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I. ZAMAWIAJĄCY: 

Nazwa Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  

w Parczewie 

Adres siedziby ul. Kościelna 136, 21-200 Parczew 

Telefon (83) 355-21-13 

Faks (83) 355-21-13 

Adres strony internetowej www.spzozparczew.pl 

e-mail zamowienia@spzozparczew.pl 

Osoba upoważniona do 
kontaktów 

Adam Bzówka, Krzysztof Brańka 

Nr KRS 0000015873 

Nr REGON 000306489 

Nr NIP 539-13-33-279 

 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2018r., poz. 1986; zw. w dalszej części Specyfikacji jako ,,PZP’’), 

w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej przekraczającej wyrażoną w złotych 

równowartość kwoty 221 000 euro. 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:  

1. Przedmiotem zamówienia jest: 

a) całodobowe, specjalistyczne utrzymanie czystości polegające na myciu, czyszczeniu  i 

dezynfekcji powierzchni w pomieszczeniach należących do SPZOZ w Parczewie 

b) świadczenie usługi transportu wewnątrzszpitalnego  

c) pomoc personelowi medycznemu przy obsłudze pacjentów  

- zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr  3 do 

SIWZ  

 

2. Przedmiot zamówienia we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV) określony jest kodem: 

90910000 Usługi sprzątania 

90920000 Usługi w zakresie odkażania urządzeń 

 

3. Szczegółowe zasady realizacji przedmiotu zamówienia określa wzór umowy – załącznik nr 7  

do SIWZ. 

4. Zakres usług obejmuje 6984,25 m2 utrzymania czystości w pomieszczeniach 

Zamawiającego w podziale na pakiety, w których występują różne obszary mycia i 

dekontaminacji, wg których określono zasady sprzątania i dezynfekcji powierzchni.    

5. Obszary mycia podzielone są na cztery strefy (pakiety):  

a) Pakiet A -  obszar o powierzchni    281,26 m2; 

b) Pakiet B -  obszar o powierzchni 3 302,14  m2; 

c) Pakiet C -  obszar o powierzchni    644,05 m2; 

d) Pakiet D -  obszar o powierzchni 2756,8m2.   

mailto:zamowienia@spzozparczew.pl
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6. Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia zakresu zamówienia w zakresie usługi 

utrzymania czystości (prawo opcji), na zasadach szczegółowo opisanych we wzorze umowy 

(zał. nr 7 do SIWZ), w każdym czasie i na dowolny okres (w okresie realizacji zamówienia 

podstawowego), nie więcej niż o: 

1) w ramach Pakietu A - 28,13 m2; 

2) w ramach Pakietu B – 99,06 m2; 

3) w ramach Pakietu C - 32,20 m2; 

4) w ramach Pakietu D – 82,70 m2; 

7. Wykonawca na czas realizacji zamówienia może wynająć od Zamawiającego pomieszczenia 

wraz z wyposażeniem, które szczegółowo określa załącznik nr 1 do wzoru umowy najmu. 

Wzór umowy najmu stanowi Załącznik Nr 8 do SIWZ. Wynajęcie pomieszczeń i sprzętu od 

Zamawiającego nie jest obligatoryjne. Wykonawca określa w ofercie, czy wynajmuje 

pomieszczenia wraz z wyposażeniem i sprzętem. 

8. Jeżeli Wykonawca będzie korzystał z własnych urządzeń do prania i suszenia mopów, 

fartuchów ścierek itp. w siedzibie Zamawiającego (w wynajmowanym pomieszczeniu) należy 

taką czynność uzgodnić z Zamawiającym w celu określenia dodatkowych kosztów poboru 

wody i energii elektrycznej (wg odczytu licznika) – stawki opłat określono w Załączniku Nr 8 

do SIWZ. 

9. Zapłata za wykonanie usług płatna będzie za okres rozliczeniowy miesiąca, po jego 

zakończeniu, w terminie do 60 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT 

z zastrzeżeniem zapisów wzoru umowy Załącznik nr 7 

10. Ceny jednostkowe, określone przez Wykonawcę w formularzach cenowych nie wzrosną 

przez okres realizacji zamówienia, z zastrzeżeniem odpowiednich zapisów wzoru umowy. 

11. Usługa utrzymania czystości będzie realizowana z uwzględnieniem wszystkich wymagań 

określonych w niniejszej SIWZ oraz załączonych do niej dokumentach, w oparciu o 

przedłożoną wraz z Ofertą Koncepcję wykonania usługi utrzymania czystości, opracowanej 

zgodnie z zał. nr 9 do SIWZ. Ponadto Wykonawca w zakresie usługi utrzymania czystości 

musi posiadać wdrożony system zapewnienia jakości zgodny z ISO 9001 (lub 

równoważnych), potwierdzony odpowiednim dokumentem zgodnie z rozdz. VI cz. B pkt 5 

niniejszej SIWZ. 

12. Jeśli w dokumentacji przetargowej wskazana jest nazwa handlowa firmy, towaru lub produktu, 

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne zgodne z danymi technicznymi i 

parametrami zawartymi w dokumentacji. Poprzez produkt równoważny Zamawiający rozumie 

sprzęt lub oprogramowanie o parametrach technicznych, technologii, funkcjonalności, 

wydajności i jakości nie gorszej niż określone w SIWZ. Przedstawione rozwiązania 

przedstawiają poziom minimalny parametrów technicznych, technologii, funkcjonalności, 

wydajności i jakości. Jeżeli Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w 

dokumentacji stanowiącej załącznik do SIWZ, ale nie podaje minimalnych parametrów, które by 

tę równoważność potwierdzały – Wykonawca obowiązany jest zaoferować produkt o 

właściwościach zbliżonych, nadający się funkcjonalnie do zapotrzebowanego zastosowania 

(arg. na podstawie sentencji wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 14 października 2013 r. 

[sygn. akt: KIO 2315/13]). Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne 

opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego 

dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.  

13. W przypadku opisania przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia za pomocą norm, 

aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, Zamawiający dopuszcza 

rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania 
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równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane 

przez niego usługi spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 

14. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę i podwykonawcę na podstawie umowy o 

pracę (w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy), osób wykonujących następujące czynności w 

zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy 

w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (t. j.: Dz. U. z 

2018r., poz.  917 ze zm.):  

Lp. Rodzaj czynności 

1)  Prace fizyczne objęte przedmiotem zamówienia – polegające na 
wykonywaniu czynności utrzymania czystości (sprzątanie, mycie, 

dezynfekcja), wykonywaniu transportu wewnątrzszpitalnego, pomocy 
personelowi medycznemu przy obsłudze pacjentów 

 
UWAGA: 

Szczegółowe określenie sposobu dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 
ust. 3a PZP, uprawnień Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę tego 
wymagania, a także związanych z niespełnieniem tych wymagań sankcji i rodzaju czynności 
niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie 
realizacji zamówienia, zawarte jest we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ. 

 

15. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.  

16. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

17.  Zamawiający,  na podstawie art 67 ust 1 pkt 6 przewiduje udzielenie  zamówień polegających 

na powtórzeniu usług podobnych do objętych przedmiotem zamówienia (tj. obejmujących 

utrzymanie czystości [mycie, czyszczenie, dezynfekcja], transport wewnątrzszpitalny, pomoc 

personelowi medycznemu przy obsłudze pacjentów), do 30 % wartości zamówienia 

podstawowego, na poniższych warunkach: 

1) zamówienie zostanie udzielone tylko jeżeli wykonawca realizuje zamówienie 

podstawowe z należytą starannością i zgodnie z postanowieniami umowy w sprawie 

zamówienia publicznego; 

2) zamówienie zostanie udzielone po przeprowadzeniu procedury przewidzianej dla 

zamówienia z wolnej ręki, w szczególności zaproszeniem wykonawcy do negocjacji oraz 

negocjacjami z wykonawcą; 

3) wykonawca będzie musiał wykazać spełnienie warunków udziału w postępowaniu, które 

zostaną określone przez Zamawiającego, oraz przedłożyć stosowne dokumenty 

i oświadczenia na potwierdzenie spełnienia tych warunków, w zakresie określonym 

przez Zamawiającego; 

4) wykonawca będzie musiał wykazać brak podstaw do wykluczenia, o których mowa 

w art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1, 2 i 4 ustawy PZP, oraz przedłożyć stosowne dokumenty 

i oświadczenia na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazane w Rozdz. VI 

ust. 1 i ust. 5 pkt 3 SIWZ; 

5) wykonawca będzie zobowiązany zapewnić nie gorszy standard wykonywania nowego 

zamówienia niż podstawowego; 

6) przedmiotem negocjacji z wykonawcą będą w szczególności: cena oraz szczegółowe 

warunki realizacji zamówienia, z zachowaniem istotnych warunków realizacji 

zamówienia podstawowego oraz wymogów określonych przez Zamawiającego w opisie 

przedmiotu zamówienia i warunkach przyszłej umowy o zamówienie publiczne. 
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18. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 

elektronicznej. 

19. Wzór umowy stanowiący załącznik nr 7 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia stanowi 

integralną część niniejszej dokumentacji i zapisy w niej zawarte traktuje się jako warunki 

udzielenia zamówienia.  

 

 

 

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 

Termin realizacji przedmiotu zamówienia  - 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy 

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 

OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW: 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:  

1) nie podlegają wykluczeniu; 

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące: 

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej: 

  Zamawiający nie stawia warunków w ww. zakresie. 

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:  

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż 1.000.000 

zł (słownie: jeden milion złotych)..  

c) zdolności technicznej lub zawodowej: 

  Wykonawca spełni powyższy warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed 

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

tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej jedną usługę obejmującą swoim zakresem 

usługi utrzymania czystości w jednostkach ochrony zdrowia wraz z transportem 

wewnątrzszpitalnym, oraz wykaże, że usługa ta została wykonana (bądź jest wykonywana) 

należycie. Usługa wykazywana na potwierdzenie spełniania w/w warunku, powinna trwać 

nieprzerwanie przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy oraz posiadać roczną wartość nie 

mniejszą niż 700 000,00 zł brutto. 

W przypadku Wykonawców podających wartości w innych walutach niż PLN, Zamawiający 

przeliczy wartość netto tych dostaw według średniego kursu NBP na dzień publikacji ogłoszenia o 

zamówieniu. Jeżeli w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu, Narodowy Bank Polski nie 

opublikuje tabeli kursów walut, przyjęty zostanie kurs przeliczeniowy według ostatniej tabeli kursów 

NBP, opublikowanej przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu.  

 

2. Poleganie na zasobach podmiotu trzeciego, zgodnie z art. 22a PZP: 

a. Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, które zostały 

określone w rozdz. V ust. 1. pkt 2 niniejszej SIWZ, może 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.  

b. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić 

Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 
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podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.  

c. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty trzecie zdolności 

techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na 

wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy 

nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 

pkt 13 – 23 i ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy pzp. 

d. W odniesieniu do warunku udziału w postępowaniu w zakresie doświadczenia, Wykonawcy 

mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do 

realizacji których te zdolności są wymagane. 

 

3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku 

Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego. Pełnomocnictwo w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym należy dołączyć do oferty. 

4. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada 

wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych 

wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na 

realizację zamówienia. 

5. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców: 

1) którzy nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w Rozdz. 
V ust. 1 SIWZ; 

2) którzy nie wykażą, że nie zachodzą wobec nich przesłanki określone w art. 24 ust. 1 pkt 13-
23 PZP; 

3) wobec których zachodzą przesłanki określone w art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 PZP. 

 

UWAGA: 

Zamawiający - na podstawie art. 24aa ust. 1 PZP - informuje, że w pierwszej kolejności dokona 

oceny ofert w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, a następnie zbada, 

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

oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

VI. WYKAZ DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ, KTÓRYCH ZŁOŻENIA ZAMAWIAJĄCY WYMAGA 

OD WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA: 

A) Dokumenty i oświadczenia składane wraz z ofertą: 

1. Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć: 

1) prawidłowo wypełniony formularz ofertowy sporządzony wg wzoru stanowiącego Załącznik 

nr 1 do SIWZ; 

2) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie składane na formularzu jednolitego 

europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ), zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ. 

Informacje zawarte w oświadczeniu JEDZ stanowić będą wstępne potwierdzenie, ze 

wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.  

     W celu ułatwienia wykonawcy wypełnienie dokumentu JEDZ, zamawiający wskazuje link do 

instrukcji wypełnienia JEDZ opublikowanej przez Urząd Zamówień Publicznych: 
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https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Jednolity-Europejski-Dokument-

Zamowienia-instrukcja.pdf 

Zamawiający informuje, że podczas wypełniania części IV formularza JEDZ pod nazwą 
„Kryteria kwalifikacji” Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji α, tj. do 
złożenia ogólnego oświadczenia dotyczącego wszystkich kryteriów kwalifikacji.  W takim 
wypadku Wykonawca nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji części IV formularza 
dotyczącej kryteriów kwalifikacji, zaś właściwej (dowodowej) weryfikacji spełnienia konkretnych, 
określonych przez Zamawiającego, warunków udziału w postępowaniu (kryteriów selekcji), 
Zamawiający dokona w oparciu o stosowne dokumenty składane przez  Wykonawcę, którego 
oferta została oceniona najwyżej, na wezwanie Zamawiającego (art. 26 ust. 1 PZP). 

 

a) Oświadczenie JEDZ należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym. Oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie oraz 

podmiotów udostępniających potencjał składane na formularzu JEDZ powinny mieć formę 

dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym 

przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w 

treści art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.  Analogiczny wymóg dotyczy JEDZ składanego przez 

podwykonawcę, na podstawie art. 25a ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 

b) Obowiązek złożenia JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym w sposób określony powyżej dotyczy również JEDZ składanego na 

wezwanie w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp;  

3) wypełniony formularz cenowy wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 12 do SIWZ; 

4) Opracowana koncepcja wykonania usługi utrzymania czystości zgodnie z wymaganiami 

określonymi w załączniku nr 9 do SIWZ 

5) pełnomocnictwo, określające zakres umocowania oraz podpisane przez osoby uprawnione do 

reprezentowania Wykonawcy; 

6) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia – o ile dotyczy; 

7) dokument potwierdzający wniesienie wadium. 

2. Wykonawca w sytuacji, gdy będzie polegał na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na 

zasadach określonych w art. 22a PZP, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że 

realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, 

w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji 

niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Ze zobowiązania lub innych 

dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi bezspornie 

i jednoznacznie wynikać w szczególności: 

1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu 

zamówienia; 

3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego. 

4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu  

do warunków udziału w postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje usługi, których 

wskazane zdolności dotyczą. 

3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, jednolity 

europejski dokument zamówienia (JEDZ) składa każdy z Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału 

w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców 

wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia. 

4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku 

istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się 

https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Jednolity-Europejski-Dokument-Zamowienia-instrukcja.pdf
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Jednolity-Europejski-Dokument-Zamowienia-instrukcja.pdf
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na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także jednolite europejskie dokumenty 

zamówienia (JEDZ) dotyczące tych podmiotów. 

5. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, 

w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, 

składa jednolite europejskie dokumenty zamówienia (JEDZ) dotyczące podwykonawców. 

 

B) Dokumenty i oświadczenia składane przed udzieleniem zamówienia, na wezwanie 

Zamawiającego: 

6. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została 

najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych 

na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: 

Oświadczenia i dokumenty dotyczące wykazania braku podstaw do wykluczenia  

z udziału w postępowaniu: 

 

1) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 

14 i 21 PZP, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 

ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; 

2) Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że 

Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące 

przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału 

w postępowaniu, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie 

z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi 

odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 

odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 

decyzji właściwego organu; 

3) Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument 

potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 

składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub inny 

dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem 

w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, 

w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na 

raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

4) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 

potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 PZP. 

5) Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub 

ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek 

na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, sporządzone zgodnie z załącznikiem nr 15 do 

SIWZ, albo  w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji  dokumentów 

potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub 

grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia  

w sprawie spłat tych należności. 

6) Oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o 

których mowa w ostawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, oraz 

oświadczenie o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu 

ubiegania się o zamówienia publiczne – sporządzone zgodnie z załącznikiem nr 15 do 
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SIWZ. 

7) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w Rozdz. VI ust. 6 SIWZ: 

a) pkt 1 - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, 

inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, 

w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma 

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

13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 PZP;  

b) pkt 2-4 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:  

 nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub 

zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych 

należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności 

lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,  

 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.  

8) Dokumenty, o których mowa w Rozdz. VI ust. 6 pkt. 7 lit. a i lit. b tiret drugi SIWZ, powinny 

być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Dokument, o którym mowa w 

Rozdz. VI ust. 6 pkt. 7 lit. b tiret pierwszy SIWZ, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 

3 miesiące przed upływem tego terminu. 

9) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 

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

mowa w pkt. 7, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie 

Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub 

oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed 

organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 

gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy 

lub miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienie Rozdz. VI ust. 6 pkt 7 SIWZ stosuje 

się.  

10) W zakresie nieuregulowanym w niniejszej SIWZ, zastosowanie mają przepisy 

rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, 

jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

(Dz. U. z 2016 r., poz. 1126 ze zm.). 

 

11) Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia - na wezwanie Zamawiającego - dokumentów, 

o których mowa w Rozdz. VI.B ust. 6 pkt 1 - 4, jeżeli Zamawiający posiada aktualne 

oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy potwierdzające spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i 

ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu 

ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 

zadania publiczne (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 570 ze zm.). W tym celu zaleca 

się, aby Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego wystosowane w trybie 

art. 26 ust. 1 lub ust. 2 PZP, zamiast złożyć wymagane dokumenty, wskazał, w jakim 

konkretnie postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego złożył dokumenty będące 

w posiadaniu Zamawiającego. 
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Oświadczenia i dokumenty dotyczące potwierdzenia spełniania warunków udziału 

w postępowaniu: 

 

12) Kopia certyfikatu ISO 9001 dla stosowanych przez Wykonawcę systemów zapewnienia 

jakości w zakresie usług utrzymania czystości lub równoważnego dokumentu 

potwierdzającego stosowanie przez wykonawcę równoważnych do ISO 9001 systemów 

zapewnienia jakości w zakresie usług utrzymania czystości. 

 
 

13) Wykaz wykonanych lub wykonywanych usług w okresie ostatnich 3 lat przed upływem 

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

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

usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających 

czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie - sporządzony zgodnie z 

załącznikiem nr 10 do SIWZ. 

14) Polisa ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż 1.000.000 zł 

(słownie: jeden milion złotych). 

UWAGA: 

Dowodami, o których mowa powyżej, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez 

podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o 

obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - 

oświadczenie Wykonawcy. 

15) Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych 

podmiotów na zasadach określonych w art. 22a PZP, przedstawienia w odniesieniu do tych 

podmiotów oświadczeń i dokumentów wymienionych w Rozdz. VI cz. B ust. 6 pkt 1-9 SIWZ, 

na potwierdzenie, że wobec tych podmiotów nie zachodzą podstawy do wykluczenia, o 

których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt. 1, 2, 4 i 8 PZP. 

C) Oświadczenie składane po otwarciu ofert, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie 

internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp: 

7. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której 

mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności 

lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 

ustawy Pzp (wzór oświadczenia w Załączniku nr 6 do SIWZ). W przypadku przynależności do 

tej samej grupy kapitałowej, Wykonawca wraz  

ze złożeniem oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, może przedstawić dowody,  

że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia.  

 

VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO 

Z WYKONAWCAMI, DOTYCZĄCE SKŁADANIA OFERT ORAZ PRZEKAZYWANIA 

OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH 

DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI: 

A. Informacje ogólne 
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1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia  komunikacja między Zamawiającym  

a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ , ePUAPu 

https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.  

2. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: Pani/Pan Adam 

Bzówka, Krzysztof Brańka tel. 83 355 21 13 email zamowienia@spzozparczew.pl  

3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma 

dostęp do  formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do formularza do 

komunikacji. 

4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, 

elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich 

użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.  

5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: 

złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB.  

6. Za datę przekazania oferty, zawiadomień,  dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub 

elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę 

ich przekazania na ePUAP. 

7. Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie 

zamówienia dostępne są na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu oraz stanowi 

załącznik do niniejszej SIWZ.  

 

B. Złożenie oferty w postępowaniu  
 

1. Wykonawca składa ofertę za  pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania 

oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny 

niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla wykonawców  na 

miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki 

ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem. 

2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w 

formacie danych doc.,docx i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposób 

złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie korzystania z 

miniPortal. Ofertę należy złożyć w oryginale. Zamawiający nie dopuszcza możliwości 

złożenia skanu oferty opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.   

3. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 

kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako 

tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym 

zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie 

wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP). 

Wykonawca składając ofertę może na podst. art. 8 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych zastrzec 

informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://epuap.gov.pl/wps/portal
mailto:zamowienia@spzozparczew.pl
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konkurencji, jeżeli nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one 

udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

Wykonawca jest zobowiązany uzasadnić dlaczego zastrzeżone przez niego informacje stanowią 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, w 

szczególności musi wykazać, iż zastrzeżone przez niego informacje spełniają łącznie trzy przesłanki: 

mają wartość gospodarczą, są nieujawnione do wiadomości publicznej oraz wykonawca podjął co do 

nich działanie niezbędne w celu zachowania ich poufności, pod rygorem uznania przez zamawiającego, 

że w/w zastrzeżenie będzie nieskuteczne. Ww. zastrzeżeniu nie podlegają informacje, które zgodnie z 

art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych podawane są do wiadomości podczas otwarcia ofert.  

 

4. Do oferty należy dołączyć Jednolity Europejski Dokument Zamówienia w postaci 

elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie wraz z 

plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP).  

5. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za  

pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany lub wycofania oferty dostępnego na  ePUAP 

i udostępnionych również na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w 

Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu 

6. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany 

ani wycofać złożonej oferty. 

 

 

C. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania 

ofert)  

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a 

Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków  zawiadomień oraz 

przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego 

formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz 

do komunikacji).  We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem 

Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (TED lub ID postępowania).  

2. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty 

elektronicznej, email zamowienia@spzozparczew.pl . 

3. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub 

oświadczeń  składane są przez Wykonawcę za  pośrednictwem Formularza do komunikacji 

jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów 

elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń  za 

pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w pkt 2 adres email. Sposób sporządzenia 

dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub 

oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady 

Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania 
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dokumentów elektronicznych oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. 

w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 

D. Inne informacje 

1. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt 

ich otrzymania. 

2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, o których mowa w ust. 1 uważa się za 

wniesione z chwilą, gdy doszły one do Zamawiającego w taki sposób, że mógł się on zapoznać 

z ich treścią. 

3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest 

zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem 

terminu składania ofert, pod warunkiem, że pytanie wpłynie do Zamawiającego nie później niż 

do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek 

o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa 

w zdaniu poprzednim lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień 

albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

4. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku 

o wyjaśnienie treści SIWZ. 

5. Pytania należy kierować za pośrednictwem miniportalu (Formularz do komunikacji -> Pytanie):  

6. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał 

SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli SIWZ jest udostępniona na stronie internetowej, 

zamieszcza na tej stronie. 

7. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako 

obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie 

Zamawiającego. 

8. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 

zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający udostępnia na stronie internetowej. 

9. Zmiany treści SIWZ są każdorazowo wiążące dla Wykonawców. 

10. Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający 

zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

11. Jeżeli zmiana treści SIWZ będzie prowadziła do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu i będzie 

istotna, w szczególności dotyczy określenia przedmiotu, wielkości lub zakresu zamówienia, 

kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu lub sposobu oceny ich spełnienia, 

Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian 

w ofertach, z tym że termin składania ofert nie może być krótszy niż 15 dni od dnia przekazania 

zmiany ogłoszenia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. 

12. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu 

jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża 

termin składania ofert i informuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ, oraz 

zamieszcza informację na stronie internetowej. 

13. Z Wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum, spółka 

cywilna), Zamawiający będzie się porozumiewał za pośrednictwem pełnomocnika Wykonawców 

wskazanego w pełnomocnictwie. 
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14. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości 

dotyczących treści SIWZ. 

15. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:  
Adam Bzówka, Krzysztof Brańka, - tel./faks: (83) 355-21-13, adres poczty elektronicznej:  
zamowienia@spzozparczew.pl   
 

VIII. WADIUM:  

1. Składając ofertę każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości:  

  - 58 000,00 PLN, słownie zł: Pięćdziesiąt osiem tysięcy PLN; 

2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 

3. Warunki wniesienia wadium - wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących 
formach: 

1) pieniądzu, 

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, 
z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,  

3) gwarancjach bankowych,   

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,  

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy 
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j.: 
Dz.U. 2018 poz. 110). 

Nie zabezpieczenie oferty akceptowaną formą wadium spowoduje odrzucenie oferty. 

4. Wadium wnoszone w formie gwarancji i poręczeń musi spełniać następujące wymogi: 

1) być wystawione na Zamawiającego, tj. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
w Parczewie [adres: ul. Kościelna 136, 21-200 Parczew]; 

2) zawierać w swej treści oświadczenie gwaranta (poręczyciela), w którym zobowiązuje się on 
do bezwarunkowej i nieodwołalnej wypłaty kwoty wadium na pierwsze żądanie 
Zamawiającego, zawierające oświadczenie, iż zaszła jedna z przesłanek wymienionych 
w art. 46 ust. 4a i 5 PZP;  

5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 

Nr rachunku bankowego 

92 8042 0006 0000 4851 2000 0020  
 

z dopiskiem: 
     - Wadium do przetargu pn. Usługa Sprzątania w SP ZOZ w Parczewie 

Znak sprawy: SPZOZ.V.ZP-3521/15/2018 

6. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na 

rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w Rozdz. VIII ust. 5, przed upływem 

terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin 

składania ofert). 

7. Wadium wnoszone w formie gwarancji i poręczeń Wykonawca składa w formie elektronicznej 

za pośrednictwem ePUAP, Zamawiający wymaga złożenia dokumentu na zasadach 

określonych w Rozdziale VII siwz – z zastrzeżeniem, iż będzie on podpisany kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym przez Gwaranta tj. wystawcę gwarancji/poręczenia. 

8.  Zamawiający dopuszcza złożenie wadium w formie gwarancji i poręczeń, w postaci 

elektronicznej kopii dokumentu gwarancji lub poręczenia, opatrzonej kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym przez wykonawcę, co jest równoznaczne z poświadczeniem elektronicznej kopii 

tego dokumentu za zgodność z oryginałem, z zastrzeżeniem, że gwarancja / poręczenie będzie 

spełniała również następujące wymogi: 
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a. z treści gwarancji / poręczenia nie może wynikać, że zwrot oryginału powoduje 

wygaśnięcie gwarancji / poręczenia; 

b. Zamawiający będzie uprawniony do realizacji gwarancji / poręczenia, bez 

konieczności posiadania i przedłożenia Gwarantowi / Poręczycielowi oryginału 

dokumentu gwarancji / poręczenia, w szczególności z treści gwarancji / poręczenia 

nie może wynikać, że do jej realizacji konieczne jest posiadanie i okazanie 

Gwarantowi / Poręczycielowi oryginału dokumentu gwarancji / poręczenia. 

9. Warunki zwrotu wadium - Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie 

po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, 

którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a PZP. 

Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca 

wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.  

10. Termin ważności wadium musi być zgodny z terminem związania ofertą. 

11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została 

wybrana:  

1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych 

w ofercie; 

2) w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy PZP, z przyczyn 

leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 

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

1 ustawy PZP, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w 

art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej 

przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 

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

leżących po stronie Wykonawcy 

12. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie je w sposób nieprawidłowy, 

zostanie odrzucona. 

IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 

1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni. 

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

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY: 

1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty wskazane w Rozdziale VI.A ust. 1 
SIWZ. 

2. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Ofertę 
składa się za  pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego 
na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do 
zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla wykonawców  na miniPortalu. W 
formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym 
prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem. 

3.  Oferta musi zostać sporządzona czytelnie w języku polskim, w postaci elektronicznej opatrzonej 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem, że: 

1)  jeżeli oryginał dokumentu lub oświadczenia, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy 
PZP, lub inne dokumenty lub oświadczenia składane w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia (z wyłączeniem dokumentów i oświadczeń wskazanych w Rozdz. VI.A 
ust. 1 pkt 1,  - 4 oraz z zastrzeżeniem Rozdz. VIII SIWZ), nie zostały sporządzone w 
postaci dokumentu elektronicznego, wykonawca może sporządzić i przekazać 
elektroniczną kopię posiadanego dokumentu lub oświadczenia; 

2) w przypadku przekazywania przez wykonawcę elektronicznej kopii dokumentu lub 

https://sip.lex.pl/#/document/17074707?unitId=art(25)ust(1)&cm=DOCUMENT
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oświadczenia, zgodnie z pkt. 1 powyżej, opatrzenie jej kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym przez wykonawcę albo odpowiednio przez podmiot, na którego 
zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a 
ustawy, albo przez podwykonawcę jest równoznaczne z poświadczeniem 
elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia za zgodność z oryginałem; 

3) poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub 
oświadczenia, następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego. 
Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, 
podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy 
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, 
w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą; 

4) w przypadku przekazywania przez wykonawcę dokumentu elektronicznego w 
formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego 
skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest równoznaczne 
z poświadczeniem przez wykonawcę za zgodność z oryginałem wszystkich 
elektronicznych kopii dokumentów zawartych w tym pliku, z wyjątkiem kopii 
poświadczonych odpowiednio przez innego wykonawcę ubiegającego się wspólnie 
z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji 
polega wykonawca, albo przez podwykonawcę. 

4. Oświadczenia składane przez każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia, oraz przez podmioty, na zasobach których wykonawca polega 
zgodnie z art. 22a ustawy PZP, a także przez podwykonawców, powinny mieć formę 
dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez 
odpowiednio: tego wykonawcę, ten podmiot lub tego podwykonawcę, którego dotyczą, w 
zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy 
Pzp.. 

5. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie przez danego wykonawcę 
więcej niż jednej oferty, spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez tego 
wykonawcę. 

6. Oferta musi być podpisana przez osobę uprawnioną do występowania w imieniu 

wykonawcy. 
7. Oferta musi zawierać wszystkie oświadczenia i dokumenty wskazane w Rozdz. VI.A SIWZ.  

8. Wszystkie złożone przez wykonawcę dokumenty i oświadczenia sporządzone w języku 

obcym, muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. 
9. Dla uzyskania ważności, oferta musi zawierać wszystkie wymagane w specyfikacji 

dokumenty. 
 

10. Po upływie terminu do składania ofert Wykonawca nie może skutecznie dokonać zmiany  
ani wycofać złożonej oferty (załączników). 

11. Wykonawca musi wskazać w Oświadczeniu wstępnym (JEDZ) te części zamówienia, które 
zamierza powierzyć podwykonawcom (jeśli dotyczy) wraz z podaniem przez wykonawcę 
firm podwykonawców. W przypadku braku wskazania przez Wykonawcę informacji w 
zakresie określonym w zdaniu poprzedzającym, Zamawiający oceni, że Wykonawca 
wykona zamówienie samodzielnie w całości. 

12. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie 

ubiegających się o zamówienie publiczne. 

13. Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. 

14. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
 

XI. TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT: 

 

 

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami należy złożyć  

za pośrednictwem miniportalu, pod adresem: adresem https://miniportal.uzp.gov.pl. 

https://sip.lex.pl/#/document/17074707?unitId=art(22(a))&cm=DOCUMENT
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do dnia 19.12.2018 r. do godz. 1200  

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.12.2018  r., o godzinie 1230 w Samodzielnym Publicznym 

Zakładzie opieki Zdrowotnej w Parczewie, ul. Kościelna 136, 21-200 Parczew, pokój: nr 3 

Sala Konferencyjna. 

3. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na 

miniPortalu i  dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza 

prywatnego. 

4. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. 

5. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informację z 

otwarcia ofert. 

 

 

XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY: 

1. Cena oferty musi być podana w PLN cyfrowo oraz słownie. 

2. Cenę oferty stanowi kwota brutto. 

3. Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty realizacji usługi i składniki związane 

z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego (w tym 

w szczególności wartość towaru, opłaty podatkowe, koszty przygotowania dostawy, koszty 

transportu). Ceny jednostkowe oraz cena oferty winny być określone przez wykonawcę 

z uwzględnieniem  ewentualnych upustów jakie wykonawca oferuje. 

4. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia. 

5. Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą). 

6. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w Formularzu ofertowym, 

stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ oraz w formularzu cenowym (Załącznik nr 12 

do SIWZ). Cenę oferty należy wyliczyć w Formularzu cenowym zgodnie z instrukcjami 

zawartymi w jego treści. 

7. Cena musi być wyrażona w jednostkach nie mniejszych niż grosze. 

8. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania 

u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów 

i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek 

od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć z tymi przepisami. W takim przypadku 

Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany poinformować Zamawiającego, że wybór jego 

oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego wskazując 

nazwę (rodzaj) towaru / usługi, których dostawa / świadczenie będzie prowadzić do jego 

powstania oraz ich wartość bez kwoty podatku. 

9. Wypłata wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy dokonywana będzie w PLN. 

XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 

WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU 

OCENY OFERT: 

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium:  

 

Opis kryterium Ranga 

Cena oferty [C] 60% 
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Ocena jakości [ J ] 

 
40% 

Sposób obliczenia wartości punktowej za kryterium cena oferty [C] nastąpi wg. wzoru: 

 
                             najniższa cena oferowana spośród złożonych ofert 

C   =                                                                                     x   ranga  x  100 

                              cena oferowana oferty rozpatrywanej (ocenianej) 
 

 

 

Wartość punktowa za kryterium Ocena jakości [J], będzie obliczona wg. poniższych zasad.  

 

 

 
                             liczba punktów uzyskanych za przedłożoną Koncepcję  
                             wykonania usługi utrzymania czystości,  
                             zgodnie z zał. nr 9 do SIWZ 

J   =                                                                                     x   ranga  x  100 

                              liczba punktów możliwych do uzyskania za przedłożoną  

                              Koncepcję wykonania usługi utrzymania czystości,  

                              zgodnie z zał. nr 9 do SIWZ (max. 30 pkt.) 
 

 
Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta zostanie obliczona wg poniższego wzoru: 
Całkowita liczba punktów = punkty uzyskane w kryterium „Cena” +,,Ocena jakości”. 

 

 

2. Wynik: Ocena końcowa oferty jest to ilość punktów, otrzymana łącznie za kryterium wskazane 
w ust. 1. Zamawiający dokona oceny ofert, obliczając wartość punktów z dokładnością do dwóch 
miejsc po przecinku. 

3. Zamawiający udzieli zamówienia Dostawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim 
wymaganiom przedstawionym w ustawie PZP oraz w SIWZ i zostanie oceniona jako 
najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru. 

4. Na podstawie art. 87 ust. 2 PZP, Zamawiający poprawia w tekście oferty: 

1) oczywiste omyłki pisarskie; 

2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 
poprawek, w szczególności: 

a) w przypadku niezgodności pomiędzy ceną w formularzu ofertowym wpisaną liczbą lub 
słownie, odczytaną podczas otwarcia ofert, a ceną wynikającą z formularza cenowego, 
za cenę oferty przyjmuje się cenę wynikającą z formularza cenowego; 

b) jeżeli obliczona w formularzu cenowym wartość netto nie odpowiada iloczynowi ceny 
jednostkowej oraz liczby jednostek miar, przyjmuje się, że prawidłowo podano liczbę 
jednostek miar oraz cenę jednostkową; 

c) jeżeli obliczona w formularzu cenowym wartość brutto nie odpowiada sumie wartości 
netto i kwoty podatku VAT, przyjmuje się, że prawidłowo podano liczbę jednostek miar, 
cenę jednostkową oraz stawkę podatku VAT; 
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d) jeżeli obliczona w formularzu cenowym wartość brutto (razem) nie odpowiada sumie cen 
brutto poszczególnych pozycji, przyjmuje się, że prawidłowo podano wartość brutto 
każdej pozycji.  

3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze Specyfikacją, niepowodujące istotnych 
zmian w treści oferty,  

- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

Pouczenie: 

Wykonawca, w którego ofercie stwierdzono omyłki, o których mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 PZP, ma prawo  

w terminie 3 dni liczonych od dnia otrzymania zawiadomienia nie wyrazić zgody na poprawienie omyłki. 

UWAGA: Milczenie Wykonawcy co do tej kwestii będzie traktowane jako zgoda na poprawienie omyłek. 

 

5. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli: 

1) jest niezgodna z ustawą; 

2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem 
art. 87 ust. 2 pkt 3 PZP; 

3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji; 

4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; 

5) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert; 

6) zawiera błędy w obliczeniu ceny; 

7) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na 
poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 PZP;  

7a) wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2, na przedłużenie terminu 
związania ofertą; 

7b) wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, jeżeli 
zamawiający żądał wniesienia wadium; 

7c) oferta wariantowa nie spełnia minimalnych wymagań określonych przez zamawiającego; 

7d) jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa 

państwa, w tym bezpieczeństwo podmiotów objętych jednolitym wykazem obiektów, instalacji, 

urządzeń i usług wchodzących w skład infrastruktury krytycznej, o której mowa w art. 5b ust. 7 

pkt 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1401 i 

1560), a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób; 

8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

6. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta: 

1) spełnia wszystkie wymagania zawarte w ustawie Prawo zamówień publicznych; 

2) spełnia wszystkie wymagania określone w SIWZ; 

3) została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o określone w SIWZ kryterium oceny.   

XIV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO 

WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO: 

1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do podpisania umowy na 
warunkach określonych we Wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7 i nr 8(w przypadku 
najmu) do SIWZ oraz umowę powierzania przetwarzania danych osobowych zgodnie z 
załącznikiem nr 11 do SIWZ. 

2. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Mają do niej 

zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej. Jest 

jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji 
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publicznej. 

3. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem 
zawartym w ofercie. 

4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną 
odpowiedzialność za wykonanie umowy. 

5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia, 

których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, Wykonawcy zobowiązani będą zawrzeć 

umowę regulującą współpracę tych Wykonawców i przedłożyć tę umowę Zamawiającemu, przed 

podpisaniem umowy, o której mowa w ust. 1. 

6. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 PZP, 
w terminie określonym na podstawie art. 94 PZP. 

7. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana w trybie procedury odwróconej zgodnie z art. 

24aa, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi 

wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeżeli jego wniesienia żądano), 

Zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału 

w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenianą spośród pozostałych ofert. 

XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY:  

Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy. 

XVI. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO 

TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO: 

Postanowienia umowy zawarto we Wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 7 do SIWZ. 

XVII. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCE WYKONAWCY W TOKU 
POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA: 

1. Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia 

oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów 

PZP, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w art. 180 PZP i następnych. 

2. Środkami ochrony prawnej są: 

1) odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej, 

2) skarga do sądu 

3. Odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami 

ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub 

zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej 

w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym 

podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia 

odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 

6. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego 

stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 

ust. 5 zdanie drugie PZP albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ wnosi się 

w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub 

zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej. 
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8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 4 i 5 wnosi się w terminie 10 dni od 

dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć 

wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

9. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom i uczestnikom postępowania odwoławczego 

przysługuje skarga do sądu. Kwestie dotyczące skargi do sądu są uregulowane w art. 198a – 

198g PZP 

10. Szczegółowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej opisane są w Dziale VI PZP. 


