenia miejscowe należy usuwać na bieżąco. 

2) Wykładziny dywanowe, podłogowe, itp. - odkurzanie przy użyciu maszyn bezpyłowych; pranie wykładzin 
na mokro raz na kwartał w miesiącach marcu, czerwcu, wrześniu i grudniu. Widoczne zanieczyszczenia 
miejscowe należy usuwać na bieżąco. 

3) Okna, rolety i żaluzje - zamawiający przewiduje mycie okien raz na kwartał w miesiącach marcu, czerwcu, 
wrześniu i grudniu za wyjątkiem widocznych zanieczyszczeń miejscowych, które należy usuwać                     
na bieżąco. W ramach mycia okien Zamawiający wymaga zawieszenia firan i/lub czyszczenia rolet                    
i żaluzji. 

4) Sanitariaty, łazienki, WC - usuwanie zanieczyszczeń, osadów oraz kamienia z urządzeń sanitarnych 
(muszle klozetowe, umywalki, bidety, pisuary itp.) przy użyciu środków o właściwościach 
odkamieniających i dezynfekcyjnych; w pisuarach, bidetach, muszlach i innych miejscach o wyjątkowej 
dokuczliwości estetycznej wykorzystanie środków zapachowych o trwałości min. 72-godzinnej. Bieżące 
czyszczenie baterii, luster, ceramiki użytkowej oraz elementów chromowanych w sposób zwyczajowo 
przyjęty dla ich czyszczenia i konserwacji. Zapobieganie czernieniu i rdzewieniu elementów 
chromowanych. Zamawiający przewiduje codzienne czyszczenie powierzchni dotykowej oraz widocznych 
zanieczyszczeń miejscowych, natomiast raz na kwartał w miesiącach marcu, czerwcu, wrześniu i grudniu 
gruntowne mycie i dezynfekcję podłóg i glazury ściennej. Sprawy uzupełniania dozowników na mydło, 
papieru toaletowego oraz dozowników na ręczniki jednorazowe uregulowano w innym punkcie. Widoczne 
zanieczyszczenia miejscowe należy usuwać na bieżąco. 

5) Poczekalnie, hole, korytarze i inne wewnętrzne ciągi komunikacyjne - podstawowe czyszczenie fizyczne 
podłóg oraz powierzchni dotykowej (meble, ławki wieszaki, inne miejsca kontaktu chorych) codziennie 
wraz z bieżącym usuwaniem widocznych zanieczyszczeń miejscowych; raz na miesiąc gruntowne 
czyszczenie na mokro ścian oraz podłóg na całej powierzchni; raz na kwartał w miesiącach marcu, 
czerwcu, wrześniu i grudniu kompleksowa dezynfekcja powierzchni poziomych i pionowych. 

6) Kosze na śmieci, pojemniki na odpady - oprócz codziennego opróżniania pojemników zamawiający 
wymaga ścisłego stosowania się do postanowień Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie 
szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi (Dz.U. z 2010r. nr 139, poz. 940),                 
w szczególności zachowania warunków segregacji na odpady zakaźne, specjalne i pozostałe oraz zasad 
dezynfekcji pojemników wielokrotnego użytku (patrz ust.7).  

7) Pozostałe elementy wyposażenia placówki (parapety, poręcze, grzejniki, meble, wyłączniki światła, 
gniazdka natynkowe, żyrandole, elementy dekoracyjne, oznakowania, tablice, kratki wentylacyjne i inne) 
należy czyścić zgodnie z pkt 4 siwz w zależności od ich umiejscowienia z tym zastrzeżeniem, że w każdym 
przypadku widoczne zanieczyszczenia miejscowe należy usuwać na bieżąco. 

8) Dezynfekcja słuchawek w aparatach telefonicznych 1 raz w tygodniu. 
3. Wszystkie stwierdzone podczas wykonywania pracy awarie i usterki, także spowodowane przez Wykonawcę, 

należy bezzwłocznie zgłaszać upoważnionemu pracownikowi Zamawiającego. 
4. Podczas wykonywania pracy wykonawca zobowiązany jest przestrzegać zasad BHP. Szkody osobowe                      

i rzeczowe wynikające z nie przestrzegania przez pracowników wykonawcy zasad BHP obciążają wyłącznie 
wykonawcę. 
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5. Zamawiający zastrzega sobie prawo okresowego zmniejszania czyszczonych powierzchni w przypadku 
remontów lub innych przyczyn powodujących wyłączenie danej powierzchni z czasowego użytkowania. 
Zamawiający może również wyłączyć z utrzymania czystości część powierzchni wewnątrz budynków                    
bez podania przyczyn. O zamiarze wyłączenia części powierzchni Zamawiający zawiadomi wykonawcę                  
na piśmie. W przypadku uzasadnionego zwiększenia zakresu prac przewidzianych w niniejszym zamówieniu, 
którego nie można było przewidzieć w momencie zawarcia umowy, wyjątkowo dopuszczalne jest zwiększenie 
powierzchni utrzymania w czystości (wówczas zastosowanie znajdzie zapis pkt 11 siwz). 

6. Wykonawca winien zapewnić możliwość wykonania dezynfekcji chemicznej oraz dezynfekcji termicznej                   
z możliwością potencjalnego zastosowania spektrów B, BTbc, BV, BFV, BTbcFV. Do dezynfekcji należy 
stosować preparaty wpisane do Rejestru prowadzonego przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów 
Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Zamawiający zastrzega sobie prawo określenia 
zmiany sposobu dezynfekcji lub zmiany środka dezynfekującego. O potrzebie zmiany sposobu dezynfekcji          
lub środka dezynfekującego decyduje Dyrektor ZLA przekazując pisemną informację Wykonawcy. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzania badania skuteczności dezynfekcji wykonanej przez 
Wykonawcę i jej zgodności z zasadami zapobiegania i zwalczania zakażeń szpitalnych. 

7. Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać zasad segregacji odpadów medycznych zgodnie z zasadami 
określonymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami 
medycznymi (Dz.U. z 2010r. nr 139, poz. 940), w szczególności do selektywnego gromadzenia odpadów 
zakaźnych, specjalnych i pozostałych, zachowania kolorystyki oznaczeń worków do gromadzenia odpadów 
oraz zasad wewnętrznego i zewnętrznego transportu odpadów medycznych i przygotowania ich do utylizacji. 

8. Wykonawca musi być wyposażony w odpowiednią ilość i rodzaj sprzętu niezbędnego do wykonania 
przedmiotu zamówienia, m.in. wózki do mycia i dezynfekcji (w tym w systemie zamkniętym), maszyny                  
do dezynfekcji parą, maszyny do szorowania i polerowania powierzchni, odkurzacze do zbierania na mokro, 
systemy do mopowania itp., a także urządzenia do utrzymania terenów zewnętrznych, m.in. kosiarki spalinowe, 
dmuchawy do liści, nożyce spalinowe do żywopłotu oraz drobny sprzęt podręczny (miotły, grabie, szufle, 
łopaty itp.). Uchybienia w realizacji zamówienia wynikające z niedoborów sprzętowych lub wadliwości 
wyposażenia obciążają wyłącznie wykonawcę i nie będą traktowane jako okoliczność łagodząca negatywne 
umowne skutki uchybień. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do powierzenia wykonywania usług osobom właściwie przygotowanym                     
merytorycznie (dotyczy też kadry nadzorującej). Wymaga się stosownych przeszkoleń w zakresie BHP                        
i ochrony przeciwpożarowej oraz posiadania odpowiednich badań i szczepień ochronnych. 

10. Ilość osób sprzątających powinna być ściśle dostosowana do wielkości i potrzeb placówek. Uchybienia                     
w realizacji zamówienia wynikające ze zbyt małej liczby osób oddelegowanych do pracy w danej placówce 
obciążają wyłącznie wykonawcę i nie będą stanowiły okoliczności łagodzącej negatywne umowne skutki 
uchybień. 

11. Środki czystości higieny oraz preparaty dezynfekcyjne używane do świadczenia usługi winny być zatwierdzone 
przez Zamawiającego za zgodność z wymaganiami prawnymi i warunkami siwz. Wykonawca, który złoży 
najkorzystniejszą ofertę zobowiązany jest do przedłożenia wykazu środków czystości i higieny oraz preparatów 
dezynfekcyjnych, których będzie używał podczas realizacji zamówienia. Wykaz musi być przedłożony 
Zamawiającemu przed podpisaniem umowy i jest warunkiem sine qua non udzielenia zamówienia. 

12. Wykonawca zobowiązany jest do stałego uzupełniania zgodnie z potrzebami odpowiednio dozowników 
ściennych, pojemników oraz wkładów na mydło w płynie, ręczniki papierowe, papier toaletowy oraz środki 
zapachowe do WC. 

13. Zaopatrzenie w środki dezynfekcyjne, środki czyszczące, mydło w płynie, ręczniki papierowe, papier 
toaletowy, środki zapachowe do WC, worki na odpady oraz pojemniki jednorazowe na odpady leży wyłącznie 
w gestii Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający zastrzega sobie prawo zawnioskowania 
zmiany środka dezynfekującego, środka czyszczącego lub innego środka higieny, przedkładając pisemną 
informację Wykonawcy wraz z określeniem powodu wnioskowanej zmiany. 

14. Zaopatrzenie w pojemniki twardościenne na odpady ostre oraz pojemniki na odpady wielokrotnego użytku leży 
w gestii Zamawiającego.  

15. Wykonawca zobowiązany jest do szkolenia pracowników wykonujących usługi utrzymania czystości                      
w warunkach zwiększonego zagrożenia sanitarnego (np. zagadnienia dezynfekcji sprzętu medycznego, 
dezynfekcji pomieszczeń o wysokim zagrożeniu sanitarnym, postępowania z materiałem skażonym itp.) 
Uchybienia wynikające z niedostatecznej wiedzy pracowników lub z niedostatecznego nadzoru                                 
nad pracownikami obciążają wyłącznie wykonawcę i nie będą stanowiły okoliczności łagodzącej negatywne 
umowne skutki uchybienia. 

16. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość wykonywanych usług przed organami kontroli 
zewnętrznej, np. Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym. 

17. W celu prawidłowej realizacji zamówienia przez Wykonawcę Zamawiający udostępni mu następujące 
pomieszczenia: schowki na narzędzia i materiały. 
Pomieszczenia zostaną udostępnione wyłącznie w celu realizacji zamówienia. Jeżeli Wykonawca zamierza 
wykorzystywać pomieszczenia na inne cele, musi on uzyskać pisemną zgodę zamawiającego. 

18. Wykonawca zobowiązany będzie do korzystania z ww. pomieszczeń z należytą starannością i zgodnie                       
z przepisami właściwymi dla realizowanego zamówienia oraz ponosić będzie odpowiedzialność za stan 
techniczny i estetyczny udostępnionych pomieszczeń. Po zakończeniu realizacji zamówienia Wykonawca 
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zobowiązany będzie to zwrotnego przekazania Zamawiającemu użytkowanych pomieszczeń w stanie 
niepogorszonym. W trakcie obowiązywania umowy Zamawiający ma prawo do dokonywania okresowych 
kontroli udostępnionych pomieszczeń. 

  

6. Warunki odbioru zadania: 
 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo wyrywkowej kontroli wykonywania prac w każdym momencie 
obowiązywania umowy. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo zgłoszenia w każdym czasie zastrzeżeń co do sposobu wykonywania 
usługi, wraz z możliwością wskazania uchybień i przedstawienia zakresu wymaganej modyfikacji. W razie 
braku takiego zastrzeżenia Wykonawca sam przygotowuje propozycje zmian sposobu wykonania usługi. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo do zgłoszenia w każdym czasie zastrzeżeń odnośnie osób realizujących 
usługę utrzymania w czystości wraz z możliwością wskazania uchybień. W takim wypadku Wykonawca 
niezwłocznie zaproponuje inne osoby do wykonywania usług. 

4. W ramach wewnętrznych kontroli wykonywanych przez Zamawiającego może on zlecić wykonanie badania 
bakteriologicznego sprzątanych pomieszczeń lub badania chemicznego używanych do utrzymania czystości 
środków czystości lub dezynfekcji. 

5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność (również finansową) wynikającą ze złej jakości wykonania usługi, 
np.: za negatywne wyniki kontroli zewnętrznych prowadzonych przez uprawnione podmioty (dodatnie wyniki 
badań bakteriologicznych ws. skuteczności mycia i dezynfekcji, potwierdzenia nieprawidłowego stężenia 
roztworu dezynfekcyjnego i in.). 

6. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dziennej dokumentacji wykonanych czynności                           
(w formie tabeli wskazującej charakter czynności, datę wykonania, podpis pracownika Wykonawcy oraz podpis 
pracownika koordynującego ze strony Zamawiającego). Dokumentacja powinna być prowadzona osobno               
dla każdej placówki Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia wyżej wskazanego 
zestawienia pracownikowi Zamawiającego koordynującemu prace porządkowe w danej placówce (głównie 
pielęgniarka koordynująca wykonanie usługi) w każdym dniu prowadzenia prac. Zamawiający ma prawo                
do sprawdzenia jakości wykonania zadań przed dokonaniem odbioru i złożeniem potwierdzającego podpisu. 
 

7. Terminy: 
 

1. Termin realizacji zadania: 
 Realizacja przedmiotu zamówienia sukcesywnie od 01 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r. 
2. Termin składania ofert: 

Oferty należy składać we wskazanej w pkt 1 niniejszej siwz siedzibie Zamawiającego do dnia                               
21.12.2012r. do godz. 8:00. 

3. Termin związania ofertą: 
Dostawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

4. Termin otwarcia ofert: 
 Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 21.12.2012r. o godz. 8:30 w siedzibie Zamawiającego. 

 

8. Warunki płatno ści: 
 

1. Należności umowne realizowane będą w miesięcznych cyklach rozliczeniowych na podstawie faktury 
wystawionej przez Wykonawcę. 

2. Zamawiający regulował będzie należności umowne przelewem ze swojego konta, w terminie 30 dni licząc            
od dnia otrzymania faktury VAT. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

3. Wykonawca będzie wystawiał faktury VAT za faktycznie zrealizowany w danym okresie rozliczeniowym 
przedmiot zamówienia. Podstawą wystawienia faktury VAT będą zestawienia wykonanych robót potwierdzone 
przez Zamawiającego. Wypłacane należności będą proporcjonalnie zmniejszane o kary umowne naliczone                 
w okresie rozliczeniowym, za który wystawiono fakturę. 

 

9. Wadium: 
 

Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium. 
 

10. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: 
 

Zamawiający nie przewiduje wpłaty zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 

11. Zamówienia uzupełniające: 
 

Zamawiający przewiduje możliwość złożenia zamówienia uzupełniającego wyłącznie w przypadku większego                
niż planowane zakresu realizacji usługi, jeśli nastąpiło ono z sytuacji od niego niezależnych, których nie dało się 
przewidzieć przy specyfikowaniu warunków zamówienia i szacowaniu jego wartości. 
 

12. Udział podwykonawców: 
 

Zamawiający nie dopuszcza udziału podwykonawców w realizacji zamówienia z uwagi na jego specyfikę oraz  
szczególny charakter związany z ryzykami epidemiologiczno-biologicznymi. Zamawiający zwraca uwagę,                           
iż udostępnienie osób zdolnych do wykonania zamówienia oraz udostępnienie niezbędnych do wykonania 
zamówienia narzędzi i urządzeń nie implikuje bezwzględnie konieczności zawiązania prawnego stosunku 
podwykonawstwa. 
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13. Warunki wymagane od oferentów ubiegających się o zamówienie: 
 
 

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają określone przez Zamawiającego warunki dotyczące: 
1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają 

obowiązek posiadania takich uprawnień, 
2. Posiadania wiedzy i doświadczenia,  
3. Dysponowania potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 
4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej. 
 

Wykonawca jest zobowiązany wykazać najpóźniej w dniu składania ofert, że spełnia warunki zawarte w art. 22 Pzp 
oraz niniejszej siwz oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania, poprzez złożenie wraz z ofertą dokumentów 
wymaganych przez Zamawiającego, o zakresie i treści zgodnych z zapisami niniejszej siwz. Wykazując się 
spełnianiem warunków udziału w postępowaniu oraz brakiem podstaw do wykluczenia z postępowania Wykonawca 
może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia  
lub zdolnościach finansowych innych podmiotów. W takim wypadku Wykonawca zobowiązany będzie                        
do przedstawienia pisemnego zobowiązania każdego z podmiotów udostępniających mu zasoby na podstawie art. 26 
ust. 2b Pzp, potwierdzającego wolę udostępnienia oraz zakres udostępnionych zasobów, a także dokładnie 
wskazującego zamówienie, przy wykonywaniu którego oddaje on wymienione w zobowiązaniu zasoby                       
do dyspozycji Wykonawcy. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów 
dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny 
dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku. 

 

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia                
w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wymaganych w niniejszej siwz.  
 

 

14. Warunki udziału w postępowaniu oraz dokumenty potwierdzające ich spełnianie: 
 

W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp, zobowiązany 
jest on złożyć wraz z ofertą: 
 

1. Oświadczenie o spełnieniu warunków zawartych w art.22 ust.1 Pzp – według zał. nr 2 do siwz. 
2. Wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, 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 odbiorców oraz załączeniem dokumentów 
potwierdzających, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie - według zał. nr 5 do siwz;                
Zamawiający uzna za spełniony warunek wiedzy i doświadczenia, gdy Wykonawca wykaże, iż realizował 
usługi utrzymania czystości i porządku w placówkach służby zdrowia. Zamawiający za „placówkę służby 
zdrowia” 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 ppkt 1 i 2: 
1) Usługi wykazywane w wykazie usług winny dotyczyć placówek służby zdrowia o metrażu 

porównywalnym z metrażem placówek Zamawiającego (w przybliżeniu 5300 m2 ogólnej powierzchni 
oczyszczania dzielone na 5 obiektów, tj.: ok. 1000 m2/obiekt) lub większych. Zamawiający zaznacza,                   
iż nie wymaga wykazania się utrzymywaniem w czystości pojedynczych placówek o metrażu równym 
wszystkim przychodniom Zamawiającego łącznie, tj. ok. 5300 m2, ale nie uzna za spełnienie warunku 
posiadania niezbędnego doświadczenia wykazania się utrzymywaniem w czystości placówek o metrażu 
znacząco mniejszym od 1000 m2. 

2) Usługi wykazywanie w wykazie powinny dotyczyć przynajmniej placówek o porównywalnym środowisku           
do utrzymania w czystości, implikującym pożądany wysoki standard czystości fizycznej                                      
i bakteriologicznej. Jako podstawę porównania Zamawiający będzie uznawał charakterystykę 
środowiskową własnych obiektów wskazaną w pkt 4 ust. 2 ppkt 3 siwz (wraz z przybliżonym podziałem 
procentowym na poszczególne strefy higieniczne). 

3. Wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, odpowiedzialnych za świadczenie usług           
i kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia 
niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją  
o podstawie do dysponowania tymi osobami - według zał. nr 6 do siwz. W treści wykazu Wykonawca 
oświadcza, iż osoby przewidziane do wykonania zamówienia posiadają wymagane uprawnienia –                           
są przeszkolone w zakresie BHP i ochrony przeciwpożarowej, posiadają ważne badania i szczepienia ochronne 
oraz kwalifikacje zawodowe niezbędne do prawidłowego wykonywania powierzonych zadań, w szczególności 
zostały przeszkolone w zakresie pracy w warunkach zwiększonego zagrożenia sanitarnego (np. zagadnienia 
dezynfekcji sprzętu medycznego, dezynfekcji pomieszczeń o wysokim zagrożeniu sanitarnym, postępowania             
z materiałem skażonym itp.). W odniesieniu do osób wykazanych w części 2 wykazu osób należy złożyć 
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pisemne zapewnienie podmiotów wykazanych w tej samej tabeli o udostępnieniu tych osób do wykonania 
zamówienia - udostępnienie takie powinno wyraźnie wskazywać nazwę Zamawiającego, tytuł zamówienia 
podany w siwz oraz potwierdzać bez wątpliwości imię i nazwisko osób udostępnionych.  

4. Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada 
rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, 
wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie                   
do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 

5. 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. 

 

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. 3. 
 

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy                        
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, zamawiający żąda następujących dokumentów: 
 

6. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia – wg zał. nr 3 do siwz. 
7. Aktualny odpis z właściwego rejestru (w szczególności rejestru przedsiębiorców KRS), jeżeli odrębne przepisy 

wymagają wpisu do rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
W przypadku, gdy Wykonawcą jest osoba fizyczna, Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia,                          
że w stosunku do niego jako Wykonawcy nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,                                 
lub że po ogłoszeniu upadłości Wykonawca zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, 
jeżeli układ ten nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego.   

8. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega      
z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że 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. 

9. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia 
zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że 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. 

 

Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których 
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 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 pkt 5-8 Pzp, 
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy 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. 
 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast 
dokumentów, o których mowa w ust. 7-9 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie  
w całości wykonania decyzji właściwego organu. 

 

Wymienione dokumenty winny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
ofert za wyjątkiem dokumentów określonych zgodnie z lit. b), które winny być wystawione nie wcześniej                       
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 
 

Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,            
nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, 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. Dokument taki winien odpowiednio spełniać wszystkie wymagania 
dotyczące treści i okresu wystawienia, nałożone na dokumenty, które zastępuje.  
 
 

W celu potwierdzenia, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, 
żąda on następujących dokumentów: 
 

10. Oświadczenie o braku udziału podwykonawców w wykonaniu zamówienia – według zał. nr 4 do siwz. 
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Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego: 
 

11. Wypełniony formularz ofertowy – według zał. nr 1 do siwz, 
12. Oświadczenie potwierdzające, że Wykonawca dysponuje niezbędnymi do wykonania zamówienia narzędziami  

i urządzeniami (zgodnie z pkt 5 ust.8 siwz) – według załącznika nr 7 do siwz. 
13. Wypełniony w intytulacji oraz parafowany na wszystkich stronach wzór umowy (zał. nr 8 do siwz), 
14. Inne dokumenty lub pełnomocnictwa wymagane fakultatywnie lub warunkowo przez Zamawiającego. 
 

W przypadku, gdy oferta składana jest przez wykonawców występujących wspólnie (np. konsorcjum) musi zawierać     
w odniesieniu do każdego z nich dokumenty, o których mowa w ust. 6-9. 
Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do przedłożenia Zamawiającemu najpóźniej w dniu udzielenia 
zamówienia umowy regulującej ich współpracę i wskazującej prawa i obowiązki każdego z nich. Przedłożenie tego 
dokumentu stanowi warunek podpisania umowy o udzielenie zamówienia!!! 
 

W przypadku, gdy Wykonawca zamierza korzystać z zasobów udostępnionych mu przez inny podmiot, stosować 
należy zapisy zawarte w art. 26 Pzp oraz pkt 13 siwz.  
 

Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych oświadczeń, 
dokumentów lub pełnomocnictw o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp oraz pkt 14 siwz, lub którzy złożyli 
oświadczenia, dokumenty lub pełnomocnictwa wadliwe, do ich złożenia w wyznaczonym terminie,                           
chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie 
postępowania. Zgodnie z treścią art.26 ust.4 Pzp Zamawiający może również wezwać w wyznaczonym przez siebie 
terminie każdego z wykonawców do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń i dokumentów składanych                 
w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia. Za brak dokumentu zamawiający uznawał będzie jego 
złożenie w niewłaściwy sposób lub w niewłaściwej formie (np. nie potwierdzenie kserokopii za zgodność                        
z oryginałem, poprawki nie parafowane przez podpisującego ofertę, bezprawne lub niepełne pełnomocnictwo etc.). 

 

15. Opis sposobu przygotowania oferty: 
 

1. Wykonawca przedstawi ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w siwz. 
2. Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia oferty częściowej. 
3. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim, pismem czytelnym, w postaci druku 

maszynowego, komputerowego lub nieścieralnym atramentem; zamawiający nie przewiduje możliwości 
składania ofert w formie elektronicznej. Dokumenty złożone w języku obcym będą respektowane wyłącznie, 
jeśli wraz z nimi wykonawca złoży ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego. 
Każda strona przetłumaczonego dokumentu winna być opatrzona podpisem i pieczęcią tłumacza przysięgłego. 

4. Wykonawca powinien sporządzić ofertę na przygotowanych i udostępnionych drukach załączników                     
lub w oparciu  o zawartą w nich treść, stanowiącą integralną część niniejszej siwz. 

5. Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy, zgodnie             
z wymaganiami zawartymi w przepisach ustawowych. 

6. Dokumenty stanowiące wymagane załączniki do oferty mogą być dostarczone w formie oryginału                             
lub kserokopii potwierdzonej klauzulą „za zgodność z oryginałem” przez podmioty wskazane w ust.5. 

7. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku, w którym 
Wykonawca zamierza korzystać z zasobów udostępnionych mu przez inny podmiot, kopie dokumentów 
dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez 
wykonawcę lub te podmioty. Niezależnie od tego zapisu każda zapisana strona oferty winna być opatrzona 
podpisem Wykonawcy! 

8. Gdy złożona kopia wymaganego przez Zamawiającego dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości             
co do jej prawdziwości Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 
tego dokumentu. 

9. Należy unikać pojęć, w przypadku których wykładnia językowa prowadzi do rozbieżności w interpretacji.               
W razie braku precyzyjnego ich zdefiniowania zastrzega się przyjęcie znaczenia zgodnego z szeroko 
pojmowanym interesem zamawiającego. 

10. Wymagane jest, aby wszystkie strony oferty wraz z załącznikami były kolejno ponumerowane i spięte. 
11. Gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik konieczne jest załączenie do oferty oryginału pełnomocnictwa                   

lub jego kopii notarialnie potwierdzonej. Umocowanie do działania w cudzym imieniu oparte na oświadczeniu 
reprezentowanego powinno czynić zadość wymaganiom dotyczącym jego formy przewidzianym w odrębnych 
przepisach prawa, ze wskazaniem rodzaju pełnomocnictwa i jego zakresu. 

12. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. 
13. Wszelkie zamieszczone w ofercie poprawki pod rygorem odrzucenia oferty muszą być naniesione w sposób 

czytelny oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę. 
14. Wykonawca może wprowadzić zmiany, modyfikacje i uzupełnienia do złożonych ofert pod warunkiem,                   

że zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o ich dokonaniu przed upływem terminu składania ofert. 
Zawiadomienie to musi czynić zadość postanowieniom ust.17 z dodatkowym oznaczeniem „ZMIANA”. 
Koperty oznaczone dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który 
wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian zostaną dołączone do oferty. 

15. Nie dopuszcza się składania ofert alternatywnych i wariantowych. 
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16. Wykonawca może wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem pisemnego powiadomienia 
zamawiającego o wycofaniu przed upływem terminu składania ofert. Zawiadomienie to winno zostać doręczone 
w sposób odpowiadający postanowieniom ust.17, z dodatkowym oznaczeniem „WYCOFANIE”. 

17. Zarówno w przypadku doręczenia oferty w drodze przesyłki pocztowej, kurierskiej, lub osobiście w siedzibie 
zamawiającego koperta ma być zaadresowana według poniższego wzoru: 

 

Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Oświęcimiu; 32-600 Oświęcim, ul. Garbarska 1 
Przetarg nieograniczony: UTRZYMANIE CZYSTO ŚCI 2013 

nie otwierać przed dniem 21.12.2012r.  godz. 8.30 
 

Koperta powinna zawierać nazwę i siedzibę oferenta umożliwiając odesłanie oferty złożonej po terminie 
 

18. Oferty, które wpłyną do zamawiającego po upływie terminu składania ofert będą niezwłocznie zwracane 
wykonawcom, a w przypadku braku możliwości zwrotu będą odsyłane do nadawcy bez otwierania. 

19. Wykonawca  ponosi  wszelkie  koszty  związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
20. Z zastrzeżeniem zapisów pkt 24 siwz z tytułu odrzucenia przez zamawiającego oferty wykonawcy                         

nie przysługuje mu przeciwko zamawiającemu żadne roszczenie. 
 

16. Wykluczenie z ubiegania się o zamówienie publiczne: 
 

1. Wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego podlega wykonawca, w stosunku                    
do którego zaistnieją przesłanki określone w ustawie Pzp, a w szczególności w art.24 ust.1 i 2 Pzp. 

2. Ofertę  wykonawcy, który został wykluczony z postępowania, uznaje się za odrzuconą. 
3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający: 

1) zawiadamia jednocześnie wykonawców, którzy złożyli oferty, o wykonawcach, którzy zostali wykluczeni                               
z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 

2) zamieszcza informacje, o których mowa w ppkt 1, również na stronie internetowej www.zlaoswiecim.pl 
oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 

 

17. Odrzucenie oferty: 
 

Oferta zostanie odrzucona jeżeli: 
1. Jest niezgodna z ustawą lub nie odpowiada treści niniejszej siwz, 
2. Jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji, 
3. Zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, a wykonawca nie złożył w wyznaczonym 

terminie wymaganych wyjaśnień lub ocena złożonych wyjaśnień potwierdziła fakt rażącego zaniżenia ceny, 
4. Została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 
5. Zawiera błędy w obliczeniu ceny lub omyłki polegające na niezgodności oferty z siwz, niepowodujące zmian  

w treści oferty, na poprawienie których wykonawca się nie zgodził (vide pkt 20 ust. 8 siwz). 
6. Jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów, 
 

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający: 
1) zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając 

uzasadnienie faktyczne i prawne, 
2) zamieszcza informacje, o których mowa w pkt 1, również na stronie internetowej www.zlaoswiecim.pl              

oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 
 

18. Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie: 
 

1. Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie następujących kryteriów: 
 

Kryterium oceny ofert Waga Sposób dokonywania oceny ofert 
Cena ofertowa 100 % Według wzoru określonego w pkt 19 siwz 

 

2. Kryteria oceny ofert nie podlegają zmianie w toku postępowania. 
3. Zamawiający wybierze ofertę, która otrzyma największą ilość punktów (tu: z najniższą ceną).  
4. 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 
wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania                     
i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 Pzp. 

 

19. Sposób obliczenia ceny oferty: 
 

1. Oferta musi zawierać ostateczną cenę obejmującą wszystkie koszty realizacji zadania określonego w opisie 
przedmiotu zamówienia. Obliczając cenę oferty należy uwzględnić wszystkie elementy składowe, jakie będą 
niezbędne do zrealizowania zamówienia bez wad fizycznych i prawnych oraz wliczyć je w cenę ofertową.  
Cena oferty musi być podana w złotych polskich. Rozliczenia pomiędzy zamawiającym i Wykonawcą 
prowadzone będą w złotych polskich. 

2. W formularzu ofertowym należy podać cenę bez naliczenia podatku VAT oraz cenę brutto (stawka podatku 
VAT  aktualna na dzień złożenia oferty).  

3. Cena ofertowa brutto będzie brana pod uwagę przez komisję przetargową w trakcie wyboru najkorzystniejszej 
oferty. 

4. Cena ofertowa netto będzie traktowana jako cena ostateczna i nie będzie podlegała żadnym dalszym 
negocjacjom ani waloryzacji w czasie badania ofert. 
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Ilość punktów przyznana dla kryterium, o którym mowa w pkt 18 siwz będzie obliczona na podstawie stosunku 
ceny najniższej do ceny zaoferowanej, wg wzoru: 
 

Kryterium ceny – wskaźnik C    
 

najniższa zaoferowana cena x 100 
C  =       -------------------------------------------   x  100 % 

cena badanej oferty 
 

20. Miejsce, termin, tryb otwarcia i oceny ofert: 
 

1. Oferty należy składać we wskazanej w pkt 1 niniejszej specyfikacji siedzibie zamawiającego (pok. 119)           
do dnia 21.12.2012r. do godz. 8.00. 

2. Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 21.12.2012r. o godz. 8.30 w siedzibie Zamawiającego (pok. 120). 
3. Komisja Przetargowa przedstawi obecnym firmy (nazwy) wykonawców, którzy złożyli oferty według 

kolejności wpływu ofert. 
4. Oferty, które wpłyną do zamawiającego po upływie terminu składania ofert będą niezwłocznie zwracane 

wykonawcom, a w przypadku braku możliwości zwrotu będą odsyłane do nadawcy bez otwierania. 
5. Oferty będą otwierane według kolejności wpływu; po ich otwarciu podane zostaną: imię i nazwisko/nazwa 

(firma) oraz adres (siedziba) wykonawcy, którego oferta jest w kolejności otwierana oraz informacje dotyczące 
ceny ofertowej. Informacje te odnotowane zostaną w protokole postępowania. 

6. W przypadku, gdy Wykonawca nie będzie obecny przy otwieraniu ofert, na jego pisemny wniosek zamawiający 
prześle mu informacje, o których mowa w ust.5. 

7. Komisja przetargowa na posiedzeniu niejawnym dokona sprawdzenia ofert pod względem formalnym. 
8. Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert                        

oraz poprawić oczywiste omyłki w treści oferty, z zastrzeżeniem dyspozycji art. 26 Pzp. Zamawiający poprawia 
oczywiste omyłki wyłącznie w granicach określonych w art. 87 ust. 2 Pzp. Niezwłocznie po poprawieniu 
omyłki Zamawiający zawiadomi o tym Wykonawcę, którego ofertę poprawiono (bez ogłoszenia na stronie).          
W przypadku, gdy Wykonawca nie zgadza się na poprawienie omyłki nie będącej omyłką pisarską lub 
rachunkową, zobowiązany jest do złożenia stosownego oświadczenia woli w nieprzekraczalnym terminie 3 dni 
od dnia otrzymania zawiadomienia. W przypadku nie złożenia ww. oświadczenia lub złożenia oświadczenia            
z uchybieniem terminu Zamawiający uzna milczącą zgodę Wykonawcy, a poprawienie omyłki za prawnie 
skuteczne, z zastrzeżeniem art. 89 ust.1 pkt 7 Pzp. 

9. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą spośród nie odrzuconych ofert na podstawie kryterium oceny ofert 
wskazanego w pkt 18 siwz. 

10. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadamia 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, uzasadnienie jej wyboru oraz 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) określonym zgodnie z art. 94 Pzp terminie, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego 

może być zawarta. 
11. Informacje, o których mowa w pkt 10 Zamawiający zamieści na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie                      

i na stronie internetowej www.zlaoswiecim.pl . 
12. Wykonawcy, którego oferta została wybrana, zamawiający określi dodatkowo miejsce i tryb podpisania 

umowy. 
 

21. Możliwość zmian treści umowy względem treści oferty: 
 
 

Zamawiający zastrzega sobie prawo jednostronnego zmodyfikowania treści umowy w zakresie objętym ofertą 
poprzez udzielenie zamówień uzupełniających zgodnie z pkt 11 siwz lub poprzez zmniejszenie zakresu usługi 
zgodnie z pkt 5 ust. 5 siwz. Inne zmiany treści umowy w zakresie określonym art. 144 w zw. z art. 140 Pzp                    
są dopuszczalne wyłącznie za zgodą stron i mogą zostać dokonane wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach. Zmiana 
umowy musi zostać dokonana nie inaczej niż w drodze obustronnie podpisanego pisemnego aneksu.  

 
 

22. Zasada jawności przebiegu postępowania 
 

1. Zamawiający informuje, że zgodnie z art.96 ust.3 Pzp wszystkie oferty składane w postępowaniu o zamówienie 
publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu po zakończeniu postępowania, za wyjątkiem informacji 
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,              
jeśli oferent składając ofertę zastrzegł w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą być one ogólnie 
udostępniane. Zastrzeżenie powyższe oferent składa na formularzu ofertowym lub w formie oddzielnego 
załącznika, wskazując dokładnie zastrzeżone dokumenty oraz podając numery stron tych dokumentów; 
zastrzeżenia złożone w inny sposób nie będą respektowane. Dokumenty zastrzeżone powinny znajdować                    
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się w odrębnej kopercie lub innym opakowaniu uniemożliwiającym zapoznanie się z treścią zawartych                      
w nim dokumentów bez konieczności dodatkowego jego otwarcia. 

2. Protokół postępowania o udzielenie zamówienia podlega udostępnieniu po dokonaniu wyboru 
najkorzystniejszej oferty lub po unieważnieniu postępowania z tym zastrzeżeniem, że oferty podlegają 
udostępnianiu już od chwili ich otwarcia. Dokumentacja będzie udostępniana wyłącznie na pisemny wniosek; 
Zamawiający zastrzega sobie prawo wyznaczenia terminu i miejsca udostępnienia dokumentacji - data 
osobistego dostarczenia pisemnego wniosku nie jest datą wiążącą Zamawiającego! Po wyznaczeniu terminu  
i miejsca udostępnienia protokołu i/lub załączników Zamawiający niezwłocznie wyśle stosowną informację 
wnioskodawcy. 

3. Udostępnienie protokołu lub załączników może nastąpić poprzez przesłanie wnioskodawcy kopii dokumentacji 
pocztą, faksem lub drogą elektroniczną zgodnie z wyborem wnioskodawcy (zapis ust. 2 zd. 2 stosuje się).  

4. Jeżeli przesłanie kopii protokołu lub załączników zgodnie z wyborem wnioskodawcy jest z przyczyn 
technicznych znacznie utrudnione (np. z uwagi na ilość lub rozmiar dokumentów), Zamawiający informuje               
o tym wnioskodawcę wskazując możliwą datę udostępnienia dokumentacji do osobistego wglądu (zapis ust. 2 
stosuje się). 

5. Wszelkie koszty udostępnienia protokołu lub załączników, jeśli występują, pokrywa wnioskodawca. 
6. W zakresie nie uregulowanym w siwz i Pzp zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy ustawy                         

z dnia 06.09.2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001r. nr 112, poz.1198 ze zm.). 
 

23. Jawność umów w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego: 
 

1. Umowy zawarte w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego stanowią załącznik do protokołu 
postępowania o udzielenie zamówienia i podlegają udostępnieniu na zasadach przewidzianych w pkt 22 siwz. 

2. Zamawiający udostępnia umowy na wcześniejszy pisemny wniosek zainteresowanego Wykonawcy.                    
Na wniosek Zamawiający odpowiada niezwłocznie, nie później jednak niż następnego dnia roboczego, ustalając 
termin udostępnienia dokumentów. Udostępnienie dokumentów odbywać będzie się w siedzibie 
Zamawiającego w Oświęcimiu przy ul. Garbarskiej 1 przy udziale upoważnionego przedstawiciela 
Zamawiającego.  

 

24. Środki odwoławcze: 
 

1. Wszystkim wykonawcom oraz innym osobom, jeśli mają lub miały interes w uzyskaniu niniejszego 
zamówienia oraz poniosły lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów 
ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI Pzp. 

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Pzp. 

 

25. Istotne dla zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawartej umowy zostały 
zawarte w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 8 do niniejszej siwz.  

 
 

26. Zamawiający unieważni przetarg w przypadku zaistnienia okoliczności określonych w art. 93 Pzp. 
 
 

27. Zamawiający i oferenci uczestniczący w przedmiotowym przetargu działają w oparciu o przepisy ustawy 
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010r. nr 113, poz. 759 ze zm.). 

 
 

28. Lista załączników: 
 

1. Wzór formularza oferty (zał. nr 1), 
2. Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 (zał. nr 2), 
3. Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia (zał. nr 3), 
4. Wzór oświadczenia o udziale podwykonawców w wykonaniu zamówienia (zał. nr 4), 
5. Wzór wykazu usług (zał. nr 5), 
6. Wzór wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (zał. nr 6), 
7. Wzór oświadczenia o dysponowaniu niezbędnymi do wykonania zamówienia narzędziami i urządzeniami           

(zał. nr 7), 
8. Projekt umowy (zał. nr 8). 

 
 
 
 
 
 
 

Data: 10.12.2012r.                                 Zatwierdził: .................................... 


