ZAMAWIAJĄCY:
MIEJSKI KLUB IM. JANA KIEPURY
W SOSNOWCU
UL. BĘDZIŃSKA 65
41-200 SOSNOWIEC
tel.: (+48 32) 788-33-60
fax: (+48 32) 788-33-67

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
NA ŚWIADCZENIE KOMPLEKSOWEJ USŁUGI SPRZĄTANIA I UTRZYMANIA
CZYSTOŚCI W BUDYNKACH I LOKALACH NALEŻĄCYCH DO MIEJSKIEGO KLUBU IM.
JANA KIEPURY TJ.: BUDYNKU PRZY UL. BĘDZIŃSKIEJ 65 ORAZ BUDYNKU PRZY
UL. WARSZAWSKIEJ 2

Zatwierdził 26.02.2016 r.
Michał Góral - Dyrektor
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I. Nazwa i adres zamawiającego
1. Zamawiającym jest Miejski Klub im. Jana Kiepury w Sosnowcu reprezentowany przez Dyrektora - Michała Górala.
2. Adres pocztowy:
Miejski Klub im. Jana Kiepury
ul. Będzińska 65
41-200 Sosnowiec
3. Adres internetowy: www.kiepura.pl
4. Telefon: 32 788 33 60
5. Fax: 32 788 33 67032 291-39-48
6. NIP: 644-287-92-16
7. REGON: 270589970
II. Tryb udzielenia zamówienia
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego
zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity – Dz. U.
z 2015 r., poz. 2164), zwaną dalej ustawą.
Wartość zamówienia (bez podatku od towarów i usług ) została ustalona na kwotę 472.500,00 zł
łącznie z zamówieniami uzupełniającymi, których zamawiający może udzielić w okresie 3 lat od
udzielenia zamówienia podstawowego.
Wartość zamówienia podstawowego (bez podatku od towarów i usług) wynosi 315.000,00 zł.
III. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest 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 oraz Sali Widowiskowo - Koncertowej Muza przy ul. Warszawskiej
2.
Przedmiot zamówienia został podzielony na dwa zakresy:
1. Zakres 1:
Zakres i częstotliwość czynności w budynku przy ul. Będzińskiej 65 w Sosnowcu:
1.1. 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
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wraz z ich dezynfekcją, sprzątanie pozostawionych naczyń sztućców w , garderobach, opróżnianie
i mycie popielniczek ustawionych w miejscach przeznaczonych dla palących;
1.2. raz w tygodni: 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;
1.3. raz na dwa tygodnie: mechaniczne czyszczenie posadzek w holu, na klatkach schodowych,
korytarzach oraz toaletach.
1.4. raz w miesiącu: wycieranie kurzu z grzejników, czyszczenie wyłączników światła i gniazd elektrycznych, czyszczenie listew przypodłogowych;
1.5. raz na kwartał: czyszczenie aparatów telefonicznych płynem dezynfekującym, mycie powierzchni grzejników, czyszczenie drzwi wewnętrznych i zewnętrznych, mycie antyram, mycie balustrad pod poręczami,
1.6. trzy razy w ciągu 15 miesięcy: mycie okien (strony zewnętrzne i wewnętrzne), mycie powierzchni klimatyzatorów (2m2), czyszczenie rolet wewnętrznych;
1.7. w zależności od potrzeb (na bieżąco): wycieranie parapetów zewnętrznych, usuwanie plam ze
ścian ( usuwanie bieżących zabrudzeń z powierzchni zmywalnych), podłóg, wykonywanie czynności porządkowych po przeprowadzonych remontach i przeprowadzkach;
1.8. sprzątanie powinno odbywać się pomiędzy godziną 07:00 a godziną 15:00 we wszystkie dni
robocze Zamawiającego tj. od poniedziałku do piątku;
1.9. 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.
Czynności określone w pkt. 1.9. 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.
1.10. wykonywanie czynności podczas imprez organizowanych przez Zamawiającego np. obsługa
szatni, sprawdzanie biletów (w budynku przy ul. Będzińskiej 65 ) – w wymiarze nie większym niż
300h (zegarowych) w okresie trwania umowy czyli od dnia 01.04.2016 r. – 30.06.2017 r.
1.11. 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), po-
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wierzchnia okien – 240,00 m2 (jedna strona), powierzchnia drzwi i ścian przeszklonych – około 10
m2, powierzchnia terenu zewnętrznego – około 3.100,00 m2.
2. Zakres 2:
Zakres i częstotliwość czynności w budynku przy ul. Warszawskiej 2 w Sosnowcu:
2.1. 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,
2.2. 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;
2.3. raz na dwa tygodnie: mechaniczne czyszczenie posadzek w holu, na klatkach schodowych,
korytarzach, toaletach
2.4. raz w miesiącu: mycie mikrofali, wycieranie kurzu z grzejników, czyszczenie włączników światła i gniazd elektrycznych, odkurzanie piwnicy,
2.5. 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;
2.6. trzy razy w ciągu 15 miesięcy: mycie powierzchni klimatyzatorów (60m 2) i punktów świetlnych
(50 szt.);
2.7. w zależności od potrzeb: wycieranie parapetów zewnętrznych, usuwanie plam ze ścian i podłóg, wykonywanie czynności porządkowych po przeprowadzonych remontach i przeprowadzkach;
2.8. sprzątanie powinno odbywać się pomiędzy godziną 08:00 a godziną 18:00 przez 7 dni w tygodniu.
2.9. 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. Wykonawca zapewni osobę wykonującą wyżej wymienione
czynności konserwacyjne (np. wymiana klamki w drzwiach, zamka w drzwiach, wymiana przepalo-
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nej żarówki, drobne prace hydrauliczne). Zamawiający wymaga aby osoba ta była do dyspozycji
Zamawiającego w ciągu 24 godzin od zgłoszenia potrzeby przez Zamawiającego.
2.10. wykonywały czynności podczas imprez organizowanych przez Zamawiającego np. obsługa
szatni, sprawdzanie biletów (w budynku przy ul. Warszawskiej 2 w Sosnowcu i ewentualnie w Sali
koncertowej przy Zespole Szkół Muzycznych w Sosnowcu przy ul. Wawel 2) – w wymiarze nie
większym niż 5200 h (zegarowych) w okresie trwania umowy czyli od dnia 01.04.2016 r. –
30.06.2017 r.
2.11. Dane techniczne budynku przy ul. Warszawskiej 2: powierzchnia parkietu 788,52 m2 , 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. Dotyczy Zakresu 1 i 2.
3.1. Wykonawca w ramach zaoferowanej ceny będzie świadczył usługi przy zastosowaniu własnego profesjonalnego sprzętu oraz własnych środków czystości spełniających normy sanitarnoepidemiologiczne 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 budynki
w ciągu roku wynosi 56 tyś. osób.
Ilość podajników na papier:

16 szt. – budynek przy ul. Będzińskiej 65,
25 szt. – budynek przy ul. Warszawskiej.

Ilość podajników na ręczniki papierowe: 7 szt. – budynek przy ul. Będzińskiej 65,
20 szt. – budynek przy ul. Warszawskiej.
Ilość dozowników na mydło:

19 szt. – budynek przy ul. Będzińskiej 65,
20 szt. – budynek przy ul. Warszawskiej.

Ilość dozowników na mydło w pianie:

0 szt. – budynek przy ul. Będzińskiej 65,
24 szt. – budynek przy ul. Warszawskiej.

3.2. Wykonawca będzie na bieżąco uwzględniał uwagi Zamawiającego co do jakości stosowanych
środków higienicznych.
3.3. Wykonawca będzie sukcesywnie uzupełniał zawartość dozowników na: papier toaletowy,
ręczniki jednorazowe, mydło w płynie.
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3.4. 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.
3.5. Wykonawca zapewni Zamawiającemu stały zespół osób sprzątających bezpośrednio przewidzianych do realizacji przedmiotu zamówienia.
3.6. 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.
3.7. Zamawiający wymaga aby Wykonawca zapewnił łącznie 5 osób do wykonywania czynności
opisanych w punkcie 1.10. i 2.10. Wykorzystanie liczby godzin uzależnione będzie od ilości imprez
przeprowadzanych przez Zamawiającego i Wykonawca nie będzie sobie rościł żadnych praw z
tytułu nie wykorzystania całego zakresu godzin.
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.
3.8. Zalecane jest aby Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał wizji na obiektach
Zamawiającego pod kątem wykonywania usługi. Termin wizji powinien być uzgodniony
z Zamawiającym.
4. Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV).
90.91.00.00-9 – Usługi sprzątania
90.91.12.00-8 – Usługi sprzątania budynków
90.91.13.00-9 – Usługi czyszczenia okien
5. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej.
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty częściowej. Wykonawca składa ofertę
na usługę obejmującą 2 Zakresy.
7. Jeżeli Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wskazał znaki towarowe, patenty lub pochodzenia, a także normy, aprobaty techniczne oraz systemy odniesienia, dopuszcza zaoferowanie
rozwiązań równoważnych opisanym, pod warunkiem zachowania przez nie takich samych minimalnych parametrów technicznych, jakościowych oraz funkcjonalnych itp. Wykonawca, który powołuje
się na rozwiązania równoważne opisanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wskazać, że
oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.
IV. Termin wykonania zamówienia.
1. Zamawiający wymaga, aby rozpoczęcie wykonywania zamówienia nastąpiło od dnia
01.04.2016 r. Usługa będzie wykonywana przez okres 15 miesięcy tj. do 30.06.2017 r.
6
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V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
warunków.
1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają minimum następujące warunki:
1.1.Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
Zamawiający nie opisuje tego warunku.
1.2.

Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie. Warunek zostanie spełniony, o ile Wykonaw-

ca wykaże, że wykonał – w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, a w przypadku świadczeń okresowych
lub ciągłych jest w trakcie wykonywania 1 usługi polegającej na utrzymaniu czystości budynków o
wartości nie mniejszej niż 80.000,00 zł brutto, w których sprzątana powierzchnia w jednym obiekcie
jest nie mniejsza niż 1000m2.
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.
1.3. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym:
Warunek zostanie spełniony, o ile Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej jedną maszyną
do usuwania zabrudzeń z powierzchni płaskich.
1.4. Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Warunek zostanie spełniony, o ile Wykonawca wykaże, że dysponuje:
- 4 osobami do codziennego utrzymania czystości ;
- jedną osobą przeznaczoną do nadzoru na ww. osobami;
- 5 osobami do obsługi imprez.
1.5. Znajdują się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej. Warunek zostanie spełniony
o ile Wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości co najmniej
150.000,00 zł.,
1.6. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
Zamawiający oceny zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, dokona na podstawie treści zawartych w złożonych wraz z ofertą przez wykonawców oświadczeniach, dokumentach, informacjach i wykazach żądanych przez zamawiającego.
2. Inne podmioty
2.1. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.
2.2. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dyspo7
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nował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu
pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na
potrzeby wykonania zamówienia.
2.3. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z ust. 2, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów,
chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
W celu oceny spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu opisanych w rozdziale V. niniejszej specyfikacji istotnych warunków zmówienia oraz w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą następujących oświadczeń, dokumentów, informacji
i wykazów:
1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
1.1. Wykaz wykonanych lub wykonywanych głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi
zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie.
1.2. Wykaz narzędzi i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami.
1.3. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich doświadczenia niezbędnego do
wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o
podstawie dysponowania tymi osobami.
1.4. Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia.
1.5. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (zgodnie z art. 26 ust.
2b ustawy), jeżeli wykonawca będzie przy wykonywaniu zamówienia polegał na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonywania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Z pisemnego
zobowiązania innych podmiotów musi jednoznacznie wynikać czy podmioty te będą także uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, a jeżeli nie to w pisemnym zobowiązaniu musi być zawarta
informacja w jaki sposób zasoby zostaną udostępnione wykonawcy.
2.

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie niniejszego za-

mówienia z przyczyn opisanych w art. 24 ust. 1 ustawy.
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2.1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania
braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2.2. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu –wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
2.3. Aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem
składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert.
2.4. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2
pkt 5 ustawy, albo informacja o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej.
3.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający

wymaga aby każdy z wykonawców złożył indywidualne oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia oraz dokumenty wymienione w punktach od 2.1.
do 2.4.
4.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punktach 2.1., 2.2., 2.3. składa dokument lub
dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające
odpowiednio, że:
4.1. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
4.2. nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne
albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
5.

Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub

miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie 4., zastępuje się je
dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby
lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.
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6.

Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia

publicznego, albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego –
jeżeli osoba reprezentująca wykonawcę nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentowania we właściwym dokumencie (np.: KRS, wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej). Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania.
7. Forma oświadczeń i dokumentów:
7.1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, z przyczyn opisanych w art. 24 ust. 1 ustawy, należy złożyć w formie
oryginału.
7.2. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych
zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (zgodnie z art. 26 ust. 2b
ustawy), jeżeli wykonawca będzie przy wykonywaniu zamówienia polegał na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonywania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków – należy złożyć w formie
oryginału.
7.3. Dokumenty, informacje i wykazy na potwierdzenie spełniania przez wykonawcę warunków
udziału w niniejszym postępowaniu oraz dokumenty na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez
wykonawcę. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz
w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych
podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te
podmioty.
7.4. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
7.5. Dokument pełnomocnictwa należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem przez notariusza.
VII. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów a także wskazanie osoby uprawnionej do porozumiewania się w Wykonawcami.
1.

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Zamawiający nie wyraża zgody,

o której mowa w art. 9 ust. 3 ustawy.
2.

Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego, pisemnego powiadomienia o każdej zmianie

adresu siedzib (miejsca zamieszkania) lub numerów faksu, adresów mailowych. W przypadku braku takiego powiadomienia, pisma dostarczone pod adres lub numer wskazany w ofercie uważa się
za doręczone wykonawcy w sposób umożliwiający zapoznanie się z jego treścią.
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3.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz

informacje zamawiający i wykonawca przekazują pisemnie. Zamawiający dopuszcza przekazywanie wniosków, zawiadomień oraz informacji za pomocą faksu na nr 32 788 33 67 oraz drogą elektroniczną na adres: administracja@kiepura.pl. W przypadku przekazywania przez wykonawców
wniosków, zawiadomień oraz informacji za pomocą faksu lub drogi elektronicznej, należy niezwłocznie przesłać oryginał dokumentu. W przypadku braku możliwości przekazywania informacji
faksem lub pocztą elektroniczną obowiązuje droga pocztowa.
4.

Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazuje oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz

informacje faksem lub drogą elektroniczną – każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt ich otrzymania.
5.

Osoba uprawniona do porozumiewania się z wykonawcami.

Pani Agnieszka Szczurek

tel. 32 788 33 77

codziennie w godzinach od 1000 do 1600 .
VIII. Wymagania dotyczące wadium
1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
IX. Termin związania ofertą
1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni licząc od upływu terminu
składania ofert.
X. Opis sposobu przygotowania oferty
1. Ofertę należy sporządzić pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Oferta jest
dokumentem zawierającym treść oświadczenia woli – zatem wykonawca musi ofertę
własnoręcznie podpisać. Wszelkie miejsca w ofercie, w których nanoszone były zmiany muszą być
bezwzględnie parafowane przez wykonawcę. Jeżeli wykonawca do podpisania oferty i parafowania zmian ustanowi swojego reprezentanta wówczas jest zobowiązany załączyć do oferty oryginał
pełnomocnictwa lub kserokopię pełnomocnictwa poświadczoną za zgodność z oryginałem przez
notariusza, jeżeli osoba reprezentująca wykonawcę nie jest wskazana jako upoważniona do jego
reprezentowania we właściwym dokumencie (np. KRS).
2. Ofertę należy napisać w języku polskim, trwałą i czytelną techniką.
3. Wykonawca sporządzi ofertę według załączonego wzoru formularza oferty.
Wykonawca załączy do oferty:
- oświadczenie wykonawcy, o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
- oświadczenie wykonawcy, o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu,
- dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do
wykluczenia, opisane w punkcie VI niniejszej specyfikacji.
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XI. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert
1. Ofertę należy złożyć w Miejskim Klubie im. Jana Kiepury, ul. Będzińska 65
41-200 Sosnowiec, pokój nr 206 – nie później niż do dnia 07.03.2016 r. do godz. 16 00 .
Wykonawca umieści ofertę w kopercie lub opakowaniu opisanym w następujący sposób:
Miejski Klub imienia Jana Kiepury
ul. Będzińska 65,
41-200 Sosnowiec,
Zamówienie publiczne nr: ZP.1.2.2016
Oferta na:
ŚWIADCZENIE KOMPLEKSOWEJ USŁUGI SPRZĄTANIA I UTRZYMANIA CZYSTOŚCI W BUDYNKACH I
LOKALACH NALEŻĄCYCH DO MIEJSKIEGO KLUBU IM. JANA KIEPURY TJ.: BUDYNKU PRZY UL.
BĘDZIŃSKIEJ 65 ORAZ BUDYNKU PRZY UL. WARSZAWSKIEJ 2

Poza oznaczeniami podanymi powyżej koperta musi posiadać nazwę i adres wykonawcy w celu
odesłania w przypadku złożenia jej po terminie składania ofert.
2. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać ofertę przed upływem terminu składania
ofert.
3. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty musi zostać złożone
w sposób i w formie przewidzianej dla oferty. Opakowanie winno być wówczas oznaczone dodatkowo określeniem „zmiana lub wycofanie”.
4. Zamawiający otworzy oferty i zmiany do ofert w dniu 07.03.2016 r. o godzinie 1830 w siedzibie
zamawiającego – w Miejskim Klubie im. Jana Kiepury, ul. Będzińska 65, 41-200 Sosnowiec, w sali
nr 217.
5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
6. Podczas otwierania ofert, zamawiający poda, w odniesieniu do każdej z ofert :
a) nazwę (firmę) oraz adres wykonawcy, którego oferta jest otwierana,
b) informacje dotyczące ceny,
c) ilości osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę którym zostanie powierzona realizacja
przedmiotu zamówienia
7. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
8. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa,
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r., o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
(tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. nr 153, poz. 1503, ze zmianami), 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.
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9. Nie podlegają zastrzeżeniu informacje o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień
publicznych.
10. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca.
W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, wykonawcom, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, przysługuje
roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty (art.93 ust. 4 ustawy).
XII. Opis sposobu obliczenia ceny
1. Wykonawca obliczy cenę oferty uwzględniając wszystkie koszty realizacji zamówienia. Wykonawca poda kwotę za jeden miesiąc wykonywania usługi oraz za okres jej wykonywania przez 15
miesięcy, odrębnie dla Zakresu 1 i Zakresu 2. W Formularzu ofertowym wykonawca poda również
cenę za 1 godzinę pomocy przy obsłudze imprez oraz za 300 godzin dla Zakresu 1 i 5200 dla Zakresu 2. Suma kwot za wykonywanie usługi w ciągu 15 miesięcy dla Zakresu 1 i Zakresu 2 będzie
stanowić cenę oferty.
Skalkulowana przez wykonawcę cena musi uwzględniać wszystkie wymagania zamawiającego
określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz musi obejmować wszelkie koszty
jakie poniesie wykonawca z tytułu należytego, zgodnego z umową i obowiązującymi przepisami
wykonania przedmiotu zamówienia.
Rozliczenia z tytułu wykonania zamówienia między wykonawcą a zamawiającym prowadzone będą w złotych polskich i setnych częściach złotego czyli groszach.
XIII. Opis kryterium którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty
1.

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o następujące kryteria oceny:

a)

najniższej ceny brutto (85%) oraz

b)

ilość osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę którym zostanie powierzona realizacja
przedmiotu zamówienia, z uwzględnieniem personelu podwykonawców (15%)

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta spośród nieodrzuconych ofert, która uzyska
najwyższą łączną ocenę w obu kryteriach oceny.
2.

Sposób obliczenia punktów w kryterium - cena brutto - waga 85%.

Kc = (Cmin / Cbad) x 85% 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 – 85 otrzyma oferta z najniższą oferowaną ceną brutto za wykonanie
przedmiotu zamówienia. Punktacja będzie obliczana z dokładnością co najmniej do dwóch miejsc
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po przecinku.
3.

Sposób obliczenia punktów w kryterium – ilość osób zatrudnionych na podstawie umowy o

pracę którym zostanie powierzona realizacja przedmiotu zamówienia, z uwzględnieniem personelu
podwykonawców – waga 15%.
Kz = (Zi / Zmax) x 15% przy czym 1% = 1 pkt
KZ - Ilość punktów jakie otrzyma oferta badana za kryterium “Ilość osób zatrudnionych na
podstawie

umowy o pracę,

którym zostanie powierzona realizacja przedmiotu zamówienia,

z uwzględnieniem personelu podwykonawców ”
Zmax - Największa Ilość osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, którym zostanie powierzona realizacja przedmiotu zamówienia, z uwzględnieniem personelu podwykonawców - spośród
złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu
Zi - Ilość osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, którym zostanie powierzona realizacja
przedmiotu zamówienia, z uwzględnieniem personelu podwykonawców oferty badanej
Maksymalną ilość punktów – 15 otrzyma oferta z największą oferowaną ilością osób zatrudnionych
na podstawie umowy o pracę, którym zostanie powierzona realizacja przedmiotu zamówienia.
Punktacja będzie obliczana z dokładnością co najmniej do dwóch miejsc po przecinku.
4.

Łączna ilość punktów, uzyskanych przez ofertę, zostanie obliczona według wzoru:

P = Kc + Kz, gdzie: P – łączna ilość punktów uzyskana przez ofertę,
Kc – punkty uzyskane w kryterium cena,
Kz – punkty uzyskane w kryterium – ilość osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę którym
zostanie powierzona realizacja przedmiotu zamówienia, z uwzględnieniem personelu podwykonawców.
Zamawiający porówna ceny złożonych ofert i – ilość osób zatrudnionych na podstawie umowy o
pracę którym zostanie powierzona realizacja przedmiotu zamówienia, z uwzględnieniem personelu
podwykonawców zgodnie z powyższymi wzorami i wybierze ofertę, która uzyska najwyższą punktację łączną.
5.

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.
XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
1. Informacja o wyborze oferty zostanie przekazana Wykonawcom, którzy złożyli oferty na zasadach i w zakresie określonym w art. 92 ust. 1 ustawy Pzp.
2. Zamawiający wskaże Wykonawcy, którego oferta została wybrana termin i miejsce podpisania
umowy.
3. Umowa zostanie zawarta w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego z uwzględnieniem art.
94 ustawy Pzp.
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4. Wykonawca przed podpisaniem umowy przedstawi Zamawiającemu wykaz środków czystości
stosowanych podczas wykonywania usługi oraz listę osób, które będą wykonywały zamówienie,
ze wskazaniem podstawy ich zatrudnienia.
5. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu
w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – kopię umowy
regulującej współpracę tych Wykonawców.
6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy 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.
7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo
zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego.
8. 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.
XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
XVI. Środki ochrony prawnej
Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy.
XVII. Maksymalna liczba wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową,
jeżeli zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej
Zamawiający nie przewiduje zawierania umowy ramowej.
XVIII. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających.
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających w stosunku do zamówienia podstawowego, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych
w wysokości do 50 % zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego
rodzaju zamówień.
XIX. Informacja dotycząca walut obcych.
Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.
XX. Informacja dotycząca aukcji elektronicznej.
Zamawiający będzie prowadził postępowanie bez zastosowania aukcji elektronicznej.
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XXI. Podwykonawcy.
1.

Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania zamówienia podwykonawcom. Zamawiający

żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.
2.

Zamawiający żąda podania przez Wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zaso-

by wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień
publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa
w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3.

Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wyko-

nawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22
ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie
mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego.
XXII. Zmiany umowy.
Zamawiający

dopuszcza

możliwość

dokonania

istotnych

zmian

postanowień

umowy

w przypadkach określonych we wzorze umowy.
Poniżej wymienione załączniki stanowią integralną część SIWZ:
Załącznik nr 1–Formularz ofertowy.
Załącznik nr 2–Oświadczenie o spełnianiu warunków w postępowaniu.
Załącznik nr 3–Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.
Załącznik nr 4–Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej .
Załącznik nr 5–Wykaz wykonanych głównych usług.
Załącznik nr 6 – Wykaz osób
Załącznik nr 7 – Wykaz sprzętu
Załącznik nr 8– Wzory umów
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