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Rozdział I
INFORMACJE OGÓLNE
1.

ZAMAWIAJĄCY

Zamawiającym jest Miejski Klub im. Jana Kiepury w Sosnowcu reprezentowany
przez Dyrektora - Michała Górala.
Adres pocztowy:
Miejski Klub im. Jana Kiepury
ul. Będzińska 65
41-200 Sosnowiec
Adres internetowy: www.bip.kiepura.pl
Telefon: 32 788 33 60
Fax: 32 788 33 67032 291-39-48
NIP: 644-287-92-16
REGON: 270589970
2. TRYB ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie
przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w
przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zmianami)
dalej: „ustawa” w oparciu o art. 10 ust. 1 i art. 39 i nast. ustawy z możliwością
zastosowania zgodnie z art. 24aa. tzw. procedury odwróconej.
Rozdział II
INFORMACJA O OFERTACH CZĘŚCIOWYCH, WARIANTOWYCH I UMOWIE RAMOWEJ
1. OFERTY CZĘŚCIOWE

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, ale na pełen zakres
danej części zamówienia. Wykonawca ma prawo składać ofertę na jedną lub dwie części
zamówienia.
2. OFERTY WARIANTOWE

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
3. UMOWA RAMOWA

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Rozdział III
INFORMACJA O ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT 6
USTAWY PZP
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6
ustawy Prawo zamówień publicznych.
Rozdział IV
PODWYKONAWCY
1. Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania zamówienia podwykonawcom.
Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której
wykonanie powierzy podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.
2. Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia, o którym mowa w art. 36a ust. 2 pkt 1) ustawy
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Prawo zamówień publicznych.
3. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o
ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie usługi. Wykonawca
zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu
pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat
nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację
usługi.
4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo
zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,
Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż
podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o
udzielenie zamówienia.
Rozdział V
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I TERMIN WYKONANIA
1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części:
Część I - świadczenie kompleksowej usługi sprzątania i utrzymania czystości w
pomieszczeniach biurowych, holach, korytarzach, toaletach, kuchniach, ciągach
komunikacyjnych, piwnicach w budynkach i lokalach należących do Miejskiego Klubu im. Jana
Kiepury tj.: budynku przy ul. Będzińskiej 65;
Część II - świadczenie kompleksowej usługi sprzątania i utrzymania czystości w
pomieszczeniach biurowych, holach, korytarzach, toaletach, kuchniach, ciągach
komunikacyjnych, piwnicach w budynkach i lokalach należących do Miejskiego Klubu im. Jana
Kiepury tj.: budynku ul. Warszawskiej 2.
2. Zakres i częstotliwość czynności w budynku przy ul. Będzińskiej 65 w Sosnowcu – Część I:
2.1. codziennie: utrzymanie czystości toalet z uzupełnieniem papieru toaletowego (jumbo),
ręczników papierowych, mydła w płynie, mycie i dezynfekcja elementów armatury oraz
odkażanie kratek ściekowych, mycie, dezynfekcja i odkamienianie urządzeń sanitarnych w
tym: umywalek, muszli, pisuarów, podajników na papier toaletowy i na ręczniki, czyszczenie
luster, zmiatanie oraz mycie posadzek na mokro w ciągach komunikacyjnych, dydaktycznych,
garderobach i auli, opróżnianie koszy na śmieci wraz z wymianą worków, wycieranie kurzu z
parapetów wewnętrznych i poręczy wraz z ich dezynfekcją, sprzątanie pozostawionych naczyń
sztućców w garderobach, opróżnianie i mycie popielniczek ustawionych w miejscach
przeznaczonych dla palących, mycie kabiny windy;
2.2. raz w tygodniu: odkurzanie tapicerki meblowej, wycieranie kurzu z mebli ( również górne
partie), odkurzanie książek, usuwanie pajęczyn, czyszczenie z kurzu sprzętu, mycie płytek
ściennych (glazura), mycie powierzchni szklanych;
2.3. raz na dwa tygodnie: mechaniczne czyszczenie posadzek w holu, na klatkach
schodowych, korytarzach oraz toaletach.
2.4. raz w miesiącu: wycieranie kurzu z grzejników, czyszczenie wyłączników światła i gniazd
elektrycznych, czyszczenie listew przypodłogowych;
2.5. raz na kwartał: czyszczenie aparatów telefonicznych płynem dezynfekującym, mycie
powierzchni grzejników, czyszczenie drzwi wewnętrznych i zewnętrznych, mycie antyram,
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mycie balustrad pod poręczami, mechaniczne doczyszczenie podłóg korytarzy i klatek
schodowych;
2.6. trzy razy w ciągu 12 miesięcy: mycie okien (strony zewnętrzne i wewnętrzne), mycie
szybu windowego, mycie powierzchni klimatyzatorów (2m2), czyszczenie rolet wewnętrznych;
2.7. w zależności od potrzeb: wycieranie parapetów zewnętrznych, usuwanie plam ze ścian
( usuwanie bieżących zabrudzeń z powierzchni zmywalnych), podłóg, wykonywanie czynności
porządkowych po przeprowadzonych remontach i przeprowadzkach;
2.8. sprzątanie powinno odbywać się pomiędzy godziną 07:00 a godziną 15:00 we wszystkie
dni robocze Zamawiającego tj. od poniedziałku do piątku;
2.9. sprzątanie i utrzymanie czystości terenu na zewnątrz budynku siedziby polegać będzie
na:
- zamiataniu parkingu (ogrodzona część z tyłu budynku),
- zamiataniu chodnika przed wejściem do granic budynku,
- grabieniu liści,
- bieżącym odśnieżaniu parkingu i chodników, usuwaniu gołoledzi poprzez posypywanie
parkingu i chodników piaskiem i solą drogową, usuwaniu błota poślizgowego,
- stałym utrzymaniu drożności odpływu z chodników wody z topniejącego śniegu i lodu.
Usługi określone w pkt. 2.9. będą świadczone w okresie od dnia 1 października do dnia 31
marca przez osobę dyżurującą wyznaczoną przez Wykonawcę dostępną dla Zamawiającego
w ciągu 1 godziny od wezwania w zależności od potrzeb przed godzinami rozpoczęcia pracy
Zamawiającego lub w ciągu dnia. Na terenie obiektu jest możliwość składowania śniegu.
Przedmiot niniejszego postępowania nie obejmuje wywozu śniegu w przypadku jego
nadmiaru.
2.10. Dane techniczne budynku przy ul. Będzińskiej 65: ilość kondygnacji naziemnych: 5,
powierzchnia wykładziny elastycznej - 148,00 m2, powierzchnia parkietu – 952,50 m2,
powierzchnia płytek ceramicznych – 498,50 m2, powierzchnia kamienna – 853,50 m2
(korytarze i schody), powierzchnia okien – 250,00 m2 (jedna strona), powierzchnia drzwi i
ścian przeszklonych, szybu windowego – około 115 m2, powierzchnia terenu zewnętrznego –
około 3.100,00 m2.
2.11. Wykonawca w ramach zaoferowanej ceny będzie świadczył usługi przy zastosowaniu
własnego profesjonalnego sprzętu oraz własnych środków czystości spełniających normy
sanitarno-epidemiologiczne oraz posiadające atesty PZH. Wykonawca zapewni środki
utrzymania czystości i pielęgnacji powierzchni podłóg, mebli, worki na śmieci, środki
dezynfekcyjne do dezynfekcji dużych i małych powierzchni, środki czystości i higieniczne, w
tym w szczególności: papiery toaletowe (o parametrach nie gorszych niż: 100% celulozy,
dwuwarstwowy, miękki, biały), ręczniki papierowe (o parametrach nie gorszych niż: 100%
celulozy, dwuwarstwowe, miękkie, białe, gofrowane),mydło w płynie (dostosowane do
posiadanych przez zamawiającego podajników), odświeżacze (kostki) do toalet, odświeżacze
powietrza w spray-u, środki do prania wykładzin i tapicerki meblowej, piasek i sól drogową.
Zamawiający nie jest w stanie podać średniego miesięcznego zużycia materiałów
higienicznych. Zamawiający podaje, że średnia ilość osób odwiedzających budynek w ciągu
roku wynosi 6 tyś. osób.
Ilość podajników na papier:
16 szt.
Ilość podajników na ręczniki papierowe: 7 szt.
Ilość dozowników na mydło:
19 szt.
Ilość dozowników na mydło w pianie:
0 szt.
2.12. Wykonawca przed podpisaniem umowy przedstawi Zamawiającemu wykaz środków
czystości stosowanych podczas wykonywania usługi.
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2.13. Wykonawca będzie na bieżąco uwzględniał uwagi Zamawiającego co do jakości
stosowanych środków higienicznych.
2.14. Wykonawca będzie sukcesywnie uzupełniał zawartość dozowników na: papier toaletowy,
ręczniki jednorazowe, mydło w płynie.
2.15. Wykonawca będzie dokonywał podziału obowiązków pomiędzy osoby sprzątające ale
Zamawiający zastrzega sobie prawo do ingerencji za pośrednictwem Wykonawcy w sposób
podziału obowiązków oraz do wydawania poleceń osobom sprzątającym w razie stwierdzenia
nieprawidłowości w wykonywaniu czynności.
2.16. Wykonawca zapewni Zamawiającemu stały zespół osób sprzątających bezpośrednio
przewidzianych do realizacji przedmiotu zamówienia.
2.17. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia swoim pracownikom:
odzieży roboczej - estetycznej, oznaczonej w widocznym miejscu nazwą Wykonawcy,
imiennych identyfikatorów, odzieży ochronnej i środków ochrony osobistej - zgodnie z
przepisami i zasadami BHP, przekazania wykazu osób (imię nazwisko i nr dowodu
osobistego), które będą wykonywały przedmiotową usługę. Wykaz należy dostarczyć w
terminie trzech dni od podpisania umowy.
2.18. Dodatkowo Zamawiający wymaga aby Wykonawca zapewnił 2 osoby, które będą
wykonywały czynności podczas imprez organizowanych przez Zamawiającego np. obsługa
szatni, sprawdzanie biletów – max 300 h w okresie trwania umowy. Zamawiający szacuje
wykorzystanie 150 h. Wykorzystanie pozostałej liczby godzin uzależnione będzie od ilości
imprez przeprowadzanych przez Zamawiającego.
W Formularzu Ofertowym należy podać cenę za 300 h oraz cenę za 1 h. (1 h – godzina
zegarowa).
Wykonawca zapewni, aby osoby posiadały odpowiednio estetyczny strój np. biało – czarny,
biało – granatowy. Zamawiający powiadomi Wykonawcę z 7 dniowym wyprzedzeniem o
konieczności pomocy przy obsłudze imprezy.
3. Zakres i częstotliwość czynności w budynku przy ul. Warszawskiej 2 w Sosnowcu – Część
II:
3.1. codziennie wycieranie biurek i stołów w pomieszczeniach biurowych (także pod leżącymi
na nich przedmiotami i dokumentami z zachowaniem ich pierwotnego ułożenia), utrzymanie
czystości toalet z uzupełnieniem papieru toaletowego (jumbo), ręczników papierowych, mydła
w płynie, mycie, dezynfekcja i odkamienianie urządzeń sanitarnych w tym; umywalek,
podajników na papier toaletowy i ręczniki, elementów armatury, czyszczenie luster, mycie
posadzek na mokro, utrzymanie w należytym stanie oraz opróżnianie koszy na śmieci wraz z
wymianą worków, wycieranie kurzu z parapetów wewnętrznych, sprzątanie pozostawionych
naczyń i sztućców, sprzątanie i mycie foyer, sceny i widowni, pomieszczeń przeznaczonych na
garderoby, sprzątanie i mycie windy, opróżnianie i mycie popielniczek ustawionych w
miejscach przeznaczonych dla palących,
Ww. pomieszczenia sprzątane będą przez sześć dni w tygodniu z uwzględnieniem sobót i
niedziel jeżeli w tych dniach Zamawiający organizuje imprezy artystyczne, w terminach i
godzinach uzgodnionych z Zamawiającym;
3.2. raz w tygodniu: odkurzanie tapicerki meblowej, wycieranie kurzu z mebli (również górne
partie), krzeseł, foteli, stołów, usuwanie pajęczyn, czyszczenie z kurzu sprzętu w tym
komputerów, drukarek, faksów, skanerów, urządzeń kserograficznych, mycie płytek ściennych
(glazura),mycie i dezynfekcja elementów armatury, nabłyszczanie podłóg;
3.3. raz na dwa tygodnie: mechaniczne czyszczenie posadzek w holu, na klatkach
schodowych, korytarzach, toaletach
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3.4. raz w miesiącu: mycie mikrofali, wycieranie kurzu z grzejników, czyszczenie włączników
światła i gniazd elektrycznych, odkurzanie piwnicy, mechaniczne doczyszczenie podłóg
korytarzy i klatek schodowych;
3.5. raz na kwartał: czyszczenie aparatów telefonicznych płynem dezynfekującym,
rozmrażanie lodówki wraz z jej myciem, mycie powierzchni grzejników, mycie drzwi
wewnętrznych i zewnętrznych, mycie okien. Powierzchnia okien do mycia przy użyciu
podnośnika lub przy pomocy rusztowań wynosi ok. 270 m2;
3.6. trzy razy w ciągu 12 miesięcy: mycie powierzchni klimatyzatorów (60m 2) i punktów
świetlnych (50 szt.);
3.7. w zależności od potrzeb: wycieranie parapetów zewnętrznych, usuwanie plam ze ścian i
podłóg, wykonywanie czynności porządkowych po przeprowadzonych remontach i
przeprowadzkach;
3.8. sprzątanie powinno odbywać się pomiędzy godziną 08:00 a godziną 18:00 przez 7 dni w
tygodniu.
3.9. Wykonawca będzie niezwłocznie zgłaszał Zamawiającemu wszelkie usterki techniczne
wymagające napraw, np. przepalone żarówki, wyrwane kontakty, zepsute zamki drzwiowe,
niedrożne umywalki i sedesy poprzez
zgłoszenie awarii niezwłocznie osobiście lub
telefonicznie wyznaczonemu pracownikowi Zamawiającego.
3.10. Dane techniczne budynku przy ul. Warszawskiej 2: powierzchnia parkietu 788,52 m 2 ,
powierzchnia gresu – 1947,76 m2, powierzchnia wykładziny dywanowej 93,5 m2, powierzchnia
paneli podłogowych 463,51 m2, powierzchnie szklone 232,00 m2 ( tym okna nieotwierane,
okna pod elewacją, ścianka w budynku zaplecza – taras), świetliki 21,816 m2 (usługa ta nie
wymaga zastosowania metody alpinistycznej), klapy dymowe 8,73 m2, elewacja szklana 38,7
m2.
3.11. Wykonawca w ramach zaoferowanej ceny będzie świadczył usługi przy zastosowaniu
własnego profesjonalnego sprzętu oraz własnych środków czystości spełniających normy
sanitarno-epidemiologiczne oraz posiadające atesty PZH. Wykonawca zapewni środki
utrzymania czystości i pielęgnacji powierzchni podłóg, mebli, worki na śmieci, środki
dezynfekcyjne do dezynfekcji dużych i małych powierzchni, środki czystości i higieniczne, w
tym w szczególności: papiery toaletowe (o parametrach nie gorszych niż: 100% celulozy,
dwuwarstwowy, miękki, biały), ręczniki papierowe (o parametrach nie gorszych niż: 100%
celulozy, dwuwarstwowe, miękkie, białe, gofrowane),mydło w płynie (dostosowane do
posiadanych przez zamawiającego podajników), odświeżacze (kostki) do toalet, odświeżacze
powietrza w spray-u, środki do prania wykładzin i tapicerki meblowej. Zamawiający nie jest w
stanie podać średniego miesięcznego zużycia materiałów higienicznych. Zamawiający podaje,
że średnia ilość osób odwiedzających budynek w ciągu roku wynosi 50 tyś. osób.
Ilość podajników na papier: 25 szt.
Ilość podajników na ręczniki papierowe: 20 szt.
Ilość dozowników na mydło: 20 szt.
Ilość dozowników na mydło w pianie: 24 szt.
3.12. Wykonawca przed podpisaniem umowy przedstawi Zamawiającemu wykaz środków
czystości stosowanych podczas wykonywania usługi.
3.13. Wykonawca będzie na bieżąco uwzględniał uwagi Zamawiającego co do jakości
stosowanych środków higienicznych.
3.14. Wykonawca będzie sukcesywnie uzupełniał zawartość dozowników na: papier toaletowy,
ręczniki jednorazowe, mydło w płynie.
3.15. Wykonawca będzie dokonywał podziału obowiązków pomiędzy osoby sprzątające ale
Zamawiający zastrzega sobie prawo do ingerencji za pośrednictwem Wykonawcy w sposób
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podziału obowiązków oraz do wydawania poleceń osobom sprzątającym w razie stwierdzenia
nieprawidłowości w wykonywaniu czynności.
3.16. Wykonawca zapewni Zamawiającemu stały zespół osób sprzątających bezpośrednio
przewidzianych do realizacji przedmiotu zamówienia.
3.17. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia swoim pracownikom:
odzieży roboczej - estetycznej, oznaczonej w widocznym miejscu nazwą Wykonawcy,
imiennych identyfikatorów, odzieży ochronnej i środków ochrony osobistej - zgodnie z
przepisami i zasadami BHP, przekazania wykazu osób (imię nazwisko i nr dowodu
osobistego), które będą wykonywały przedmiotową usługę. Wykaz należy dostarczyć w
terminie trzech dni od podpisania umowy.
3.18. Dodatkowo Zamawiający wymaga aby Wykonawca zapewnił 4 osoby, które będą
wykonywały czynności podczas imprez organizowanych przez Zamawiającego np. obsługa
szatni, sprawdzanie biletów – max 5700 h w okresie trwania umowy. Zamawiający szacuje
wykorzystanie 1700 h. Wykorzystanie pozostałej liczby godzin uzależnione będzie od ilości
imprez przeprowadzanych przez Zamawiającego.
W Formularzu Ofertowym należy podać cenę za 5700 h oraz cenę za 1 h. (1 h – godzina
zegarowa).
Wykonawca zapewni, aby osoby posiadały odpowiednio estetyczny strój np. biało – czarny,
biało – granatowy. Zamawiający powiadomi Wykonawcę z 7 dniowym wyprzedzeniem o
konieczności pomocy przy obsłudze imprezy.
4. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie
umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia tj.
wykonujących czynności związane z utrzymaniem czystości.
5.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin realizacji zamówienia: usługa będzie świadczona przez okres 12 miesięcy od
dnia zawarcia umowy, nie wcześniej jednak niż od 17.07.2019 r.
6.

KOD WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ (CPV)

Główny przedmiot :
90.91.00.00-9 – Usługi sprzątania
90.91.12.00-8 – Usługi sprzątania budynków
90.91.13.00-9 – Usługi czyszczenia okien
90.61.00.00-6 – Usługi sprzątania i zamiatania ulic
90.63.00.00-2 – Usługi usuwania oblodzeń
90.62.00.00-9 – Usługi odśnieżania
Rozdział VI
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
Rozdział VII
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA
1.

2.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1.1. nie podlegają wykluczeniu;
1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu.
Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia, o którym mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Prawo
zamówień publicznych.
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3.

4.

5.
6.
7.

W odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji finansowej lub
ekonomicznej, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał niezależnie od ilości
części na które składa ofertę, odpowiednie ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę
gwarancyjną nie mniejszą niż 150.000,00 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych).
W odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej
lub zawodowej, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca:
3.1. wykazał, niezależnie od ilości części na które składa ofertę, że w okresie ostatnich
trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał należycie co najmniej 1 usługę o
wartości nie mniejszej niż 150.000,00 zł brutto polegającą na utrzymaniu czystości
budynków, w których sprzątana powierzchnia w jednym obiekcie jest nie mniejsza niż
1000 m2.
W przypadku, gdy Wykonawca będzie wykazywał się usługami, które w dniu, w
którym upływa termin składania ofert są w trakcie realizacji, Wykonawca zobowiązany
jest wykazać się jedynie wartością usług już zrealizowanych.
3.2. wykazał, że skieruje do realizacji zamówienia niezależnie od ilości części na które
składa ofertę:
a) trzy osoby do codziennego utrzymania czystości;
b) jedną osobą przeznaczoną do nadzoru na ww. osobami;
c) trzy osoby dwie osoby do obsługi imprez
3.3. wykazał, że dysponuje niezależnie od ilości Części na które składa ofertę co najmniej
jedną maszyną do usuwania zabrudzeń z powierzchni płaskich.
Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcę,
wobec którego zaistnieją przesłanki do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1
ustawy Prawo zamówień publicznych. Ponadto Zamawiający wykluczy z postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcę:
4.1. w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie
w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez
likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust.
1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.
243, ze zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po
ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu,
jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego,
chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia
28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe ((t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 498);
4.2. który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za
pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w
art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Prawo zamówień publicznych, chyba, że Wykonawca
dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne
lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w
sprawie spłaty tych należności.
Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie
zamówienia.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki
udziału w postępowaniu muszą zostać spełnione łącznie przez wszystkich Wykonawców.
Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20
lub ust. 5 pkt 1 oraz pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, może przedstawić dowody
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na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w
szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub
przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub
naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z
organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i
kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub
przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu
zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem
zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie
zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
8. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i
szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione
na podstawie ust. 7.
Rozdział VIII
POLEGANIE NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW
1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w
stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części,
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim
stosunków prawnych. Zamawiający informuje, iż stosowna sytuacja wystąpi, gdy zaistnieją
okoliczności wymienione w ust. 2 – 4 niniejszego rozdziału.
2. 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.
3. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności
techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania
warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego
podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 – 22 i ust. 5 pkt 1
oraz pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
4. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów
na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych, będzie
dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie
zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami
gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda dokumentów, które
określają w szczególności:
4.1. zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
4.2. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy
wykonywaniu zamówienia;
4.3. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
4.4. czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do
warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności
dotyczą.
5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli
podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.
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6. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów,
odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za
szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych
zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
7. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa,
podmiotu, o którym mowa w ust. 1, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę
warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy
wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez
zamawiającego:
7.1. zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
7.2. zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli
wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną,
o których mowa w ust. 1.
Rozdział IX
WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW DO
WYKLUCZENIA
1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wypełniony formularz oferty sporządzony według
wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ.
2. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć:
2.1. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie,
że Wykonawca nie podlega wykluczeniu (zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SIWZ) oraz
spełnia warunki udziału w postępowaniu (zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SIWZ);
2.2. dokumenty, o których mowa w rozdziale VIII pkt 2) SIWZ;
2.3. stosowne oryginalne lub notarialnie poświadczone pełnomocnictwo lub inny stosowny
dokument, jeżeli oferta podpisywana jest przez pełnomocnika lub też w przypadku,
gdy umocowanie do podpisania oferty nie wynika z dokumentu rejestrowego
Wykonawcy.
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 oświadczeniach, o których mowa w pkt 2.1 SIWZ.
4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia, o
których mowa w pkt 2.1. SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie. Dokument ten potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz
brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje
spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.
5. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której
mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo
braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23
ustawy Prawo zamówień publicznych zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do
SIWZ. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może
złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z
innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie
zamówienia.
6. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została
najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie
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aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności,
o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający
wezwie Wykonawcę, w szczególności do złożenia następujących dokumentów:
6.1. odpisu 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
ustawy Prawo zamówień publicznych;
6.2. 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 prowadzenia 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. Wzór wykazu
usług stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ;
6.3. wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na
temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia
niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych
przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Wzór wykazu osób stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ;
6.4. wykazu narzędzi dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia wraz z
informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami. Wzór wykazu narzędzi stanowi
Załącznik nr 7 do SIWZ.
6.5. potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę
gwarancyjną określoną przez Zamawiającego.
7. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 6.1. składa dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
8. Dokumenty, o których mowa w ust. 7, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
9. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku
podstaw do wykluczenia składa dokumenty o których mowa w pkt. 6.1. odnośnie tego
podmiotu.
10. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców dokumenty o
których mowa w ust. 6 oraz w pkt 6.1 należy złożyć odnośnie każdego z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Natomiast dokumenty o których mowa
w pkt. 6.2 - 6.5. Wykonawcy składają tak, aby wykazać, że wspólnie spełniają warunki
udziału w postępowaniu.
11. Jeżeli okaże się to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o
udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać
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wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w
postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania,
że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia
aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
12. Oświadczenia, o których mowa w ust. 2 pkt. 2.2, ust. 5 i 6 dotyczące Wykonawcy i innych
podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach
określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych składane są w oryginale lub
kopii oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem.
13. Dokumenty, o których mowa w ust. 6, inne niż oświadczenia o których mowa w ust. 12
składane są w oryginale lub kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem.
14. Poświadczenie 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, które
każdego z nich dotyczą.
15. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie
elektronicznej.
16. Dokumenty sporządzone w języku obcym składane są wraz z tłumaczeniem na język
polski.
17. W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia muszą
postępować z uwzględnieniem następujących zasad:
17.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są do
złożenia wraz ofertą pełnomocnictwa do ich reprezentowania w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno być złożone w
oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
17.2. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
publicznego zostanie wybrana, Zamawiający żąda złożenia przed zawarciem
umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych
Wykonawców.
18. Na podstawie art. 24aa ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający najpierw
dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona
jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu.
Rozdział X
WYMOGI DOTYCZĄCE OFERTY
1. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ i zostać sporządzona wg formularza
ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ.
2. Oferta musi zostać sporządzona w języku polskim w formie pisemnej, na maszynie do
pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką.
3. Oferta musi być podpisana - za podpisanie uznaje się własnoręczny podpis złożony przez
osobę/osoby upoważnioną/upoważnione do reprezentowania Wykonawcy lub
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.
4. Poprawki lub zmiany w ofercie, muszą być dokonane w sposób czytelny, parafowane
własnoręcznie przez osobę/osoby podpisującą/podpisujące ofertę lub inne osoby do tego
umocowane.
5. Ofertę wraz z załącznikami należy umieścić w dwóch nieprzejrzystych, zamkniętych
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kopertach.
5.1. Koperta zewnętrzna powinna być zaadresowana zgodnie z opisem poniżej:
Miejski Klub imienia Jana Kiepury
ul. Będzińska 65,
41-200 Sosnowiec,
Zamówienie publiczne nr: ZP.1.2.2019
Oferta na:
ŚWIADCZENIE KOMPLEKSOWEJ USŁUGI SPRZĄTANIA I UTRZYMANIA CZYSTOŚCI W
BUDYNKACH I LOKALACH NALEŻĄCYCH DO MIEJSKIEGO KLUBU IM. JANA KIEPURY

Nie otwierać przed dniem: 03.06.2019 roku, godz. 18.45
5.2. Koperta wewnętrzna winna być oznakowana jw. z nazwą i adresem bądź pieczątką
Wykonawcy.
5.3. Nieprawidłowe opakowanie i oznakowanie oferty nie spowoduje jej odrzucenia,
jednak w takim przypadku Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za jej
nieprawidłowe skierowanie lub przedwczesne otwarcie oferty.
5.4. Jeżeli oferta zostanie opisana w inny sposób niż powyżej albo złożona w innym
miejscu, czy to przez Wykonawcę, osobę upoważnioną czy pracownika poczty
kurierskiej – zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za jej nieprawidłowe
przekazanie bądź przedwczesne, przypadkowe otwarcie.
6. Każda strona oferty powinna być parafowana przez osobę podpisującą ofertę.
7. Wszystkie strony oferty, wraz z załącznikami powinny być ponumerowane oraz połączone
w sposób trwały.
8. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa,
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r., o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 419), Wykonawca powinien to wyraźnie zastrzec w
ofercie i odpowiednio oznaczyć zastrzeżone informacje. Wskazane jest wyodrębnienie
dokumentów zawierających zastrzeżone informacje. Ponadto, zgodnie z art. 8 ust. 3
ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca zobowiązany jest do wykazania, iż
zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Nie podlegają zastrzeżeniu
informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.
9. Złożenie przez Wykonawcę więcej niż jednej oferty lub przedłożenie oferty wariantowej
skutkuje odrzuceniem wszystkich ofert Wykonawcy.
10. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
11. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za otwarcie oferty przed terminem
w przypadku nieprawidłowego oznaczenia koperty.
12. Zamawiający informuje, że umożliwi wgląd do jawnej części złożonych ofert
w wyznaczonym przez siebie terminie, określonym w pisemnej odpowiedzi na pisemny
wniosek zainteresowanego.

Rozdział XI
OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1. Wykonawca w formularzu ofertowym poda cenę brutto za wykonanie przedmiotu
zamówienia, wartość podatku VAT oraz cenę netto. Stawka podatku VAT jest określana
zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity-
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Dz.U. z 2018 r. poz. 2174, ze zm.).
2. Zaoferowana cena powinna uwzględniać wszystkie koszty niezbędne do wykonania
przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia.
3. Wszystkie kwoty powinny być podane w złotych polskich. Cena oferty powinna być
wyrażona cyfrowo i słownie oraz podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku
zaokrąglona z zastosowaniem reguł matematycznych.
4. Wynagrodzenie, o którym mowa w punkcie 1, jest wynagrodzeniem ryczałtowym i jest ono
niezmienne, obejmujące wszystkie świadczenia konieczne do wykonania przedmiotu
zamówienia i osiągnięcia celu. Wykonawca przy tak przyjętym wynagrodzeniu nie może
żądać jego podwyższenia nawet wtedy, gdyby okazało się podczas realizacji zamówienia,
że są konieczne do wykonania przedmiotu zamówienia i osiągnięcia celów w nim
określonych inne prace nie wynikające wyraźnie z opisu przedmiotu zamówienia. W cenie
oferty należy uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
Rozdział XII
INFORMACJE O MIEJSCU, TERMINIE SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy złożyć w Miejskim Klubie im. Jana Kiepury, ul. Będzińska 65
41-200 Sosnowiec, pokój nr 206 – nie później niż do dnia 03.06.2019 r. do godz.1600.
Zamawiający zwraca ofertę złożoną po terminie, o którym mowa powyżej.
2. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

Zamawiający otworzy oferty i zmiany do ofert w dniu 03.06.2019 r. o godzinie 1845 w
siedzibie zamawiającego – w Miejskim Klubie im. Jana Kiepury, ul. Będzińska 65, 41-200
Sosnowiec, w sali nr 217.

3. PUBLICZNE OTWARCIE OFERT

3.1. Otwarcie ofert jest jawne.
3.2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
3.3. Dokonując otwarcia ofert Zamawiający poda informacje określone w art. 86 ust. 4
ustawy Pzp.
4. ZMIANA I WYCOFANIE OFERTY

4.1. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać
ofertę poprzez złożenie pisemnego powiadomienia przed upływem wyznaczonego
terminu składania ofert.
4.2. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian powinno zostać złożone w sposób i formie
przewidzianej w SIWZ dla złożenia oferty, z zastrzeżeniem, że opakowanie
zewnętrzne będzie zawierało dodatkowe oznaczenie „ZMIANA”, a przypadku
wycofania dodatkowe oznaczenie „WYCOFANIE”.
Rozdział XIII
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1. Wykonawca związany będzie złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania
ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
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2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin
związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed
upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na
przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
Rozdział XIV
BADANIE OFERT ORAZ KRYTERIA OCENY OFERT
1. W trakcie oceny ofert Zamawiający może żądać udzielania przez Wykonawców
pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.
2. Zamawiający poprawi w ofertach omyłki zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy Pzp.
3. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu następujące kryteria
oceny:
3.1. ceny brutto (60%);
3.2. częstotliwość mechanicznego czyszczenie posadzek w holu, na klatkach
schodowych, korytarzach oraz toaletach (40%).
4. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta spośród nieodrzuconych ofert, która
uzyska najwyższą łączną ocenę w obu kryteriach oceny.
5. Sposób obliczenia punktów w kryterium - Cena brutto - waga 60%
Kc = (Cmin / Cbad) x 60% przy czym 1% = 1 pkt
gdzie:
Cmin - najniższa cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia spośród złożonych ofert
niepodlegających odrzuceniu
Cbad - zaoferowana cena brutto
Kc - ilość punktów przyznanych ofercie badanej w kryterium ceny.
Maksymalną ilość punktów - 60 - otrzyma oferta z najniższą oferowaną ceną brutto za
wykonanie przedmiotu zamówienia. Punktacja będzie obliczana z dokładnością co
najmniej do dwóch miejsc po przecinku.
6. Sposób obliczenia punktów w kryterium - częstotliwość mechanicznego czyszczenie
posadzek w holu, na klatkach schodowych, korytarzach oraz toaletach (40%).
W ramach tego kryterium oceny ofert Zamawiający będzie przyznawał punkty za
deklarowaną przez Wykonawcę częstotliwość mechanicznego czyszczenia posadzek w
holu, na klatkach schodowych, korytarzach oraz toaletach. Minimalna wymagana przez
Zamawiającego częstotliwość mechanicznego czyszczenia posadzek w holu, na klatkach
schodowych, korytarzach oraz toaletach wynosi raz na dwa tygodnie. Oznacza to, że
Wykonawca nie może zaproponować mniejszej częstotliwości mechanicznego
czyszczenia posadzek w holu, na klatkach schodowych, korytarzach oraz toaletach. Jeżeli
Wykonawca zaoferuje:
- raz na dwa tygodnie – mechaniczne czyszczenie posadzek w holu, na klatkach
schodowych, korytarzach oraz toaletach - otrzyma 0 punktów;
- dwa razy na tydzień – mechaniczne czyszczenie posadzek w holu, na klatkach
schodowych, korytarzach oraz toaletach - otrzyma 40 punktów.
Wykonawca zobowiązany jest do zadeklarowania oferowanej częstotliwość
mechanicznego czyszczenie posadzek w holu, na klatkach schodowych, korytarzach oraz
toaletach. W przypadku braku deklaracji Wykonawcy, Zamawiający przyjmie, że
Wykonawca nie oferuje zwiększenia częstotliwości mechanicznego czyszczenie posadzek
w holu, na klatkach schodowych, korytarzach oraz toaletach i przyzna Wykonawcy w
ramach tego kryterium oceny ofert 0 punktów.
7. Łączna ilość punktów uzyskanych przez ofertę zostanie obliczona według
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Wzoru: K = Kc + Km gdzie:
K – łączna ilość punktów uzyskana przez ofertę,
Kc – punkty uzyskane w kryterium cena brutto,
Km – punkty uzyskane w kryterium częstotliwość mechanicznego czyszczenie posadzek
w holu, na klatkach schodowych, korytarzach oraz toaletach.
8. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert
przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród
tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.
9. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu
oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług,
który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając
ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u
zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi,
których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich
wartość bez kwoty podatku.
Rozdział XV
INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z
WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW
1.
2.

3.

4.

5.
6.

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest Pani Agnieszka
Szczurek, tel. 32 788 33 77.
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz wszelkie informacje Zamawiający i
Wykonawcy przekazują pisemnie za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu
ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (tekst jednolity – Dz. U. z 2018 r.,
poz. 2188), osobiście, za pośrednictwem posłańca na adres Zamawiającego wskazany
w rozdziale I pkt 1, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu
ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity –
Dz. U. z 2019 r., poz. 123) wysyłając e-mail administracja@kiepura.pl
Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia
oraz informacje za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, każda ze stron na
żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
Powyższa zasada nie dotyczy dokumentów składanych przez Wykonawcę na podstawie
art. 26 ust. 2 oraz ust. 2f lub uzupełnianych przez Wykonawcę na podstawie art. 26 ust. 3
lub 3a ustawy Prawo zamówień publicznych oraz oferty, w stosunku do których
zastrzeżona jest forma pisemna.
Zamawiający sugeruje, aby każde pismo/email dotyczące niniejszego postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego oznaczone były nazwą oraz znakiem postępowania.
Wyjaśnienia dotyczące SIWZ udzielane będą z zachowaniem zasad i terminów
określonych w art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wszelkie wyjaśnienia,
modyfikacje i inne informacje związane z niniejszym postępowaniem Zamawiający będzie
zamieszczał na swojej stronie BIP (Biuletyn Informacji Publicznej) w zakładce, w której
umieszczona jest SIWZ dotycząca niniejszego postepowania.
Rozdział XVI
WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
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Rozdział XVII
WARUNKI DOTYCZĄCE UMOWY
1. Wzory Umów, określające warunki, na których Zamawiający zawrze umowy w sprawie
udzielenia zamówienia publicznego, zawiera Załącznik nr 8 do SIWZ.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy
w przypadkach określonych we wzorach umów.
Rozdział XVIII
POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ
Wykonawcom i innym osobom, jeżeli ich interes w uzyskaniu zamówienia doznał lub może
doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przepisów ustawy Pzp, przysługują środki
ochrony prawnej opisane w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.
Rozdział XIX
FORMALNOŚCI PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY
1. INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Informacja o wyborze oferty zostanie przekazana Wykonawcom, którzy złożyli oferty na
zasadach i w zakresie określonym w art. 92 ust. 1 ustawy Pzp.
2. WARUNKI ZAWARCIA UMOWY

2.1. Zamawiający wskaże Wykonawcy, którego oferta została wybrana termin i miejsce
podpisania umowy.
2.2. Umowa zostanie zawarta w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego
z uwzględnieniem art. 94 ustawy Pzp.
2.3. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest przedłożyć
Zamawiającemu w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia – kopię umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa
regulująca współpracę Wykonawców występujących wspólnie winna zawierać:
1) Oznaczenie celu gospodarczego, dla którego umowa została zawarta (celem tym
musi być zrealizowanie przedmiotowego zamówienia),
2) Oznaczenie czasu trwania umowy obejmującego okres nie krótszy niż okres
obowiązywania umowy w sprawie niniejszego zamówienia,
3) Oświadczenie, że wszyscy partnerzy przyjmują na siebie odpowiedzialność
solidarną za należyte wykonanie zamówienia,
4) Szczegółowy sposób współdziałania w wykonaniu zamówienia i podział zadań,
5) Wskazanie Lidera do reprezentowania partnerów (współwykonawców) przy
wykonywaniu zamówienia,
6) Oświadczenie, że Lider jest upoważniony do zaciągania zobowiązań, do
przyjmowania płatności od Zamawiającego i do przyjmowania instrukcji na rzecz i
w imieniu wszystkich partnerów (współwykonawców) razem i z każdego z
osobna.
2.4. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć
Zamawiającemu wykaz środków czystości stosowanych podczas wykonywania
usługi.
2.5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy
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w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę
najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego
badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania,
określone w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Przez uchylanie
się od zawarcia umowy Zamawiający rozumie dwukrotne niestawienie się w czasie
i miejscu wskazanym przez Zamawiającego w celu zawarcia umowy.
2.6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ mają zastosowanie przepisy
ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego.
2.7. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisaniu umowy winny posiadać ze
sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile
umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do przedłożonej
oferty.
Rozdział XIX
KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO
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”, Zamawiający informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Klub im. Jana Kiepury (Klub),
ul. Będzińska 65, 41-200 Sosnowiec;
2) 2) inspektorem ochrony danych osobowych w Klubie jest Pani Agata Kozłowska email:
rodo@kiepura.pl.; tel. 515-041-778;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem na: ŚWIADCZENIE KOMPLEKSOWEJ USŁUGI
SPRZĄTANIA I UTRZYMANIA CZYSTOŚCI W BUDYNKACH I LOKALACH
NALEŻĄCYCH DO MIEJSKIEGO KLUBU IM. JANA KIEPURY;
4) 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 z dnia
29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn.
zm.), dalej „ustawa Pzp”;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp,
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;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp,
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) 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
(przy czym korzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w
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zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu
oraz jego załączników)
− 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 (przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania
w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków
ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z
uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa
członkowskiego);
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy RODO;
9) 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.
10) w przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO
wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której
dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie
żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego;
11) wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO , nie ogranicza
przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego;
12) w przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO
wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której
dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu
sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postepowania o udzielenie zamówienia
publicznego.
ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ
Wymienione poniżej załączniki stanowią integralną część SIWZ:
Załącznik nr 1
– Formularz ofertowy
Załącznik nr 2
– Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
Załącznik nr 3
– Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik Nr 4
– Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia
Załącznik Nr 5
– Wzór wykazu usług
Załącznik Nr 6
– Wzór wykazu osób
Załącznik Nr 7
– Wycena przedmiotu zamówienia
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Załącznik nr 1 do SIWZ
/ pieczęć firmowa /

pełna nazwa Wykonawcy:
(w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy podać
nazwę Pełnomocnika oraz zaznaczyć, iż wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie
zamówienia)
...........................................................
adres siedziby Wykonawcy:
ulica...................................................
kod, miasto…………………………..
NIP ...................................................
REGON ............................................
Osoba do kontaktu w sprawie złożonej oferty: ……………………………………………………
e-mail ………………………………..
nr telefonu ........................................
FORMULARZ OFERTY DLA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
ŚWIADCZENIE KOMPLEKSOWEJ USŁUGI SPRZĄTANIA I UTRZYMANIA CZYSTOŚCI
W BUDYNKACH I LOKALACH NALEŻĄCYCH DO MIEJSKIEGO KLUBU IM. JANA
KIEPURY Nr: ZP.1.2.2019
1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie Części I zgodnie z wymaganiami
określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz wzorze umowy za
całkowitą cenę:
wartość netto ……………………………………………………………………….. …………. zł
- podatek VAT - …………………………..……………………………………………………... zł
- cenę brutto ……………… zł, słownie złotych: ………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..)
wyliczone zgodnie z poniższą tabelą
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Zryczałtowana
miesięczna
cena netto –
dot. usługi
[PLN]
/ cena netto za
1 godzinę –
dot. pomocy
przy obsłudze
imprez

Nazwa
Lp.

1

2

Stawka
podatku
VAT
[%]

3

Zryczałtowana
miesięczna
cena brutto dot. usługi /
cena brutto za
1 godzinę –
dot. pomocy
przy obsłudze
imprez
[PLN]
[kol. 2
powiększona o
wartość
podatku VAT
wyliczoną
według stawki
określonej w
kol. 3]

Ilość miesięcy
– dot. usługi /
ilość godzin –
dot. pomocy
przy obsłudze
imprez

Łączna cena
brutto
[PLN]
[kol. 4
pomnożona
przez kolumnę
5]

4

5

6

1

Świadczenie
kompleksowej usługi
sprzątania i utrzymania
czystości w przy ul.
Będzińskiej 65 w
Sosnowcu - usługa
sprzątania i
utrzymanie czystości
w budynkach

12

2

Świadczenie
kompleksowej usługi
sprzątania i utrzymania
czystości w przy ul.
Będzińskiej 65 w
Sosnowcu - usługa
sprzątania i
utrzymania czystości
na zewnątrz budynku

6

3

Pomoc przy obsłudze
imprez

4

300

RAZEM CENA OFERTOWA ZA CZĘŚĆ I [suma wierszy w pkt 1 ,2 i 3 z kol. 6]

Oferuję mechaniczne czyszczenie posadzek w holu, na klatkach schodowych,
korytarzach oraz toaletach ……………………………………………;
2. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie Części II zgodnie z
wymaganiami określonymi
w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia oraz wzorze umowy za całkowitą cenę:
wartość netto ……………………………………………………………………….. …………. zł
- podatek VAT - …………………………..……………………………………………………... zł
- cenę brutto ……………… zł, słownie złotych: ………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..)
wyliczone zgodnie z poniższą tabelą
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Zryczałtowana
miesięczna
cena netto –
dot. usługi
[PLN]
/ cena netto za
1 godzinę –
dot. pomocy
przy obsłudze
imprez

Nazwa
Lp.

1

2

1

Świadczenie
kompleksowej usługi
sprzątania i utrzymania
czystości w budynku
Sali Widowiskowo –
Koncertowej Muza przy
ul. Warszawskiej 2 w
Sosnowcu - usługa
sprzątania i
utrzymanie czystości
w budynkach

2

Pomoc przy obsłudze
imprez

3

Stawka
podatku
VAT
[%]

3

Zryczałtowana
miesięczna
cena brutto dot. usługi /
cena brutto za
1 godzinę –
dot. pomocy
przy obsłudze
imprez
[PLN]
[kol. 2
powiększona o
wartość
podatku VAT
wyliczoną
według stawki
określonej w
kol. 3]

Ilość miesięcy
– dot. usługi /
ilość godzin –
dot. pomocy
przy obsłudze
imprez

Łączna cena
brutto
[PLN]
[kol. 4
pomnożona
przez kolumnę
5]

4

5

6

12

5700

RAZEM CENA OFERTOEA ZA CZĘŚĆ II [suma wierszy w pkt 1 i 2 z kol. 6]

Oferuję mechaniczne czyszczenie posadzek w holu, na klatkach schodowych,
korytarzach oraz toaletach ……………………………………………;
3. Oświadczamy, że podane w Ofercie ceny zawierają wszelkie koszty, jakie poniesie
Zamawiający z tytułu realizacji umowy.
4. Oświadczamy, że zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie określonym w
SIWZ.
5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz
z załącznikami (w tym ze wzorem umowy) i uznajemy się za związanych określonymi w niej
wymaganiami i zasadami postępowania.
6. Oświadczamy, że wzór umowy (stanowiący Załącznik Nr 8 do SIWZ) został przez nas
zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy
na podanych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
7. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres wskazany w SIWZ.
8. Oświadczamy, że prace objęte zamówieniem zamierzamy wykonać sami/ zamierzamy
powierzyć podwykonawcom /niepotrzebne skreślić/.
Nazwa i adres podwykonawcy (o ile są
znane)

Zakres zlecany podwykonawcy

(w przypadku nie wskazania udziału podwykonawców Zamawiający przyjmie, że całe
zamówienie zostanie wykonane przez Wykonawcę, bez udziału Podwykonawcy).
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9. Oświadczamy, że jesteśmy/nie jesteśmy* Wykonawcą z sektora małych i średnich
przedsiębiorstw w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U.
z 2018 r. poz. 646, ze zmianami).
10. Oświadczamy, że za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w ofercie na stronach
…….., niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki do niej są jawne i nie zawierają informacji
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, które chcemy zastrzec przed ogólnym dostępem.
Powyższe informacje zostały zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa z uwagi na:
(proszę wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa):
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..
11. Oświadczamy, że:
11.1.uzyskaliśmy zgodę wszystkich osób, których dane są zawarte w ofercie oraz
uzyskamy zgodę wszystkich osób wskazanych w uzupełnieniach i wyjaśnieniach do
oferty, na przetwarzanie danych osobowych w związku z prowadzonym
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
11.2.poinformowaliśmy wszystkie osoby, których dane są zawarte w ofercie oraz
poinformujemy wszystkie osoby wskazane w uzupełnieniach i wyjaśnieniach do
oferty, że dane zostaną udostępnione Zamawiającemu;
11.3.poinformowaliśmy wszystkie osoby, których dane są zawarte w ofercie oraz
poinformujemy wszystkie osoby wskazane w uzupełnieniach i wyjaśnieniach do
oferty, że zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych protokół wraz z załącznikami jest jawny oraz, iż załącznikiem do
protokołu są m.in. oferty i inne dokumenty i informacje składane przez wykonawców.
12. Oświadczam, że spełniam wymagania określone w art. 28, 29, 30, 32, 33 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, w
szczególności zapewniam, że:
− stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo przekazanych
danych osobowych,
− dostęp do powierzonych danych osobowych mają jedynie osoby upoważnione, którym
wykonawca polecił przetwarzanie danych osobowych,
− dostęp do pomieszczeń, w których przetwarzane są powierzone dane, mają jedynie
osoby do tego upoważnione oraz, że dostęp do tych pomieszczeń jest nadzorowany,
− systemy, aplikacje i sprzęt informatyczny wykorzystywany do przetwarzania
powierzonych danych są zabezpieczone przed nieautoryzowanym ujawnieniem lub
utratą powierzonych danych,
− połączenie zdalnego dostępu do systemu informatycznego zabezpieczone jest
szyfrowanym kanałem,
− będę współpracował z administratorem w celu realizacji praw osób, których dotyczą
powierzone dane osobowe, wskazanych w Rozdziale III przytoczonego
Rozporządzenia,
− będę niezwłocznie informował administratora o naruszenia ochrony danych
osobowych, a także współpracował z administratorem w zakresie niezbędnym do
wypełnienia obowiązków związanych z naruszeniem ochrony danych osobowych
ciążących na administratorze na podstawie przytoczonego Rozporządzenia.
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Ponadto, oświadczam, że prowadzę dokumentację potwierdzającą wykonywanie
powyższych czynności oraz, że na żądanie administratora udostępnię wskazaną
dokumentację.
Załącznikami do niniejszej oferty są:
1) ........................................................
2) ........................................................
3) ........................................................
Oferta zawiera: ........ ponumerowanych stron
Data: ..........................................
…………………….………………………………………
(pieczątka, podpis Wykonawcy
lub osoby uprawnionej do jego reprezentowania)

* niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 2 do SIWZ
…………………………………….
/ pieczęć firmowa /

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:
ŚWIADCZENIE KOMPLEKSOWEJ USŁUGI SPRZĄTANIA I UTRZYMANIA CZYSTOŚCI
W BUDYNKACH I LOKALACH NALEŻĄCYCH DO MIEJSKIEGO KLUBU IM. JANA KIEPURY
Nr: ZP.1.2.2019

.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
(podać pełną nazwę i adres/siedzibę Wykonawcy)
oświadczam, iż nie należymy / należymy* do grupy kapitałowej
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów

(Dz. U. z 2019 r., poz.369).
W związku z tym, iż należymy do ww. wskazanej grupy kapitałowej, składamy poniżej listę
podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej:
1. ………………………………………………………………………………………………………
2. ………………………………………………………………………………………………………
3. ………………………………………………………………………………………………………
*niepotrzebne skreślić

Data: ..........................................
…………………….………………………………………
(pieczątka, podpis Wykonawcy
lub osoby uprawnionej do jego reprezentowania)
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Załącznik nr 3 do SIWZ
…………………………………….
/ pieczęć firmowa /

Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.
ŚWIADCZENIE KOMPLEKSOWEJ USŁUGI SPRZĄTANIA I UTRZYMANIA CZYSTOŚCI W
BUDYNKACH I LOKALACH NALEŻĄCYCH DO MIEJSKIEGO KLUBU IM. JANA KIEPURY
Nr: ZP.1.2.2019,

oświadczam, co następuje:
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)
INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez
zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, polegam na zasobach
następującego/-ych podmiotu/-ów:
………………………………………………………………………………………………………………….……
…………………………………................................................................., w następującym zakresie:
………………………………………………………………………………………………………………………
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne
z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)
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…………………………………….
/ pieczęć firmowa /

Załącznik nr 4 do SIWZ
Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.
ŚWIADCZENIE KOMPLEKSOWEJ USŁUGI SPRZĄTANIA I UTRZYMANIA CZYSTOŚCI W
BUDYNKACH I LOKALACH NALEŻĄCYCH DO MIEJSKIEGO KLUBU IM. JANA KIEPURY
Nr: ZP.1.2.2019,
oświadczam, co następuje:
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
1.
2.

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-22
ustawy Prawo zamówień publicznych.
Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 oraz
pkt 8 Prawo zamówień publicznych.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie
art. …………. ustawy Prawo zamówień publicznych (podać mającą zastosowanie podstawę
wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1, pkt 8
ustawy Prawo zamówień publicznych).. Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością,
na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych podjąłem następujące środki
naprawcze: …………………………………………………………………………………………………………..
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ
WYKONAWCA:
Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym
postępowaniu, tj.: …………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie
zamówienia.
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne
z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)

NR ZAMÓWIENIA: ZP.1.2.2019
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Załącznik nr 5 do SIWZ
…………………………………….
/ pieczęć firmowa /

WYKAZ WYKONANYCH USŁUG
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:
ŚWIADCZENIE KOMPLEKSOWEJ USŁUGI SPRZĄTANIA I UTRZYMANIA CZYSTOŚCI W
BUDYNKACH I LOKALACH NALEŻĄCYCH DO MIEJSKIEGO KLUBU IM. JANA KIEPURY
Nr: ZP.1.2.2019,
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
(podać pełną nazwę i adres/siedzibę Wykonawcy)

Przedkładamy wykaz usług potwierdzający spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie
zdolności technicznej i zawodowej.

[od dzień/miesiąc/rok
do dzień/miesiąc/rok]

[pełna nazwa i adres
podmiotu będącego stroną
umowy]

Nr załącznika/
do Wykazu usług
w postaci dowodu
określającego czy
te roboty zostały
wykonane
należycie
[np. referencja]

4

5

6

Podmiot na rzecz
którego usługi te zostały
wykonane

Data i miejsce
realizacji
Lp.

1

Rodzaj i wartość

2

…………………….………………………………………
(pieczątka, podpis Wykonawcy
lub osoby uprawnionej do jego reprezentowania)

NR ZAMÓWIENIA: ZP.1.2.2019
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Załącznik Nr 6 do SIWZ
…………………………………….
/ pieczęć firmowa /

WYKAZ OSÓB, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:
ŚWIADCZENIE KOMPLEKSOWEJ USŁUGI SPRZĄTANIA I UTRZYMANIA CZYSTOŚCI W
BUDYNKACH I LOKALACH NALEŻĄCYCH DO MIEJSKIEGO KLUBU IM. JANA KIEPURY
Nr: ZP.2.1.2019,

............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
(podać pełną nazwę i adres/siedzibę Wykonawcy)
Przedkładamy wykaz osób potwierdzający spełnienie warunków udziału w postępowaniu
w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

Lp.

Imię i nazwisko

Zakres wykonywanych czynności

Informacja o podstawie
do dysponowania osobą

1

2

3

4

1.

2.

3.

...

…………………….………………………………………
(pieczątka, podpis Wykonawcy
lub osoby uprawnionej do jego reprezentowania)

NR ZAMÓWIENIA: ZP.1.2.2019
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Załącznik nr 7 do SIWZ
…………………………………….
/ pieczęć firmowa /

WYKAZ NARZĘDZI
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:
ŚWIADCZENIE KOMPLEKSOWEJ USŁUGI SPRZĄTANIA I UTRZYMANIA CZYSTOŚCI W
BUDYNKACH I LOKALACH NALEŻĄCYCH DO MIEJSKIEGO KLUBU IM. JANA KIEPURY
Nr: ZP.1.2.2019,

............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
(podać pełną nazwę i adres/siedzibę Wykonawcy)
Przedkładamy Wykaz narzędzi dostępnych wykonawcy usług w ceku wykonania zamówienia

Lp.

Nazwa narzędzi/urządzeń

Podstawa dysponowania

…………………….………………………………………
(pieczątka, podpis Wykonawcy
lub osoby uprawnionej do jego reprezentowania)

NR ZAMÓWIENIA: ZP.1.2.2019
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