
Ogłoszenie nr 573951-N-2017 z dnia 2017-08-18 r. 

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łazach: Usługi porządkowo – czystościowe w pomieszczeniach 
Parku Wodnego JURA w Łazach przy ulicy Topolowej 1 na okres 24 miesięcy

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe 

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego 

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europej-
skiej : Nie 

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

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

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający : Nie 
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przepro-
wadzenie postępowania : Nie 
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie po-
stępowania: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających : Nie 

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz 
podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi 
do kontaktów: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich
Unii Europejskiej : Nie 
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw 
członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicz-
nych: 
Informacje dodatkowe: 

I. 1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łazach, krajowy numer identyfikacyjny 
24079161300000, ul. ul. Topolowa  1 , 42450   Łazy, woj. śląskie, państwo Polska,                           
tel. 326 709 790, e-mail wirum@lazy.pl, faks 326 709 799. 
Adres strony internetowej (URL): www.bip.osirlazy.pl 
Adres profilu nabywcy: 
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów 
plików, które nie są ogólnie dostępne 



I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić): 
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łazach 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy): 
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowa-
nia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych 
państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przepro-
wadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają po-
zostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidu-
alnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 

I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać 
pod adresem (URL) : Tak 
www.bip.osirlazy.pl 
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia : Tak 
www.bip.osirlazy.pl 
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać 
pod adresem : Nie 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 
Elektronicznie : Nie 
adres 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w 
inny sposób: Nie 
Inny sposób: 
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w 
inny sposób: Tak 
Inny sposób: 
2. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora 
pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. 
poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu 
środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu 
usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 147 i 
615). Dokonany przez Wykonawcę wybór sposobu złożenia informacji / oświadczeń / dokumentów
powinien uwzględniać obowiązek zachowania przez Wykonawcę wymagań w zakresie pisemnej 
formy oferty oraz obowiązku zachowania charakteru/postaci składanych dokumentów i oświadczeń 
określonych w rozdziale VI SIWZ. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informa-
cje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie. Dopuszcza się fax i e-mail (a.kala@parkwod-
nyjura.pl). 
Adres: 
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łazach 42-450 Łazy, ul. Topolowa 1 

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

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 



II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi porządkowo – czystościowe w 
pomieszczeniach Parku Wodnego JURA w Łazach przy ulicy Topolowej 1 na okres 24 miesięcy 
Numer referencyjny: ZP 1/2017 
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 
Nie 

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi 

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 
Zamówienie podzielone jest na części:  Nie 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu 
do: 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup czę-
ści: 
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu 
wykonawcy: 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowa-
cyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa sprzątania obiektu krytej pływalni przy wykorzystaniu wła-
snych środków do sprzątania(czyszczących, myjących i dezynfekcyjnych) niezbędnych do wykona-
nia usługi. Zamawiający wymaga, aby środki używane do sprzątania posiadały wszelkie wymagane 
przepisami atesty, oraz nie zmieniały struktury wody basenowej. 
1) Zakres czynności prac serwisu sprzątającego Powierzchnie: 
Poziom 
-1 – 89,70m2 
Poziom 0 – 
hala basenowa 439,39m2 
Poziom 0 – pozostałe 318,44m2 
Poziom 1 – biura 102,41m2 
Poziom 2 – 358,80m2 
2) Sprzątanie posadzek terakotowych na basenie, w szatniach oraz pod natryskami, czyszczenie i 
odsysanie wody – wg potrzeb – stały dozór 
3) Mycie płytek ceramicznych ściennych w części basenowej i pozostałych -2x w tygodniu 
4) Sprzątanie natrysków -1x dziennie + stały dozór 
5) Sprzątanie i czyszczenie holu, przebieralni, szatni, , zespołu saun -1x dziennie + stały dozór, 
czyszczenie elementów drewnianych i glazury w saunach, utrzymanie czystości powierzchni szkla-
nych do wys.2,5 m, mycie ręczne i maszynowe podłóg 
6) Sprzątanie pomieszczeń biurowych
 -5x w tygodniu, odkurzanie podłóg, usuwanie zabrudzeń z mebli, pranie wykładzin –na zlecenie 
7) Mycie okien do wys.2,5 metra -raz na dwa miesiące, stały dozór nad czystością przeszkleń drzwi
stref wejściowych, galerii i widowni 
8) Sprzątanie widowni wg potrzeb, (dokładne mycie 2x w tygodniu) 
9) Mycie okien wysokich powyżej 2,5m – na zlecenie (mycie wysokościowe) 
10) Mycie ławek i leżaków -1x w tygodniu 
11) Opróżnianie koszy na śmieci wraz z wymiana worków, wynoszenie nieczystości do miejsc 
oznaczonych  -1x dziennie lub wg potrzeb, stały dozór 
12) Utrzymanie czystości węzłów sanitarnych, mycie glazury naściennej i terakoty podłogowej 
-2x w tygodniu, mycie wraz z dezynfekcją urządzeń sanitarnych, armatury, luster 
-7x w tygodniu + zastosowanie środków zapachowych, mycie szafek w przebieralniach 



-7x w tygodniu, ręczne i mechaniczne mycie podłóg 
-7x w tygodniu, stały dozór nad czystością wymienionych pomieszczeń 
13) Nadzór nad stanem zużycia środków ogólnodostępnych, uzupełnianie na bieżąco dozowników 
w mydło, papier toaletowy, ręczniki papierowe 
14) Sprzątanie pomieszczenia socjalnego techników 1x na tydzień, mycie schodów do piwnic i po-
mieszczenia wyłożonego wykładzina PCV– 2x na tydzień 
15) Czynności dla niecek basenowych, mycie i dezynfekcja niecki basenu sportowego i relaksacyj-
nego 
-1x w roku, mycie i dezynfekcja brodzika dla dzieci 
-2x w miesiącu, mycie i dezynfekcja wanny jacuzzi 
-7x w tygodniu, mycie hamowni zjeżdżalni 
16) -1x w miesiącu, dezynfekcja wlotu i wylotu zjeżdżalni 
-1x w tygodniu, czyszczenie ścian niecek basenowych nad lustrem wody 
-2x w tygodniu, usuwanie wody i czyszczenie podestów zjeżdżalni 
-1x dziennie, mycie brodzików w szatni męskiej i damskiej 
-1x dziennie, mycie brodzika w szatni dla niepełnosprawnych wg potrzeb jednak nie rzadziej niż 
-2x w tygodniu 
17) Sprzątanie windy - wg potrzeb 
2. KOD CPV: 90 00 00 00-7 
3. Wykonawca powinien uwzględnić dodatkową osobę na serwisie dziennym świadczonym             
w weekendy (piątek od 14.00, sobota niedziela i święta) w godzinach otwarcia Parku Wodnego. 
4. Informacja o obowiązku zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umo-
wy o pracę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia W przedmiotowym za-
mówieniu wykonywanie czynności w zakresie realizacji zamówienia polega na wykonywaniu pracy
w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2015 
r. poz. 1066, z późn. zm.). Zamawiający wymaga, aby osoby, którymi Wykonawca będzie się po-
sługiwał przy wykonywaniu usług sprzątania będących przedmiotem zamówienia w całym okresie 
obowiązywania umowy, na wszystkich stanowiskach robotniczych były zatrudnione na podstawie 
umowy o pracę. W przypadku powzięcia przez Zamawiającego informacji o naruszeniu przez Wy-
konawcę obowiązku, określonego powyżej, Zamawiający niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie 
Państwową Inspekcję Pracy, celem podjęcia przez nią stosownego postępowania wyjaśniającego w 
tej sprawie. 
4,.1. Określenie rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wyma-
gania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wyko-
nujących czynności w trakcie realizacji zamówienia: Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wy-
konawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynno-
ści w zakresie realizacji zamówienia: 
a) Wykonywanie wszystkich czynności porządkowo-czystościowych w pomieszczeniach parku 
wodnego JURA 
4.2. Określenie sposobu dokumentowania zatrudnienia osób wykonujących czynności w trakcie re-
alizacji zamówienia: Na potwierdzenie spełniania tego wymogu Wykonawca przedstawi przed pod-
pisaniem umowy oświadczenie – zgodnie z zapisami załącznika nr 5 do SIWZ. 
4.3. Określenie uprawnień Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę obo-
wiązku zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wy-
konujących czynności w zakresie realizacji zamówienia: Wykonawca będzie zobowiązany do 
przedkładania na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krót-
szym niż 3 dni robocze, do wglądu zanonimizowanych kopii umów o pracę, zawartych przez Wy-
konawcę z pracownikami wykonującymi czynności w zakresie realizacji zamówienia. Uwaga! Za-
nonimizowanie oznacza, że umowa pozbawiona będzie danych osobowych pracowników i ma słu-
żyć weryfikacji zobowiązania wykonawcy/podwykonawcy odnośnie liczby zatrudnionych osób, 
wykonujących czynności na rzecz Zamawiającego 



II.5) Główny kod CPV: 90000000-7 
Dodatkowe kody CPV: 

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówie-
nia): 
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita mak-
symalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu za-
kupów) 

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w 
art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie 
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamó-
wienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta 
umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 
miesiącach:  24   lub dniach: 
lub 
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
24

II.9) Informacje dodatkowe: 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSO-
WYM I TECHNICZNYM 

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej,      
o ile wynika to z odrębnych przepisów 
Określenie warunków: 
Informacje dodatkowe 

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: 
Informacje dodatkowe 

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże,             
że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy - w tym okresie- zrealizował co najmniej jedną usługę o podobnym charak-
terze, za usługę o podobnym charakterze Zamawiający uznaje, usługę utrzymania czystości w 
obiektach sportowo-rekreacyjnych typu kryta pływalnia
 - minimalna powierzchnia musi wynosić minimum 800m2 w jednym obiekcie, obejmując sprząta-
nie części suchej oraz części mokrej 
- okres świadczenia usługi dla jednego podmiotu nie krótszy niż 3 miesiące 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia 



wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie 
Informacje dodatkowe: 

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy 
Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa
wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU 
WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ 
SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SE-
LEKCJI 
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowa-
niu : Tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji : Nie 

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKO-
NAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU PO-
TWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 
USTAWY PZP: 
Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji gospodarczej, jeżeli odrębne 
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wyklu-
czenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. 

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKO-
NAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU PO-
TWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 
USTAWY PZP 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
Wykaz wykonanych usług a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywa-
nych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków                o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy          
– w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz 
których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zo-
stały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referen-
cje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wy-
konywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli                  z
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych do-
kumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal 
wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powin-
ny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu- zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ. Zakres doku-
mentu musi potwierdzać odpowiednio spełnianie warunku udziału w postępowaniu, dotyczącego 
posiadania wiedzy i doświadczenia. 

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 



III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKO-
NAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU PO-
TWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 
USTAWY PZP 

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6) 
1. Oferta musi być złożona w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. Na ofertę składają się; 
a) formularz oferty, 
b) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
c) oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania 
d) Stosowne Pełnomocnictwo, jeżeli uprawnienie do podpisania oferty nie wynika z właściwego re-
jestru lub centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej. Pełnomocnictwo należy do-
łączyć w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie. (o ile dotyczy) 
2.Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu                 
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać 
na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych 
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 3.Wyko-
nawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiają-
cemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w 
szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbęd-
nych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. W tym celu Wykonawca musi wykazać w zobo-
wiązaniu: 
- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 
- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówie-
nia publicznego; 
- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 
- czy inne podmioty, na zdolności których Wykonawca powołuje się w odniesieniu do warunków 
udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, 
zrealizują roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 
4. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne 
lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału                 
w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia               
o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–23 i ust. 5 pkt 1) P.z.p. 
5.Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu 
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu: 
1) zamieszcza informacje o Podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 2, jeżeli war-
tość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 
ust. 8 P.z.p. 
6.Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia 
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, 
warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji: 
1) zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o spełnianiu warunków i braku pod-
staw do wykluczenia – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach 
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 P.z.p 
7. Wykonawca w terminie 3 dni od od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego 
informacji dotyczących: 
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 
2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofer-
tach przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej sa-
mej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (według wzoru stanowią-
cego załącznik nr 4 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić 



dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępo-
waniu o udzielenie zamówienia. W przypadku konsorcjum, oświadczenie składa oddzielnie każdy z
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

5. Postanowienia dotyczące wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej: Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza te-
rytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w Rozporządzeniu w 
sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, okresu ich waż-
ności oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane                         (Dz. U z 2016 r. poz. 
1126) składa: 
1) dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 
potwierdzające odpowiednio, że: – nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 
2) Dokumenty, składane na potwierdzenie, że wobec Wykonawcy nie otwarto jego likwidacji ani 
nie ogłoszono upadłości, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem ter-
minu składania ofert. 
3) Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy , nie wydaje 
się dokumentów, o których mowa w pkt 1) zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadcze-
nie, odpowiednio Wykonawcy, ze wskazaniem osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub 
oświadczeniem tych osób, złożonym przed notariuszem lub przed właściwym - ze względu na sie-
dzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tych osób - organem sądo-
wym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego. Ważność doku-
mentu jak w pkt 2). 
4) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) OPIS 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Nie 
Informacja na temat wadium 

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

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

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

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępo-
waniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) 
Liczba wykonawców   
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 
Maksymalna liczba wykonawców   



Kryteria selekcji wykonawców: 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów: 
Umowa ramowa będzie zawarta: 
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 
Informacje dodatkowe: 
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dyna-
micznego systemu zakupów: 
Informacje dodatkowe: 
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie
katalogów elektronicznych: 
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do spo-
rządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 

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

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

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej 
oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na 
jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji tech-
nicznych w zakresie połączeń: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania: 
Czas trwania: 
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego eta-
pu: 
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 

IV.2.2) Kryteria 
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
organizacja kontroli jakości sprzątania 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nie-
ograniczony) : Tak 



IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez 
przeprowadzenia negocjacji 
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 
Informacje dodatkowe 

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przed-
stawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagro-
dy: 
Wstępny harmonogram postępowania: 
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 
Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 
Informacje dodatkowe: 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpo-
wiadać wszystkie oferty: 
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez 
zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 
Informacje dodatkowe: 

IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektro-
nicznej: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wy-
magania techniczne urządzeń informatycznych: 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości po-
stąpień: 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania: 
Czas trwania: 
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 
Data: godzina: 
Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie
zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 
Informacje dodatkowe: 

IV.5) ZMIANA UMOWY 
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak 
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 



5. Wynagrodzenie Wykonawcy za usługi objęte niniejszą umową może podlegać rewaloryzacji w 
przypadku zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy np.: 
a) zmiany ustawowej stawki podatku od towarów i usług, 
b) wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie ustawy z dnia 10 paź-
dziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 
c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wy-
sokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 
Zmiana wynagrodzenia nastąpi, gdy okoliczności, o których mowa wyżej spowodują wzrost kosz-
tów wykonywania zamówienia o więcej niż 10% w okresie realizacji umowy. Zmiana wynagrodze-
nia dotyczy tylko tej części, która pozostała do wykonania. Zmiana wynagrodzenia                   w 
przypadku wskazanym w lit. a) nastąpi od dnia wejścia w życie zmienionej stawki na pisemny 
wniosek jednej ze Stron. Natomiast w przypadkach określonych w lit. b) i c) nastąpi jeżeli Wyko-
nawca w terminie 30 dni od dnia wejścia przepisów dokonujących tych zmian złoży pisemny wnio-
sek, a jeżeli złoży po tym terminie od chwili jego złożenia. Wykonawca składając ww. wniosek zo-
bowiązany jest wykazać ponad wszelką wątpliwość bezpośredni wpływ tych zmian na koszty wy-
konania przedmiotu umowy. Jednocześnie Zamawiającemu będzie przysługiwać prawo żądania dal-
szych wyjaśnień wraz z przedstawieniem dokumentów, które pozwolą stwierdzić dopuszczalność 
zmiany wynagrodzenia za wykonanie zamówienia. 

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

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

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 

Data: 2017-08-28, godzina: 10:00, 

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (prze-
targ nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie 
Wskazać powody: 
Nie dotyczy 
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu 
> POLSKI 

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 
ofert) 

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku 
nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających 
zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozu-
mienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub
części zamówienia: Nie 

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki słu-
żące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający 
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przy-
znane Nie 
IV.6.6) Informacje dodatkowe: 



ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH 


