
 

 

 

 

 

 Znak sprawy 1/PN/U/2019 
 
 
 

SPECYFIKACJA 

 

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 
 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej 
od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP 

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 
 

na 
 

usługę sprzątania przychodni zdrowia SZPZLO Warszawa Bemowo-
Włochy 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Warszawa, dnia 17.01.2019 r. 



 

 

- 2 - 

 
1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

 
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Bemowo - 
Włochy 
ul. gen. M.C. Coopera 5 
01-315 Warszawa   
 
Strona internetowa na której znajdują się informacje o postępowaniu : 
www.zozbemowo.pl 
e-mail: przetarg@zozbemowo.pl 

 
 

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
 

2.1 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 
nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986), zwanej dalej „Ustawą”. 

2.2 Nr postępowania nadany przez Zamawiającego:  1/PN/U/2019 
 

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
3.1 Przedmiotem zamówienia jest usługa sprzątania 8 przychodni zdrowia podległych 

SZPZLO Warszawa Bemowo-Włochy 

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z zapisami Wzoru Umowy,  
w tym Opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącymi Załącznik nr 1 i nr 2 do SIWZ. 

3.2 Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę pracowników wykonujących przedmiot zamówienia w trakcie realizacji 
zamówienia.  
 

3.3 W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 
kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę wymogu zatrudniania na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 
wskazane w pkt 3.2 czynności. Zamawiający uprawniony jest do: 

− żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 
wymogów i dokonywania ich oceny, 

− żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 
wymogów, 

− przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 
3.4 W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w 

tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody 
w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w pkt 3.2 czynności w 
trakcie realizacji zamówienia: 

 
oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o 
pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego.     
Oświadczenie powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu 
składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte 
wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz 
ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis 
osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy; 
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3.5 Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 3.2 czynności 
Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary 
umownej w wysokości określonej we wzorze umowy. Niezłożenie przez Wykonawcę w 
wyznaczonym terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia 
spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 
wskazane w pkt 3.2 czynności. 
 

3.6 Przedmiot zamówienia Zamawiający dzieli na niżej wymienione zadania: 

Zadanie nr 1 Dzielnica   Włochy   
I. Przychodnia przy ul. Szybowcowej 4 – 305 m² pow. użytkowej 
II. Przychodnia przy ul. Janiszowskiej 15 – 615 m² pow. użytkowej 
III. Przychodnia przy ul. Cegielnianej 8 – 1706 m² pow. użytkowej 
IV. Przychodnia przy ul. 1 |Sierpnia 36A – 1155 m² pow. użytkowej 

 
Zadanie nr 2 Dzielnica Bemowo 

I. Przychodnia przy ul. Powstańców Śląskich 19 – 2564 m² pow. użytkowej 
II. Przychodnia przy ul. Wrocławskiej 19 – 2966 m² pow. użytkowej 
III. Przychodnia przy ul. Czumy 1 – 2966 m² pow. użytkowej 
IV. Przychodnia przy ul. gen. M.C. Coopera 5 – 3909 m² pow. użytkowej 

 3.7 Kod (CPV): 90910000-9, 90911200-8. 

4. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA 

 Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Oferty można składać w odniesieniu do 
wszystkich części.  

 
5. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH,  O KTÓRYCH MOWA W ART.  

67 UST. 1 PKT.  6 USTAWY 
 

Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 
ustawy.   

 

6. INFORMACJA O OFERTACH WARIANTOWYCH 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

 
7. WYKONANIE ZAMÓWIENIA PRZY UDZIALE PODWYKONAWCÓW 

Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom. 

 
8. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 
 Zamówienie należy wykonać od dnia 01.03.2019 r. do dnia 29.02.2020 r. z wyjątkiem części 
zadania nr 2 tj. przychodni przy ul. gen M.C. Coopera 5 - od dnia 01.04.2019 r. do dnia 
29.02.2020 r. 
 

9. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 
OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

9.1  W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy: 

1. spełniają warunki udziału w postępowaniu, w zakresie: 

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 
wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie określa w tym zakresie warunku, 
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2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli 
wykonawcy przedstawią:  
 

dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności 
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na 
sumę gwarancyjną  w wysokości co najmniej 200 000,00 zł.  

 

3) zdolności technicznej lub zawodowej  - Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli 
wykonawcy wykażą, że:  
 
Zadanie 1:  

Wykonują lub wykonywali w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co 
najmniej jedną usługę sprzątania, trwające nie krócej niż 12 miesięcy - wartość  usługi 
nie może być mniejsza niż 50 000,00 zł oraz załączą dowody potwierdzające, że usługa 
ta została wykonana lub jest wykonywana należycie, 

Zadanie 2: 

Wykonują lub wykonywali w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co 
najmniej jedną usługę sprzątania, trwające nie krócej niż 12 miesięcy - wartość  usługi 
nie może być mniejsza niż 150 000,00 zł  oraz załączą dowody potwierdzające, że 
usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie, 

Dotyczy wszystkich zadań:  

w przypadku usług wykonywanych, wartość i okres wykonywania, o których mowa 
powyżej, należy odnieść do wykonanej części usługi.  

W przypadku składania oferty na dwie części wykonawca musi wykazać się sumą 
warunków dla poszczególnych części. 

 

2. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy. 

3. Zamawiający nie przewiduje wykluczenia wykonawcy w oparciu o art. 24 ust. 5 Ustawy. 

10. SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW  
DO WYKLUCZENIA 
10.1 Wykaz oświadczeń składanych przez Wykonawcę wraz z ofertą w celu wstępnego 

potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału  
w postępowaniu: 

1) Aktualne na dzień składania ofert Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w 
postępowaniu składane na podstawie art. 25a ust. 1 Ustawy (wzór Oświadczenia - 
załącznik nr 3 do SIWZ) – w formie pisemnej pod rygorem nieważności; 

2) Aktualne na dzień składania ofert Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z 
postępowania składane na podstawie art. 25a ust. 1 Ustawy (wzór Oświadczenia - 
załącznik nr 4 do SIWZ) – w formie pisemnej pod rygorem nieważności; 

3) 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 zamieszcza informacje 
o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 10.1.1) i 10.1.2) SIWZ; 

4) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, 
oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się  
o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału  
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w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy  
z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak 
podstaw wykluczenia. 

10.2 Wykonawca w stosownych sytuacjach może w celu potwierdzenia spełniania warunków 
udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. 9.1.1 SIWZ, polegać na zdolnościach 
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej 
innych podmiotów,  niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków 
prawnych, na zasadach określonych w art. 22a Ustawy. Wykonawca, który polega na 
zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi 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. Przedstawione 
zobowiązanie lub inne dokumenty muszą określać w szczególności: 

a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy 

wykonywaniu zamówienia publicznego, 
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 
d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do 

warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji 
zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których 
wskazane zdolności dotyczą. 
 

10.3 Każdy z Wykonawców, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej 
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy (informacje z otwarcia ofert), przekazuje 
Zamawiającemu (bez wcześniejszego wezwania) oświadczenie o przynależności lub 
braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 
23 Ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, 
że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia. (wzór Oświadczenia – załącznik nr 6 do 
SIWZ). 

10.4 Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta 
została oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie 
aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających 
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy. 

10.5 Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez Wykonawcę, którego 
oferta została najwyżej oceniona w postępowaniu, na wezwanie Zamawiającego, 
w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału  
w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający 
zażąda następujących dokumentów:  
Wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 
okres działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, 
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz 
załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane 
należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty 
wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku 
świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny 
o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - 
oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal 
wykonywanych, referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte 
wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 
składania ofert, (załącznik nr 7 do SIWZ – odpowiednio dla Zadania, na które 
składana jest oferta). 

Dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności 
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cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na 
sumę gwarancyjną  w wysokości co najmniej 200 000,00 zł.  
 

10.6 W przypadku wnoszenia oferty przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce 
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokumenty należy złożyć na 
zasadach określonych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 lipca 2016r. 
w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126 ze zm.). 

10.7 Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, ustanawiają 
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

10.8 Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym są składane wraz z 
tłumaczeniem na język polski. 

 

11. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO  
Z WYKONAWCAMI 
11.1 Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w języku 

polskim. 
11.2 Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu 
usług drogą elektroniczną, z uwzględnieniem wymogów dotyczących formy 
ustanowionych poniżej. 

11.3 Adres e-mail: przetarg@zozbemowo.pl 

11.4 Wykonawca zobowiązany jest przekazywać dokumenty, oświadczenia, wnioski, 
zawiadomienia oraz informacje w sposób umożliwiający zapoznanie się przez 
Zamawiającego z ich treścią, tj. od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 15:00. 

11.5 Strony obowiązane są informować siebie nawzajem o każdej zmianie adresów. 
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje wysłane na ostatnio podany 
adres Wykonawcy uznawane będą za skutecznie złożone temu Wykonawcy. 

11.6 Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia 
oraz informacje drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony 
niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.  

 
12. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

12.1 w sprawach merytorycznych – Wanda Kozłowska – w godz. 8.00-15:00 – tel. 22 163 71 
09.  

12.2  w sprawach formalno–prawnych – Michał Kowalski – w godz. 8:00-15:00 – tel. 22 163 71 
47. 

 

13. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu 
składania ofert. 

 
14. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

14.1 Oferta winna zawierać: 

Wypełniony i podpisany Formularz oferty (załącznik nr 5  do SIWZ). 

14.2 Do oferty należy załączyć: 

1) Oświadczenia, których złożenia żąda Zamawiający w pkt 10.1 SIWZ(w formie 
pisemnej pod rygorem nieważności); 

2) Zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w pkt. 10.2 SIWZ -  
w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych 
podmiotów; 
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3) W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się  
o udzielenie zamówienia do oferty winno być dołączone pełnomocnictwo, które 
musi zawierać w szczególności wskazanie: oznaczenia postępowania o 
zamówienie publiczne, którego dotyczy; wykonawców ubiegających się wspólnie 
o udzielenie zamówienia publicznego; ustanowionego pełnomocnika oraz zakres 
jego umocowania; 

4) Dokument (np. pełnomocnictwo lub umowa spółki cywilnej, itp.) potwierdzający, 
że oferta została podpisana przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania 
Wykonawcy, jeżeli nie wynika to z innych dokumentów załączonych do oferty; 

14.3    Wykonawca winien dokładnie zapoznać się ze wszystkimi zapisami SIWZ. Zaleca się, 
aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do 
przygotowania oferty oraz podpisania umowy. 

14.4  Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ i być zgodna z powszechnie obowiązującymi  
przepisami prawa. 

14.5 Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, pod rygorem odrzucenia. 

14.6    Wykonawca nie może składać oferty na to zamówienie jako Wykonawca indywidualny 
i jednocześnie jako Wykonawca ubiegający się udzielenie zamówienia wspólnie  
z innymi Wykonawcami. 

14.7     Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. 
14.8  Oferta powinna być czytelna, napisana w języku polskim, w sposób zapewniający 

trwałość tekstu. 
14.9 Zaleca się, aby każda kartka oferty była ponumerowana kolejnymi numerami  

i parafowana, a w Formularzu oferty winna być umieszczona informacja z ilu kolejno 
ponumerowanych kartek składa się oferta wraz z załącznikami. 

14.10 Kartki oferty winny być trwale ze sobą połączone (np. zbindowane, zszyte),  
z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w pkt 14.19 SIWZ. 

14.11 Wszelkie zmiany w tekście oferty (poprawki, przekreślenia, dopiski) muszą być 
podpisane lub parafowane przez Wykonawcę pod rygorem ich nieuwzględnienia. 

14.12 Formularz oferty oraz załączniki muszą być podpisane przez Wykonawcę lub 
upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. 

14.13 Pełnomocnictwo lub inny dokument upoważniający do reprezentowania  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego należy załączyć w formie 
pisemnej, w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

14.14 Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na formularzach sporządzonych przez 
Wykonawcę, pod warunkiem, że ich treść, a także opis kolumn i wierszy odpowiadać 
będą formularzom określonym przez Zamawiającego. 

14.15 Oświadczenia, o których mowa w pkt 10 SIWZ dotyczące Wykonawcy i innych 
podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach 
określonych w art. 22a Ustawy, składane są w oryginale. 

14.16 Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu wskazanym w pkt 
10.6 SIWZ składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.  
Zamawiający nie dopuszcza ich składania w formie elektronicznej. 

14.17 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. 

14.18 Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje poprzez opatrzenie kopii 

dokumentu lub oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym 

podpisem. 

14.19 Informacje składane w trakcie postępowania, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa  
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których 
Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom 
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postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: „Dokument stanowi tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji (Dz. U. z 2018 r., poz. 419) .)”. Informacje te winny być umieszczone w 
innej osobnej wewnętrznej kopercie, odrębnie od pozostałych informacji zawartych w 
ofercie. Kartki należy ponumerować w taki sposób, aby umożliwić ich dopasowanie do 
pozostałej części oferty (należy zachować ciągłość numeracji kartek oferty). 
Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa. 

14.20  Ofertę wraz z załącznikami należy umieścić w zamkniętej kopercie z nazwą i adresem 
Wykonawcy, oznaczoną w następujący sposób:         

SZPZLO Warszawa Bemowo-Włochy 
Oferta na:  

Usługę sprzątania przychodni zdrowia SZPZLO Warszawa Bemowo-Włochy 

(postępowanie nr 1/PN/U/2019) 

Nie otwierać przed  30.01.2019 r. godz. 10:30 

14.21 Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do 
złożonej oferty lub wycofać ofertę. Zmiany lub wycofanie winny być doręczone 
Zamawiającemu na piśmie, w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu 
ofert, przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian lub 
wycofaniu winno być opakowane tak, jak oferta, a koperta zawierać dodatkowe 
oznaczenie wyrazami odpowiednio: „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. W przypadku 
złożenia kilku „ZMIAN” kopertę każdej „ZMIANY” należy dodatkowo opatrzyć napisem 
„ZMIANA nr …….......”. 

14.22   Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty 
po upływie terminu składania ofert. 

14.23  Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
 

15. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

15.1 Ofertę należy złożyć pod adresem: SZPZLO Warszawa Bemowo – Włochy, ul. gen. 
M.C. Coopera 5, 01-315 Warszawa. II piętro, pokój 323  - Sekcja Zamówień 
Publicznych i Zaopatrzenia, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 15:00. 

15.2 Termin składania ofert upływa dnia  30.01.2019 r. o godz. 10:00.  

15.3 Zamawiający otworzy oferty w obecności Wykonawców, którzy zechcą przybyć w dniu, 
w którym upływa termin składania ofert, o godz. 10:30 pod adresem  
ul. gen. M.C. Coopera 5, Warszawa, sala konferencyjna, II piętro, pom. nr 325. 
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

15.4 W trakcie otwarcia ofert nie będą otwierane koperty zawierające oferty, których dotyczy 
"WYCOFANIE". Takie oferty zostaną odesłane Wykonawcom bez otwierania. 

15.5 Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przed otwarciem kopert 
zawierających oferty, których dotyczą te zmiany. Po stwierdzeniu poprawności 
procedury dokonania zmian zmiany zostaną dołączone do oferty. 

15.6 Podczas otwarcia Zamawiający poda imiona i nazwiska, nazwy (firmę) oraz adresy 
Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny zawartych w ofertach. Informacje te 
zostaną odnotowane w protokole postępowania. 

 

16. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

16.1 Cena podana przez Wykonawcę w Formularzu oferty (załącznik nr 5 do SIWZ) musi 
być całkowitą ceną brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia. 

16.2 Wykonawca określając wynagrodzenie ryczałtowe (w zakresie cen jednostkowych) 
oświadcza, że wykorzystał wszelkie konieczne środki mające na celu ustalenie 
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wynagrodzenia obejmującego całość prac niezbędnych do wykonania przedmiotu 
zamówienia. 

16.3 Zamawiający przyjmie oferowaną cenę jako ostateczną, za jaką przedmiot zamówienia 
zostanie wykonany, z uwzględnieniem opisu przedmiotu zamówienia i zapisów wzoru 
umowy  (Załącznik nr 2 do SIWZ), w szczególności § 6 wzoru umowy. 

16.4 Cena powinna zawierać w sobie ewentualne upusty proponowane przez Wykonawcę. 
16.5 W przypadku rozbieżności ceny podanej cyfrowo i słownie, Zamawiający uzna, że 

prawidłowo została podana cena słownie. 
 

17. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE 
ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ 

Rozliczenia prowadzone między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w PLN. 

 
18. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE 

OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY 
OFERT 

18.1 Przy wyborze oferty, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: 

cena – 60 % (60 pkt.) 

termin płatności – 40 % (40 pkt.) 
 

18.2 Maksymalną liczbę punktów w kryterium „Cena” otrzyma Wykonawca, który 
zaproponuje najniższą całkowitą cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, 
natomiast pozostali Wykonawcy otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów, 
zgodnie z poniższym wzorem: 

pkt
Cob

Cn
C 60=  (60%) 

gdzie:  C – liczba punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium cena 
 Cn – najniższa zaoferowana cena 
 Cob – cena zaoferowana w badanej ofercie 

 

 

18.3  W kryterium „Termin płatności”  Wykonawca może otrzymać maksymalnie 40 pkt. (40%) 
Sposób przyznawania punktów: 
 
Wykonawca otrzyma 10 pkt, jeśli termin płatności za fakturę cząstkową (miesięczną) 
wyniesie 14 dni; 
Wykonawca otrzyma 20 pkt, jeśli termin płatności za fakturę cząstkową (miesięczną) 
wyniesie 30 dni; 
Wykonawca otrzyma 30 pkt, jeśli termin płatności za fakturę cząstkową (miesięczną) 
wyniesie 45 dni; 
Wykonawca otrzyma 40 pkt, jeśli termin płatności za fakturę cząstkową (miesięczną) 
wyniesie 60 dni; 

 

18.4   Maksymalną ilość punktów, jaką Wykonawca może uzyskać w wyniku oceny według 
w/w kryteriów wynosi 100 pkt. tj.: 60 pkt za cenę + 40 pkt. za termin płatności. 
Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba 
punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę w zamówieniu. 
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19. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO 
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNEGO 

19.1 Po wyborze najkorzystniejszej oferty, a przed zawarciem umowy, Wykonawca, którego 
oferta została wybrana zobowiązany jest do dopełnienia następujących formalności: 

1. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze 
sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile 
umocowanie to nie wynika z dokumentów załączonych do oferty. 

2. Jeżeli wybrana zostanie oferta Wykonawców występujących wspólnie, będą oni 
zobowiązani, przed zawarciem umowy w sprawie udzielenia zamówienia, do 
przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 

3. Jeżeli Zamawiający żądał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
Wykonawca jest obowiązany przedstawić dokument potwierdzający spełnienie tego 
wymogu przed zawarciem umowy, z uwzględnieniem zapisów pkt. 21.5 SIWZ. 

4. Złożenia polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności, o której mowa w §13 ust. 2 Istotnych postanowień umowy (Załącznik nr 
2 do SIWZ). 

5. Złożenia wykazu osób skierowanych do realizacji zamówienia. 

 
20. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM  

20.1   Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 
 

21. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

21.1  Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 

22. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO 
TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do SIWZ. Zgodnie z art. 144 ust. 1 Ustawy 

Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w 
stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.  

23. AUKCJA ELEKTRONICZNA 

Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji 
elektronicznej. 
 

24. KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), 
dalej „RODO”, informuję, że:  
▪ administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Zespół Publicznych 

Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Bemowo - Włochy, ul. gen. M.C. Coopera 5, 01-
315 Warszawa; 

▪ inspektorem ochrony danych osobowych w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów 
Lecznictwa Otwartego Warszawa Bemowo - Włochy  jest Pan Piotr Dradrach, adres e-mail: 
odo@zozbemowo.pl 

▪ Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO           
w celu związanym z ww. postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym 
w trybie przetargu nieograniczonego; 

▪ odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 Ustawy;   
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▪ Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 Ustawy, przez okres 
4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy 
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.  
Po upływie ww. okresu dane osobowe będą archiwizowane zgodnie z przepisami prawa. 

▪ obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Ustawy, związanym z 
udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania 
określonych danych wynikają z Ustawy;   

▪ w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

▪ posiada Pani/Pan: 
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;   
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 
RODO; 

▪ nie przysługuje Pani/Panu: 
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 

gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. 
c RODO.  
 

25. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYH WYKONAWCY 
W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

Wykonawcom i innym podmiotom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu danego 
zamówienia oraz ponieśli lub mógł ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego 
przepisów Ustawy, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach określonych w Dziale VI 
Ustawy. 

 
26. ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ  

Nr 1:  Opis przedmiotu zamówienia 
Nr 2:  Wzór umowy 
Nr 3:   Oświadczenie dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu 
Nr 4:   Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia z postępowania 
Nr 5:  Formularz oferty 
Nr 6: Oświadczenie dotyczące przynależności Wykonawcy do tej samej grupy kapitałowej 
Nr 7:  Wykaz usług 
 
 
 

Zatwierdził 
          Dyrektor 
          Paweł Dorosz 


