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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW 
ZAMÓWIENIA 

 
 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  

na: 
 
 

świadczenie usług sprzątania pomieszczeń w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej 
Pabian-Med w Pabianicach. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zamówienie o wartości szacunkowej do kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie 
art.11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych 

 



 
I. INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW 

 

 
Zamawiający:  
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
Pabian - Med w Pabianicach ,  
ul. Kilińskiego 10/12,  
95-200 Pabianice, woj. łódzkie, 
Tel :  (+48) 42-21-21-921 
Fax:  (+48) 42-21-21-976 
 NIP:731-10-03-493, 
 REGON: 000645292, 
 KRS: 0000001111 
www. www.pabianmed.pl 
e- mail : pabianmed@pabianmed.pl 
 

zwany dalej Zamawiającym zaprasza do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na: 
świadczenie usług sprzątania pomieszczeń w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki  

Zdrowotnej Pabian-Med w Pabianicach. 
 

 
II. Tryb udzielenia zamówienia 

 

 
Postępowanie o udzielenie zamówienia, którego dotyczy niniejsza SIWZ, prowadzone jest w trybie 
przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej do kwot określonych w przepisach wydanych na 
podstawie art.11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych  
(Dz. U. z 09.08 .2013 r. poz. 907 ze zmianami ) zwanej dalej „ustawą Pzp „ lub „Pzp” 
 

 
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

 
1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe utrzymanie czystości i wykonywanie  
dezynfekcji w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Pabian-Med w Pabianicach.  
2. Budynek SP ZOZ Pabian-Med posiada w swej strukturze:  

a) Poradnie POZ dla dorosłych i dla dzieci;  
b) Poradnie specjalistyczne: ginekologiczno -położniczą, laryngologiczną, neurologiczną, 

dermatologiczną, okulistyczną, psychologiczną, logopedyczna i medycyny pracy ; 
c) Zakład Rehabilitacji Leczniczej;  
d) Pracownie diagnostyczne: RTG, EKG, USG, spirometrii, densytometrii;  
e) Sterylizatornię;  
f) Pomieszczenia rejestracji;  
g) Pomieszczenie odpadów medycznych;  
h) Pomieszczenie brudnej bielizny;  
i) Pomieszczenia biurowe administracji;  
j) Portiernia – szatnia;  
k) Pomieszczenia gospodarcze, w tym warsztat, piwnice, archiwa;   
l) Ciągi komunikacyjne;  
m) Toalety  

Całkowita powierzchnia do sprzątania: 2.795,12 m2  
Powierzchnia okien: 573,81 m2  
Powierzchnia ścianek szklanych i drzwi przeszklonych: 97,17 m2  
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3. Wykonanie usługi Wykonawca wykona przy użyciu środków czystości, dezynfekcji,  
sprzętu, narzędzi, maszyn i urządzeń  finansowanych ze środków własnych.  
4. Wykonawca zapewni wyposażenie w maty osuszające i wycieraczki (ilość do oceny Wykonawcy po 
dokonaniu wizji lokalnej obiektu) oraz w bieżące wyposażenie sanitariatów i pomieszczeń podlegających 
świadczeniu usługi w następujące środki:  

a) higieniczne:  
b) ręczniki papierowe,  
c) papier toaletowy,  
d) szczotki do toalet 
e) mydło w płynie,  
f) odświeżacz powietrza 
g) kostki do muszli 
h) płyn do dezynfekcji rąk typu AHD 2000 lub równoważny w gabinetach 
i) worki foliowe na odpady komunalne,  
j) worki foliowe na niebezpieczne odpady medyczne (wg kolorów zgodnych z przepisami w sprawie 

szczegółowego postępowania z odpadami medycznymi).  
5. Kompleksowe sprzątanie i dezynfekcję  wszystkich powierzchni w danej komórce organizacyjnej 
wykonuje się z częstotliwością zależną od strefy czystości. Wydzielono trzy strefy utrzymania czystości:   
Strefa I – w skład tej strefy wchodzą  
pomieszczenia, w których nie są prowadzone żadne działania mające bezpośredni związek z procesem 
leczenia. Pomieszczenia te nie wymagają  dezynfekcji;  
  
Strefa II – w skład tej strefy wchodzą  
pomieszczenia wymagające okresowej dezynfekcji;  
 
Strefa III – w skład tej strefy wchodzą pomieszczenia, wymagające przeprowadzania dezynfekcji ciągłej, 
wysokiego stopnia.  
 
6. Dezynfekcja jest przeprowadzana przy użyciu środków dezynfekcyjnych o spektrum działania 
dostosowanym do rodzaju zagrożenia epidemiologicznego i rodzaju sprzątanej strefy, spełniających wymogi 
ustawy o produktach biobójczych.  
 
7. Zakres i częstotliwość prac jednakowe dla wszystkich pomieszczeń:  

 Mycie i dezynfekcja klamek -1 x dziennie;  
 Mycie opraw i promienników lamp bakteriobójczych – 1 x dziennie;  
 Mycie umywalek (wraz z armaturą) – 1 x dziennie;   
 Opróżnianie, mycie koszy i wymiana worków – 1 x dziennie;  
 Mycie podłóg (pojedynczy mop) i listew przypodłogowych – 1 x dziennie chyba, że  
 inaczej określono w punkcie 8;  
 Mycie ścianek szklanych i drzwi przeszklonych – 1 x dziennie;  
 Mycie parapetów – 2 x w tygodniu chyba, że inaczej określono w punkcie 8;  
 Uzupełnianie środków myjących – 1 x w tygodniu lub według potrzeb;  
 Mycie wyłączników światła – 1 x w tygodniu chyba, że inaczej określono w punkcie 8;  
 Mycie aparatów telefonicznych – 1 x w tygodniu;  
 Mycie luster – 1 x w tygodniu;   
 Mycie i dezynfekcja sprzętu rehabilitacyjnego (poza aparaturą medyczną do zabiegów  
 fizykalnych) -1 x w tygodniu;  
 Mycie ścianek działowych w salach rehabilitacyjnych -1 x w tygodniu;  
 Dezynfekcja kratek ściekowych – 1 x w tygodniu;  
 Mycie glazury, lamperii – 2 x w miesiącu chyba, że inaczej określono w punkcie 8;  
 Mycie grzejników – 2 x w miesiącu chyba, że inaczej określono w punkcie 8;  
 Gruntowne czyszczenie mebli tapicerowanych – 1 x w miesiącu;  
 Mycie plafonów ściennych – 1 x w miesiącu;  
 Mycie sufitowych opraw oświetleniowych – 1 x w kwartale;  



 Odkurzanie ścian (na powierzchni powyżej 1,7 m) – 1 x w kwartale;  
 Czyszczenie kratek wentylacyjnych – 1 x w kwartale;  
 Gruntowne mycie i konserwacja podłóg (maszynowe polerowanie) – 1 x w kwartale. Wykonawca 

przedstawia na piśmie harmonogram na cały rok;  
 Mycie okien i żaluzji poziomych -3 razy w roku. Wykonawca przedstawia na piśmie harmonogram 

na cały rok;  
 Czyszczenie i konserwacja parkietu w sali ćwiczeń w Zakładzie Rehabilitacji Leczniczej zgodnie z 

zasadami czyszczenia parkietu olejowanego.  
8. Zakres i częstotliwość prac uzależnionych od rodzaju sprzątanej strefy:  
Strefa III:  
Gabinety zabiegowe, POZ dla dzieci, Poradnia Laryngologiczna, Poradnia  
Ginekologiczno – Położnicza, Poradnia Dermatologiczna, Poradnia Okulistyczna:  
mycie detergentem;  
dezynfekcja 1 x dziennie lub częściej zależnie od potrzeb;  

 Mycie podłóg (podwójny mop) – 1 x dziennie;  
 Mycie parapetów -1 x dziennie;  
 Mycie mebli -1 x dziennie;  
 Mycie ścian (glazura, lamperia) -1 x dziennie;  
 Mycie wyłączników -1 x dziennie;  
 Mycie i dezynfekcja klamek -1 x dziennie;  
 Mycie drzwi – 3 x w tygodniu;  
 Mycie grzejników -1 x w tygodniu;  

 
Sterylizatornia: 
mycie detergentem;  
dezynfekcja 1 x dziennie;  

 Mycie glazury, lamperii -1 x dziennie;  
 Mycie drzwi -1 x dziennie;  
 Mycie i dezynfekcja klamek -1 x dziennie;  
 Mycie parapetów -1 x dziennie;  
 Mycie mebli -1 x dziennie;  
 Mycie wyłączników -1 x dziennie;  
 Dezynfekcja kratek ściekowych – 1 x w tygodniu;  
 Mycie grzejników – 1 x w tygodniu;  

 
Strefa II:  
 Pozostałe gabinety przyjęć i badań pacjentów:  
mycie detergentem;  
dezynfekcja 1 x tydzień;  

 Mycie parapetów – 1 x dziennie;  
 Mycie mebli – 3 x w tygodniu;  
 Mycie drzwi – 2 x w tygodniu;  
 Mycie glazury, lamperii – 1 x w tygodniu;  

 
Pomieszczenia rejestracji:  
mycie detergentem;  
dezynfekcja 1 x tydzień;  

 Mycie parapetów -1 x dziennie;  
 Mycie mebli (w tym szafy kartoteczne) – 1 x dziennie;  
 Mycie witryn szklanych -1 x dziennie;  
 Mycie drzwi -2 x w tygodniu;  
 Mycie grzejników – 2 x w tygodniu;  
 Mycie wyłączników -2 x w tygodniu;  
 Mycie lamperii – 1 x w tygodniu;  



 Mycie glazury, lamperii -1 x tydzień;  
 
Toalety:  
mycie detergentem;  
dezynfekcja 1 x dziennie;  

 Mycie podłóg (podwójny mop) – 1 x dziennie;  
 Mycie glazury ściennej, lamperii – 1 x dziennie;  
 Mycie parapetów – 1 x dziennie;  
 Mycie umywalek, pisuarów, sedesów (wraz z armaturą) – 1 x dziennie;  
 Mycie uchwytów dla niepełnosprawnych – 1 x dziennie;  
 Mycie wyłączników -1 x dziennie;  
 Mycie drzwi – 3 x w tygodniu;  
 Dezynfekcja kratek ściekowych, syfonów – 1 x w tygodniu;  

Korytarze, klatki schodowe, holle (ciągi komunikacyjne):  
mycie detergentem;  
dezynfekcja 1 x w tygodniu;  

 Zamiatanie i mycie podłóg – 1x dziennie;  
 Zamiatanie i mycie schodów -1 x dziennie;  
 Mycie i dezynfekcja uchwytów dla niepełnosprawnych -1 x dziennie;  
 Mycie mebli, krzeseł -1 x w tygodniu;  
 Mycie tablic ogłoszeniowych -1 x w tygodniu;  
 Mycie drzwi -2 x w miesiącu;  

Portiernia – szatnia:  
mycie detergentem;  
dezynfekcja 1 x w tygodniu;  

 Mycie blatów, mebli, wieszaków – 1 x dziennie;  
 Mycie witryn szklanych – 1 x dziennie;  
 Mycie rolety antywłamaniowej – 1 x w miesiącu;  

Winda:  
mycie detergentem;  
dezynfekcja 1 x w tygodniu;  

 Mycie podłóg – 1 x dziennie;  
 Mycie ścian – 1 x dziennie;  
 Mycie luster – 1 x dziennie;  
 Mycie drzwi – 1 x dziennie;  

 
Pomieszczenie odpadów medycznych:  
mycie detergentem;  
dezynfekcja 1 x w tygodniu;  

 Mycie lamperii – 1 x w tygodniu;  
 Mycie drzwi – 1 x w tygodniu;  
 Mycie koszy na odpady medyczne – 1 x w tygodniu;  
 Mycie wagi – 1 x w tygodniu;  
 Mycie i dezynfekcja lodówek – 1 x w tygodniu;  

Pomieszczenie brudnej bielizny:  
mycie detergentem;  
dezynfekcja 1 x w miesiącu;  

 Mycie drzwi – 1 x w tygodniu;  
 Mycie wagi – 1 x w tygodniu;  
 Mycie podestu drewnianego – 1 x w tygodniu;  
 Mycie mebli – 1 x w tygodniu;  
 Mycie podłóg – 1 x w tygodniu;  

 
Strefa I  



Pomieszczenia biurowe, sala konferencyjna (sala szkoleń):  
mycie detergentem;  
nie wymaga dezynfekcji  

 Mycie mebli – 1 x dziennie;  
 Odkurzanie wykładzin podłogowych – 1 x dziennie;  
 Mycie drzwi – 2 x w miesiącu;  

Pomieszczenia gospodarcze, w tym archiwa, warsztat, piwnica:  
mycie detergentem;  
nie wymaga dezynfekcji  

 Mycie mebli – 2 x w tygodniu;  
 Mycie podłóg – 2 x w tygodniu;  
 Mycie wyłączników – 2 x w tygodniu;  
 Mycie klamek – 2 x w tygodniu;  
 Mycie drzwi – 2 x w miesiącu.  

9. Wykonywanie czynności sprzątania musi odbywać się bez utrudniania funkcjonowania danego 
pomieszczenia, realizacja usługi w sposób niekolidujący i niezakłócający statutowej działalności 
Zamawiającego, w szczególności nie wolno sprzątać pomieszczeń, w których są aktualnie przyjmowani 
pacjenci (poza wypadkami nagłymi, na wezwanie Zamawiającego).  
10. Przy myciu korytarzy należy stosować zasadę mycia jednej połowy korytarza i umieszczać znak 
ostrzegawczy.  
11. Do obowiązków Wykonawcy należy transport na terenie budynku worków z odpadami komunalnymi i 
worków z odpadami medycznymi, oznakowanych zgodnie z obowiązującymi przepisami do wyznaczonych 
miejsc składowania.  
12. Niżej wymienione pomieszczenia mogą być sprzątane wyłącznie w obecności pracowników 
Zamawiającego: magazyny, archiwa, kasa.  
13. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie również sprzątanie pomieszczeń po  
przeprowadzonych remontach i adaptacjach oraz dodatkowo w sytuacjach awaryjnych  
(awaria kanalizacji, dodatkowa dezynfekcja pomieszczeń w związku ze zmianą sytuacji  
epidemiologicznej) w trakcie trwania umowy.  
14. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wykonanie usługi zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 
ponosi konsekwencje prawne i finansowe kontroli prowadzonych przez Państwową Inspekcję Sanitarną 
oraz inne jednostki kontrolujące oraz ponosi koszty doprowadzenia pomieszczeń do należytego stanu 
sanitarno – epidemiologicznego.  
15. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany wielkości powierzchni sprzątania i dezynfekcji oraz 
zmiany zakresu i częstotliwości w zależności od potrzeb na podstawie prowadzonych obserwacji i oceny 
mikrobiologicznej.  
16. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkolenie personelu sprzątającego w zakresie prawidłowego 
sprzątania i dezynfekcji. Szkoleniem zawsze musi być objęty każdy nowo przyjmowany pracownik oraz 
okresowo każdy pracownik. Szkolenie powinno być przeprowadzone przez wykwalifikowany personel.  
17. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe przy wykonaniu usługi przez pracowników 
Wykonawcy.  
18. Wykonawca zapewni ubrania robocze w odpowiedniej ilości oraz środki ochrony osobistej.  
19. Zastosowane środki czyszczące, płyny, proszki, detergenty, środki czyszczące do mebli itp. muszą być 
przeznaczone do używania dla każdej z zastosowanych powierzchni i nie mogą być o gorszej jakości niż 
charakteryzująca Domestos, Ajax, Cif, Cilit, Pronto, itp.. Muszą być przeznaczone do konkretnych czynności i 
posiadać wymagane przepisami atesty uprawniające do stosowania w Polsce. 
20.Wykonawcy zostanie przydzielone pomieszczenie, gdzie personel wykonawcy będzie mógł 
zostawić sprzęt oraz materiały potrzebne do wykonania usługi. 
21.Wykonawca poniesie wszelkie koszty z tytułu zakupu, transportu, wykorzystania materiałów 
jakie okażą się niezbędne do realizacji zamówienia 
22.Wykonawca zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 28 listopada 2005 roku  
w sprawie wykazu stanowisk pracy oraz szczepień ochronnych wskazanych do wykonania pracownikom 
podejmującym pracę lub zatrudnionym na tych stanowiskach (Dz. U. Nr 250, poz. 2113) jest zobowiązany 



do zaszczepienia pracowników zanim rozpoczną wykonywanie usługi. Wykonawca zobowiązany jest do 
prowadzenia postępowania poekspozycyjnego dla zatrudnionych pracowników na własny koszt.  
 

 
IV. Nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień Publicznych ( CPV) 

 

 
CPV  90.91.00.00-9 usługi sprzątania 
 

 
V. OFERTY WARIANTOWE,  UMOWY RAMOWE, AUKCJA ELEKTRONICZNA 

 

   
1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej;  
2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej;  
3. Zamawiające nie przewiduje wyboru oferty w formie aukcji elektronicznej.  
 

 
VI. OFERTY RÓWNOWAŻNE 

 

 
 Zamawiający dopuszcza złożenie oferty równoważnej. 

W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia technologia robót przy realizacji przedmiotu 

zamówienia zostaje opisana poprzez wskazanie znaków towarowych lub pochodzenia / przykładowe środki 

czystości/, Zamawiający informuje, iż zapis ten jest jedynie przykładowym i stanowi wskazanie dla 

Wykonawcy jakie cechy powinny posiadać materiały użyte do realizacji przedmiotu zamówienia. 

Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia poprzez zastosowanie materiałów równoważnych. 

Zamawiający przez podanie nazw własnych produktów, określa minimalne parametry techniczne, cechy 

użytkowe oraz jakościowe jakim powinny odpowiadać materiały równoważne, aby spełniały stawiane 

wymagania. 

Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp – Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest 

obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez 

Zamawiającego.   

 
VII. OFERTY CZĘŚCIOWE 

 

 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 
Należy złożyć jedna ofertę na całe zadanie ,które jest przedmiotem postępowania 
 

 
VIII . ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJACE 

 

 
Zamawiający  dopuszcza, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu 
wykonawcy usługi, stanowiących nie więcej niż 20 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na 
rozszerzeniu usługi np. o zwiększenie powierzchni do sprzątania 
 
 



 
IX. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

 

 
1. Wymagany i nieprzekraczalny termin  realizacji zamówienia:  

od dnia 01 lutego 2015   do dnia 31 styczeń 2018 
 

 
X.  WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Oferenci, którzy:  
1.  Spełniają warunek udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp dotyczące:  
1.1.Posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 
nakładają obowiązek ich posiadania 
1.2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie 
1.3  Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia  
warunek ten zostanie spełniony  

Za spełnienie warunku posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia Zamawiający uzna wykonanie w 

okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednej usługi sprzątania trwającej min. 12 

miesięcy w obiekcie  użyteczności publicznej o łącznej powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 2 500 m2  

 (budynek użyteczności publicznej w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. 

w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz. U. nr 75, poz. 

690 z późn. zm.–§ 3, pkt 6 Rozporządzenia)  

 
Warunki te w odniesieniu do wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia zamawiający 
będzie oceniał łącznie 
 
1.4 W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o zamówienie powyższe warunki powinien spełnić 

co najmniej jeden Wykonawca lub wszyscy Wykonawcy wspólnie. 
 
1.5 Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia  

 
a warunek ten zostanie spełniony jeżeli wykonawca posiadają polisę ubezpieczeniową potwierdzającą, 
że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
związanej z przedmiotem zamówienia  

 
2.  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Oferenci, którzy spełniają warunek udziału w 

postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego, o których mowa w art.24 ust. 1 ustawy Pzp 

 
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek powinien 

spełniać każdy z Wykonawców samodzielnie 
 
4.  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Oferenci Spełniają warunek udziału w 

postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego, o których mowa w art.24 ust 2pkt. 5 ustawy Pzp 

 
Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów i oświadczeń 
załączonych do oferty. Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców prowadzona będzie na 
podstawie analizy ww. dokumentów metodą „spełnia-nie spełnia”. 



  
Zamawiający zastrzega sobie prawo wykluczenia  z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę 
biorącego udział w postepowaniu , który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób 
zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku 
zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co 
zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych, o czym mowa w art.24 
ust.2a ustawy Pzp 
 

  
XI. WYKAZ DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
  

 
1. W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 

ustawy, należy przedłożyć następujące dokumenty :  
 
a)  Oświadczenie Wykonawcy, że spełnia wymagania określone w art. 22 ust.1  

w/g wzoru nr 2  
b) Wykaz wykonanych , a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, 

głównych usług, w okresie trzech lat przed upływem składania ofert albo wniosków o dopuszczenie 
do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -w tym okresie, 
wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi 
zostały wykonane według wzoru stanowiącego  załącznik nr 4 do SIWZ, 

c) Dokument poświadczający że wykazane usługi , zostały wykonane lub są wykonywane należycie 
d) Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalność i  związanej z 
przedmiotem zamówienia ważnej w dniu otwarcia ofert. 

2. W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków dotyczących braku podstaw do 
wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, o których mowa w art. 24 ust.1 
ustawy Pzp, należy przedłożyć:  

 
a) Oświadczenie Wykonawcy , że nie podlega wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1 ustawy Pzp. w/g 

wzoru nr 3  
 

b) aktualnego odpisu 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, wystawionego nie wcześniej 
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

 
c) W celu potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, 

należy przedłożyć: listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej co Wykonawca albo, 
w przypadku gdy nie należy do grupy kapitałowej informację o tym, że Wykonawca nie należy do 
grupy kapitałowej w formie oryginału, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SWIZ. 

d) W przypadku, kiedy odrębne oferty złożą Wykonawcy należący do tej samej grupy kapitałowej, 
Zamawiający zwróci się do tych Wykonawców o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień 
dotyczących powiązań, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Pzp, istniejących miedzy 
przedsiębiorcami, w celu ustalenia, czy zachodzą przesłanki wykluczenia wykonawcy. 

 
e) Jeżeli oferent będzie polegał  na zasobach innych podmiotów zgodnie z zasadami określonymi  w 

art. 26 ust.2b Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia , zamawiający 
żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów oświadczenia o braku 
podstaw do wykluczenia z postępowania -  o których mowa w art.24 ust.1 Pzp 

Podmioty zagraniczne 

3. Oferent który ma siedzibę poza terytorium RP  winien złożyć dokument wystawiony w kraju, w którym 



ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że 
 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania ofert 
 
4. Jeżeli w kraju zamieszkania osoby lub kraju w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania nie wydaje się o którym mowa powyżej, zastępuje się go 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 miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem. 
5. Dokumenty składane w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski 

 
XII. PYTANIA I WYJAŚNIENIA i SPOSOBY POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z 

WYKONAWCĄ 
 

 
Osobą uprawnioną do kontaktowania się z oferentami jest : Anna Niwiadoma 
e- mail   pabianmed@pabianmed.pl 
W niniejszym postępowaniu:  

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia znajduje się na stronie: 
 www. www.pabianmed.pl  

2. Podstawowym sposobem porozumiewania się jest korespondencja pisemna przekazywana za 
pomocą operatorów pocztowych (w tym również pocztą kurierską).  

3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje przesłane za pomocą faksu lub drogą 
elektroniczną uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do strony postępowania, 
zaś oryginał dokumentu dostarczono niezwłocznie w formie pisemnej drogą pocztową (w tym 
również za pomocą poczty kurierskiej).  

4. Każda ze stron, która przekazuje oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje w formie 
faksu lub drogą elektroniczną, ma obowiązek na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzić fakt jej 
otrzymania tą samą drogą.  

5. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane 
do zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania formy pisemnej 
postępowania.  

6. Zamawiający oświadcza, że nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców w związku z wszczętym 
postępowaniem o zamówienie publiczne  

7. Oferent może zwrócić się pisemnie do Zamawiającego o wyjaśnienie SIWZ.  
8. Na pisemny wniosek Wykonawcy Zamawiający w ciągu 5 dni przekaże SIWZ w formie papierowej  
9. Zamawiający niezwłocznie udzieli pisemnych wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed 

upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do 
Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu 
składania ofert.  

10. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po terminie składania wniosków, o którym mowa 
w ust. 5, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.  

11. Kopie odpowiedzi Zamawiającego wraz z treścią wniosku (bez ujawniania danych dotyczących 
Wykonawcy, który go złożył) będą wysłane w takim samym terminie do wszystkich wykonawców, 
którym doręczono niniejszą SIWZ.  

12. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.  
 

 
XIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

 

 
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie przez Wykonawcę większej ilości ofert 

spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.  



2. Ofertę należy sporządzić na druku oferty załączonym do SIWZ, lub innym formularzu, który 
uwzględnia wszystkie zapisy załączonego wzoru.  

3. Ofertę należy napisać. w języku polskim czytelnym pismem -  pod rygorem nieważności.  
4. Ofertę stanowi druk „Oferta" z oświadczeniem o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu  

(art. 44 ustawy) oraz dokumentami, które je potwierdzają.  
5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  
6. Oferent obowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami SIWZ.  
7. Zaleca się, aby oferta była złożona w formie uniemożliwiającej jej zdekompletowanie.  
8. Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii. 
9. Osoby wskazane w dokumencie upoważniającym do występowania w obrocie prawnym  

lub posiadające pełnomocnictwo muszą złożyć podpisy na:  

 wszystkich stronach oferty,    

 załącznikach,  

 w miejscach, w których Oferent naniósł zmiany 
10. Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być opatrzone klauzulą: „ZA ZGODNOŚĆ Z 

ORYGINAŁEM" i poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentacji.  
11. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu 

wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez Oferenta kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub 
budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.  

12. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego oraz w 
przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w 
art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych 
podmiotów są poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te 
podmioty. 

13. W przypadku gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,( DZ.U. z 2003r nr.153 poz. 1503) co do 
których Wykonawca zastrzega ,że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania 
winny być oznaczone jako niejawne, oddzielnie trwale spięte i załączone do oferty  

 

 
XIV.  WADIUM 

 

 
1.  Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium. 
 

 
XV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

 

 
Wynosi 30 dni . Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
 

  
XVI. ADRESOWANIE OFERT 

 

 
Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu uniemożliwiającym przypadkowe zapoznanie się z 
treścią oferty przed terminem otwarcia ofert. 
Oferta winna być złożona w dwóch kopertach. Koperty należy oznakować w następujący sposób:  
Koperta zewnętrzna:  
OFERTA NA :  Usługa sprzątania . 
Należy ją zaadresować na adres Zamawiającego:  
Koperta wewnętrzna: 
Winna być oznakowana tak, jak koperta zewnętrzna i dodatkowo opieczętowana pieczątką firmową. 



 
 

 
XVII.TERMIN SKŁADANIA OFERT 

 

  
1. Upływa dnia  29 grudnia 2014 r. o godz. 9.30 
2. Oferty należy złożyć  w siedzibie  
 
3. Oferty złożone po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie 
protestu.  
 

 
XVIII. OTWARCIE OFERT 

 

 
Nastąpi dnia  29 grudnia 2014 r.  o godz. 10.00  w siedzibie Zamawiającego 
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 
zadania.  

1. Oferenci winni być obecni przy otwieraniu ofert. Podczas otwierania kopert z ofertami Zamawiający 
ogłosi nazwy Oferentów, ich adresy, ceny ofertowe, udzielony okres gwarancji oraz inne informacje 
dotyczące terminów wykonania i płatności.  

2. W przypadku, gdy Oferent nie był obecny przy otwieraniu ofert, na jego wniosek, zamawiający 
prześle mu informacje, które zostały ogłoszone podczas otwarcia ofert.  

3. Zamawiający udostępni wnioskodawcy protokół lub załączniki do protokołu na jego wniosek. 
Udostępnienie powyższego następuje poprzez wgląd w siedzibie zamawiającego,  

4. Bez zgody zamawiającego, wnioskodawca w trakcie wglądu do protokołu lub załączników, w 
siedzibie zamawiającego, nie może samodzielnie kopiować lub utrwalać za pomocą urządzeń lub 
środków technicznych, służących do utrwalania obrazu treści złożonych ofert  

 

 
XIX. SPOSÓB OBLICZENIA CENY 

 

 
1. Zaoferowana przez Wykonawców cena jest ceną ryczałtową opisana w formularzu cenowym wg 

wzoru  nr 6 
2. Cenę oferty brutto należy przedstawić w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 

do SIWZ  
3. Cena oferty winna zawierać wszystkie niezbędne koszty wynikające z opisu przedmiotu 

zamówienia, w tym koszty robocizny, koszty ogólne, zysk, użyte materiały, podatek VAT, itp. 
4. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe oraz inne 

omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie 
powodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, 
którego oferta zostanie poprawiona.  

 

 
XX. WALUTA I ROZLICZENIE 

 

 
1. Rozliczenie między Wykonawcą a Zamawiającym prowadzone będzie w złotych polskich.  
2. Zamawiający ustala termin płatności faktur do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego, 

prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z protokołem odbioru bez zastrzeżeń , podpisanym 
przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.  



3. Terminem zapłaty jest data obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
 

 
XXI .  KRYTERIA OCENY OFERT 

 

 
1.  Zamawiający dokona oceny złożonych ofert.  
2.  Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami:    
 
      2.1  cena oferty –100  pkt.  
 
 cena minimalna oferty  
cena = --------------------------------- x 100 pkt.  
 cena oferty badanej  
 

4. Zamawiający przyzna zamówienie Oferentowi, którego oferta odpowiada zasadom określonym w 
ustawie prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 09.08 .2013 r. poz. 907 ze zmianami )) spełnia 
wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, uzyskała najwyższą ilość 
punktów oraz została uznana za najkorzystniejszą. 

 

 
XXII . ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA  UMOWY 

 

 
1. Zamawiający  nie żąda od oferenta, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy  
 

 

 
XXIII .KARY UMOWNE 

 

W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy naliczane będą kary umowne zgodnie z 
zapisami we wzorze umowy załączonym do SIWZ 
 

 
XXIV. ZMIANY W UMOWIE 

 

 
1. Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy w przypadku wystąpienia okoliczności, 

których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy w przypadku: 
a) zmiany wielkości powierzchni sprzątania i dezynfekcji oraz zmiany zakresu i częstotliwości  
b) w zakresie danych teleadresowych Wykonawcy; 
c) zmiany osób wskazanych we wzorze umowy; 
d) konieczności zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy z przyczyn niezawinionych przez Strony, 

zmiana nie może spowodować zmiany ceny wynikającej z oferty Wykonawcy; 
e) Zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) prowadzącej do zmiany ceny. Zmiana wysokości 

wynagrodzenia dotyczyć będzie robót wykonanych po dacie podpisania aneksu. W sytuacji zmiany 
stawki podatku VAT, Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o zmianie stosownych przepisów oraz je 
wskaże. 

2. Strona występująca o zmianę postanowień niniejszej umowy zobowiązana jest do udokumentowania 
zaistnienia okoliczności. Wniosek o zmianę postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie. 

3. Termin powiadomienia o konieczności wprowadzenia zmian w zawartej umowie nie może nastąpić 
później niż 7 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniających zmiany w umowie.  



4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy muszą mieć formę pisemną pod rygorem 
       nieważności i nie mogą naruszać postanowień zawartych w art. 144 ust. 1 ustawy PZP. 

 

 
XXV. MODYFIKACJE SIWZ 

 

 
1. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić 

treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  
2. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym 

przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia w formie papierowej i zamieści ją na 
stronie internetowej, na której zamieszczona jest specyfikacja.  

3. Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia , nie prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu niezbędny 
będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach.  

4. Dokonaną zmianę, a także informację o przedłużeniu terminu składania ofert, zamawiający 
niezwłocznie przekaże wszystkim wykonawcom, którym doręczono specyfikację oraz zamieści na 
stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ.  

 

 
XXVI. ZMIANY, WYCOFANIE OFERTY 

WYJAŚNIENIA DO ZŁOŻONYCH OFERT 
UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA I ODRZUCENIE OFERTY 

 

 
1. Oferent może wprowadzić zmiany do oferty pod warunkiem, że  Zamawiający otrzyma pisemne 

powiadomienie przed upływem terminu składania ofert 
2. Oferent może wycofać ofertę ,aby dokonać tego skutecznie, należy doręczyć zamawiającemu 

odpowiednie oświadczenie w formie pisemnej podpisane przez osobę, która złożyła ofertę, 
ewentualnie podmiot właściwie umocowany 

3. Wykonawca może odebrać swoje dokumenty, dopóki termin związania nie rozpocznie biegu. 
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo wystąpienia o wyjaśnienie dotyczące złożonych ofert  

(art. 87).  
5. Unieważnienie postępowania nastąpi w przypadkach określonych w art. 93 ust.1 ustawy.  
6. Odrzucenie oferty nastąpi w przypadkach określonych w art. 89 ust. 1 ustawy.  

 

 
XXVII.  WYNIK POSTĘPOWANIA 

 

 
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców którzy 

złożyli oferty o:  
a) wyborze najkorzystniejszej oferty podając nazwę, adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano i 

uzasadnienie jej wyboru;  
b) Wykonawcach których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;  
c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia podając  

              uzasadnienie faktyczne i prawne.  
2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje o których 

mowa również na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.  
3. Po wyborze oferty załączniki do protokołu, będą na wniosek zainteresowanych Oferentów, do 

wglądu w sekretariacie szkoły  
 

 



 
XXVIII . ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ 

 

1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy a także innemu podmiotowi , jeżeli ma lub miał 
interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku 
naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy  

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego lub 
zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, wyłącznie 
wobec czynności zamawiającego  
a) opisu sposobu dokonania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu  
b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia  
c) odrzucenia oferty odwołującego  

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej przy Urzędzie Zamówień Publicznych 
na zasadach określonych w Dziale VI Rozdziały I i II ustawy  

 

 
XXIX.  INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAWARCIA UMOWY 

 

 
1. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej  
2. Wykonawca ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie realizacji zamówienia publicznego zgodnie z 

projektem umowy stanowiącym Załącznik do niniejszej specyfikacji, z uwzględnieniem 
ewentualnych zmian wynikłych z udzielonych odpowiedzi na zapytania Wykonawców, lub 
dokonanych modyfikacji lub zmian przez Zamawiającego.  

3. Jeżeli oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, 
Zamawiający przed zawarciem umowy zastrzega sobie możliwość przedłożenia umowy regulującej 
współpracę tych Wykonawców.  

4. Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta z wybranym wykonawcą w terminie 
określonym w art. 94 ustawy Pzp. 

5. Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza o 
miejscu i terminie zawarcia umowy. 

6. Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą z ofert z punktu 
widzenia kryterium przyjętym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

7. Do umowy mają zastosowanie przepisy KC jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej  
8. Umowa jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie 

informacji publicznej 
9. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniami zawartymi 

w ofercie  
10. Przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawca, którego oferta została 

uznana za najkorzystniejszą zobowiązany jest dopełnić następujących formalności:  
               podać na piśmie nazwę, adres banku oraz numer konta bankowego, na które przelewane  
               będą środki finansowe za wykonanie umowy 
 

 
XXX.  PODWYKONAWCY 

 

 
1. Wykonawca może wykonać przedmiot zamówienia przy  udziale podwykonawców. 
2. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, której wykonanie 

zamierza powierzyć podwykonawcy lub podania przez wykonawcę nazw (firm) 
podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych 
w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o 
których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy. 

 



 
 
Załączniki do SIWZ  
 
1. Formularz oferty – wzór;1  
2. Oświadczenie art. 22 – wzór;2  
3. Oświadczenie art. 24 – wzór;3  
4. Wykaz doświadczenia zawodowego –wzór nr 4 
5.Oświadczenie o grupach kapitałowych –wzór 5 
6.Formularz cenowy –wzór nr.6 
7.Wzór umowy 
 


