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ll' TRYB UDzlELENlA zAMÓWlENlA
1' Nini€jsze
usiawy

Ż dn

postępowanie prowadzone jest w trybie prŻetargL] nieo8raniczonego n. podstawie art' 39 i nast'
a 29 stycŻn]a 2004 r' Prawo Zdmówień Pub]icznych zwanej da ej,,ustawą PZP,,'

2. W zakresie ]rIeuregulowanym niniejszą specyfikacją Istotnych WarunkóW Zamówienia, zwaną clalej
,,slWZ,,,
zastosoWanie mają przepi5y ustawy PZP.
3' Watośćzamówienia nie przekracza równowartośc kwoty określonej W przepisach wykonaWczych wydanych
na podstawie art.11Lrst.8 ustawy pZp.
4' Zamaw]ający nie przewiduje zarnóWien]a na dodatkowe dostawy, o których mowa W art' 67 ust- 1 pkt 7 PZP'
5' WykonaWcy będą związani ofertą przez okres 30 dni, ]icŻąc od upływu terminu do składania ofert'
6' ZarnaWiający dopuszcza zm]anę cen uśugi, po przeprowadŻeniu negocjacjiW przyp.dku wystąpienia istotnvch

okolicŻnośc],których nie moŹna by|o przewidzieć W chwi]i podpkania umowy, W sŻcze8ólności jeśli j€st
korŻy5tne dla Z.maWiającego'
l

ll. PBzEDMloT

to

zAMóWlENlA

1' Pnedmiotem ŻamóWi€nia ]est śWiadczen e usług sprzątania i utrŻymania czystości W obiekcie ] na poses]
spec.]alistycŻnego Psychiatryczne8o samodzielnego Publcznego Zakładu o p leki Zd rowotnej W suwałkach przy u .
szpltalna 62 i W obiekcie prŻy ul' Re.ja 67A (parte' W sposób sprawny, dokładny iterminoWY, Ż zastosowaniem

technologli zgodn€j z przep]sami, techniki, sprzętu, materiałów i ślo.lkóW o nienkzczącYm dŻiałaniu na
czysŻcŻone elementy pomieszcŻeń i ich Wystrój. Wykonawc. zobow]ąŻanY jest w cŻa9ie wykonywania usług
splzątania ] utrzymanla czystości prŻestrzegać zasad określonYch w ProcedLrrŻe Utrzymania czystości (Żal' nr 2
do L]mowy) W pom]esŻcŻeniach ina terenie objĘtym umową oraz prŻestrzegać przep sów BHP i p'poż'
Wykonawca ponos odpow]edzialność zE szkodY powstale w zW]ązku z realiŻacją umowy oraŻ Wskutek innych
dz]ałań osób Żatrudn]onych przeŻ WykorrćWcę' Wykonawca zakupuje na własny kosŻt środkiczysŻczące,
dezynfekujące, zapachowe, Worki na śmieci,mydło, ręczn ki papierowe, pap]er toaletowy oraz sprzęt niezbędry

do wykonan]a zamóW]enia'

szczegótowy zakres usługi ŻaWiera:
Załączn]k ]rr 1do umowy Powielzchn]a objęta 5przątanlem dezynfekcją'
Załącznik nr 2 do unrowy ProcedLrra utrzymania czystośc];
Załącznik nr 3 do !rmowy _ op s techno ogii 5przątania;
Załącznik nr 4 do umowy lośćśrodkóW cŻYstoścniezbędnych do utrzyman a higienyj
ZalącŻn]k nr 5 do umowy'spęątanie utrzymanie porządku na posesi ;
załącznik nr 6 do umowy sprzątanie i dezynfekcja kuchenek oddziałowych i stołóWek;
Załącznik nr 7 do umowy _ Pozostałe usług];
Z.łącznik nr 8 do umowy - Karta uwag do wykonania usłu8 sprŻątania j utrzymania porządku;
zalącŻn k nr 9 do umowy _ tokal]zacja prŻedmiotu zamówien]a pĘy ul' szp]talna 62
Zalączn]k Nr 9a do !rnrowy _ Loka]izacja przedmiotu zamóW enia w obiekcie przy ul' Reja 674
2

Załącznik Nr 10 do Lrmowy ośVi]adczen e o zachowaniu poufnośc informacjid a 05ób plzebywających obszalze
przetwarŻania danych o5oboWych
2' Kod Żar.lówienia Według Wspó nego siownlka Zamów eń:

.
.
.
.
.
.

90'91'00'00 9 Usłlrglsprzątanla
90'91.4o.oo-7 Usług] sprŻątania pdrkingóW
90'62.00'00-9 Usług odśn]eżania

33.76'30'00_6Ręczniklpapielowe
33.76.10.00 2 Papler toa etowY

33'71'19'00 6 Mvdło

3.ogólnapowierzchnjaposesjipodlegającasprzątan]uwynosi7114m2'WlelkośćtanroźezosiaćŻledukowana
do faktycznych poilzeb ZamaW]ającego

okana

zaleca się, aby Wykonawca uzyskał nć 9woją odpowiedzjalność
nformacje niezbędn€ do przygotowan]a ofeńy

4' W]z]a

l

ryzyko wsŻelkie ]stotne

5. Ż6mawjający na podstawie art. 29 ust'3a ustawy PZP wymaga zatrudnlenia przez WYkonawcę

j

podwYkonawców na podstaw]e umowy o pracę 05ób Wykonujących czynności W zakres]e rea izacjl zamóWienia'
jeże iWykonani€ tych czynnościpole8a na wykonywaniu pracyWsposób okleślonyWart' 22 51ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r' Kodeks pracY (tj' DŻ'U' z 2019r', poz' 1040 z późn' znr')

o

oFERTACH czĘśclowYcH, WARIANToWYCH, UMoWlE RAMoWE.I, DYNAMICZNYM
5YSTEMlE ZAKUPÓW l AUKcJl ELEKTRoNlczNEJ

lV. lNfoRMAclA

1' zamaw]ający nie dopuszcŻa składania ofeń częściowy.h'

2' Zanrawiający nje dopuszcza składania ofert wariantowych, nie przewiduje zawarcia !rmowy ramoWej,

!stanowieniadynam]cznegosystemuzakupów,ni€przewidui€aukcjle]ekrronicznejoraznjeprz€W]dujezwrotu
kosztóW udziaiu w po9tępoWaniu'
_
3' Zamawjający nie przew]duie zamówień, o których mowa W dlt' 67 ust' 1 pkt' 6 7 PZP'

V- PODWYKONAWCY

l'Wvkonawca n]oże powierzyć WYkonan]e części zamówienja

podwykonawcy'

pow erZYć rea]izację
3' Zamawiający wymaga, by w stosunku do podwykonaWcóW, którym Wykonawca zarn]erza
PZP'
częśc]zarnówienia, nie zachodz]ły oko ]cŻnoścwskazan€ W alt' 24 u5t' 1 ustawy

Vl' TERMlN WYKoNANlA zAMóWlENlA

Usługibędąceprz€dmiotenrzamóWjenabędąrea!zowaneprŻezokresoddnlao1'08'2019r'dodnia31,07'2020l'
Vll. WARUNKl UozlAŁU W PosTĘPoWANlU
1.

o udzielenie zamów]€nia

mogą ub]egać 5]ę Wykonawcy, którzy:

nie pod]egają Wyk]UczeniLr z postępowania,
2) spełn]ają WarLrnki udzialu w postępowaniLr'
1)

Zamawia]acv informlrie ż€ na p erw dokona ocenv ofert' a nastepn e zbada, czv wvkonawca, którego oferta
2' Warunkiudzia]u w postępowaniu dotyczą:
1) kompetencji ]ub uprawnień do prowadzenia okreś]onej driałalnościŻawodowej, o 1e Wyn]ka to z odrębnych
Żakres]e'
Warunku
wYznacza m njma
prz€p]sów
ZamawiającY

'

nie

nego

w tym

jeże]i Wykonawca jest ubeŻpieczony
2) sytuacji ekonom]cznej Iub fjnansowej Zamawia]ący uzna Ża spełn ony,
gospodarczej
na kwoię min' 300'000 zł'
od odpoW]edz]alnośc cyw]lnej w zakres e prowadzonej działa ności
3

- Warunek ten Żostan]e spełniony, ]eżeli Wykonawca Wykaże, źe w
okresieostatnich3latprŻedupływemtermnuskladaniaofert,ajeże]iokr€sprowadreniadziałalnośc]jestkrótszy
3) zdo ności technjcznej lub Żawodowej

to w tym okresie, Wykonał lub Wykonuje co najmniej j€dno
na]eżytym stanie sanitarnym podmiot lecznicŻy-

zamóWienie polegające na utrŻymaniu W czYsiościi

Walunek zostanie wstępnie 2weryflkoWany na podstaWie referencj] dolączonych do oferty'
3' Podstawy WyklucŻenla z postępowania:

podstawy WyklucŻen a określone w art' 24 ust' 1 ustawy PZP,
2)Zamaw]ający nle prŻewiduje Wyk uczen]a wykonawcy na podstaw]e art' 24 ust' 5 ustawy pzp
1)

UWaga: zamawiający może Wyk uczyć WykonaWcę na kaźdym etaple postepoWania'

1) Wykonawca może W celu potwierdŻenia 5pełn]ania walunkóW udŻiału w postępowaniu po]egać na
lub Żawodowych lub sytuacji finansowej ub ekonomicznej innych podm]otów,

Żdo nościach technlczny.h

nlezć]eżn]e od charaktelu prawneBo łączących go z nim sto9unkóW praWnych' WykonaWca musi udowodnić
zamaW]ającemul że realiŻując ŻamóW]enie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podm]otów,
szczególnośc] !rzedstawiaiac zobowiazanie tVch oodm otów do oddania mu do dyspozYcj] niezbędnych Żasobów

!

na potrzeby realizacji

ŻamóWienia' Zobowiązanie

to naleźy dołączyć do

ofeńY'

2) W odn]esieniu do warunkóW dotyczących wyksztćłcenia, kwal]nkacji Żawodowych lub dośWiadczenia,
Wykonawcy mogą polegać na Żdolnościachinnych podmiotóW, jeś] podm]oty te zrea]izują usłL]gę, do realzacji
której te zdolnościsą wyma8ane'

3)]eżel]zdolnośclub sytuacja podmiotu, o którym mowaWpkt' 1), niepotwieldŻająspelnieniaprzezWykonaWcę
Warunków udrialu w postępowan u ub zachodzą Wobectych podm]otóW podstawy Wyk]uczen]a o których mowa
w art' 24 ust. 1 pkt 13_22 ustawy Pzp, zamawiający zażąda, aby wykonawca w term]nle określonym przez
zamawiającego: Żastąpil ten podm]ot innym podmiotem lub podmiotarni lub zobowiąŻał się do osobistego
Wykonania odpowledniej części ŻamóWienia, jeŹe i Wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacie
finansową Iub ekonomiczną, o których mowa w pkt' 1)'
5' oferta Wspólna'
1)

Wykonawcy rnocą Wspó]ni€

ubiegać się o udzielenie zamóW]en]a.

2) W prŻypadku WykonawcóW Wspóln]e ubiegających się o !dziel€nie ŻamóWienia, Wymagania określone W
Bozdzia]e Vll ust' 2 slWZ Winien spełn]ać co najmniejjeden z ty.h Wykonawców albo dwóch lub więcej tych

WykonawcóW Wspó]ni€' Wymaganja okreśo|e W Rordziale Vl] ust'
WykonawcóW samodziejnie.
3)

3 slWZ pow]nien spelniać każdy 2

Wykonawcy Wspó n]e ubiegający slę o !rdŻielenie zamóWienia ustanawiają pelnomocnika do reprezentowania

ich w postępowaniu o !dzielenie zamówienia a]bo repreŻentowania W postępowan]u izawarcla umowy w
5prawie zamóW|en]a pub icŻnego'
4) WsŻe]ka

korespondencja proWadzona będŻie WyłącŻnie 2 pelnomocnik]em

5) WykonawcY składaiący Wspólną ofertę, o których rnowa W pkt' 1), ponoszą solidarną odpowiedzialność za
wykonanie Lrmowy, któr€j projekt Żawiera zdłączn]k nr 5 do s WZ'

postępowan u Żostanie wybrana ofeńa wykonaWcóW o których mowa w pkt' 1), ZamawLa]ący moze
żądać przed zawarciem umowy W sprawie zamóWen]a publlcznego/ umowy regulującej wspólpracę tych
6) ]eźeli w

Vlll. WYKAZ ośWlADczEŃ LUB DoKUMENTóW PoTWlERDzAlĄcYcH sPElNlANlE WARUNKÓW UDzlAŁU W
PosTĘPoWANlu oRAz BRAK PoDSTAW WYKLUczENlA

z art' 24aa ust- 1L]stawy Prawo ŻarróW]€ń publicznych Zamaw]ający najp]erw dokona oceny ofert, a
następnie zbada, czy Wykonawcal któlego ofelta została ocenona, jako najkorzYstn]ejsŻa, nie pod ega

Zgodni€

Wykluczeniu oraz spełnia Warunki udz]ału w postępowaniu'

1. Wstępne potwierdzenie, że Wyko]raWca nie podlega

Wyk]ucŻerr]u oraŻ spełnia warunki udz]ału w

a) W ce u wstępnego potwierdŻenla, że Wykonawca nie podle8a wyklUczeniu oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu do oferty każdy Wykonawca rnusi dolączyć aktua ne na dzień skladania ofert ośWiadczenia W
zakres]e wskazanym w ośWiadcŻeniu o 5pełn]aniu WarLrnkóW !działu w oosteoowdn]u wedłue Wzoru kał' nr 2 do

sltlzl

b) Wykonawca, który powołuje się na zasoby jnnych podnriotóW, W celu WvkaŻania braku istnlenla wobec nich
podstaw WyklucŻenia oraz spełniania, W Żakresie, w jakim powoluje się na ich zasoby, WarunkóW udziatu w

postępowanlL] składa także ośWiadczen]a wq wzoru lŻał'nr 2 do slWZ] dotvczace tvch Dodrniotow'

c) WykonaWca, którY zamjerza powieęyć wykonanie częśclzamóWienia podwykonawcom, W celu wykazania
blaku stnienia Wobec nich podstaw Wyk L]czen d z udziału w postĘpowan]u składa także ośWiadczenie wg wŻoru

(-"l nl -do '\ĄŻl'do./'-d.eLv!l podń' ond^.o'
d)W prŻypadku Wspólnego ub]egan]a
slWZ sklada kaŹdV

Ż WVkonaWcóW

s]ę o zamóWienie przez WykonawcóW,

oświadcŻeniawA wŻoru na Żał' 2 do

wspólnie ubiegających się o zamóWienie'

Dokumenty te potwierdzają 9pełnianie WarunkóW udziału W postępowaniu oraz brak podstaw WYklucŻenia W
Żakres]e, w którym kaźdy z wykonaWcóW Wykazui€ spełnianle warunkóW udzlału W postępowaniLr oraz brak
podstaw wykluczenia.
2. Wykonawca, W term]n]e 3 dni od zamieszczenia na stronle

interretowej rformacj], o której mowa W art' 86
ust' 5 !rstaWy PZP, prŻekazuje zamawiającemu ośWiadczenie o przynaleźnościlub braku przynależnośc] do t€j
samej grupy kapitałowej (WA Wzoru na Żał. nr 3 do slWZ)' o której mowa w art' 24 ust. 1 pki 23 ustawy PZP' W
plzypadku prŻyna]eżnoścido tej samej grupy kapjtałowej Wykonawca rńoże zlożyć Viłaz z oświadczeniem
dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązan]a z innym Wykonawcą nie prowadzą do zaklócenia
konkurencji w postępowan !' (uWagai W prŻypadku wykonawcóW Wspólnie L]biegających 5lę o ŻamowienIe,
ośWiadczenie sklada oddŻielnie każdy z Wykonawców Wspólnie ubiegających s]ę o zómóWien]e)'
3' JeŹe]]jest to n]ezbędne do Żapewnienia odpow]edJl]ego przeb]egu postępowania o udŻielenie 2amowienia,
zamawiający moŹe na kaŹdym etapie postępowan]a Wezwać wykonawców do złożenia Wszystkich l!rb niektórych
ośWiadcŻeń lub dokumentóW potw

e rdŻających, źe ni€
podlegają wyklLrczeniu,spełniają Warunki udriału W
po9tępowaniU, a jeżeli zachodrą iJzasadnion€ podstawy do uŻnania, że dożone upnednio oświadcze]ria lub
dokLrmenty nie są jLrż akt!alne, do Żłożeniaaktualnych oświadcŻeń lub dokumentóW.

4' Wykonawca nie jest zobowiąŻany do zloż€n a oświadcŻeńlub dokUmentów potwierdzających brak podstaw
do WyklLrczenia oraz spełnianie warunków udŻialu w postępowan !, jeże iZamaWiaiącV posiada ośw adczeria lub
dokumenty dotycŻące tego Wykonawcy lub może je !Żyskćć za pomocą b€zpłatnYch i ogólnodostępnych baz
danych, w gzczegó nościre]estróW publlcznych w rozum]eni!r ustawy z dn a 17 luie8o 2oo5 r' o inforrnatyŻacj]
dzialalności podmiotów rea]izujących zadania publiczn€ (t' j' Dz'U' z 2019r', poŻ.7oo z późn. zm')' W takiej
sytuacj Wykonawca zobligowany jest do WskaŻania Zamawiającemlr 9ygnatury postepowania, W którym
Wymagane dokumenty lub ośWiadczen]a się Żna]dują'

5' Postępowanie o udzie]en € ŻanróWienia jest prowadŻone
obcynr należy skladać Wraz

z

W jęŻYku polskim' DokLrmenty składane W języku
język
tłumaczenlenr na
polski, pośW]adczo]ryrn prŻez Wykonawcę'

6 . oświadcŻenia, skladane przez Wykonawcę, lnne podm]oty na zdolnośc]ach lub sytuacji których polega
Wykonawca oraz przez podwykonawców,

skladane są W postaci oryginału. Za ory8inał uWaża s]e oświadczenie

złożoieW formie pisemnej podp san€ Własnoręcznyrn podpisern'
7.

Dokumenty, inne n]ż ośWiadczenia, składane są w oryginale lub kopi] potwierdŻone] ,a zgodność z oryginałem'

8' Potw]erdŻenia za zgodnośćŻ oryginalem dokonywane są w formie pisemnej przeŻ Wykonawcę albo podrniot
trzeci albo wykonawcę Wspólnie ub egającego się o udŻielenie z.móWienia publicznego, albo podwykonawce
odpowiedn o, W zakres]€ dokumentóW, które kćżdego z nich dotycŻą'

-

9' ZamaWiający noże żądać przedstaWienla oryg]nału lUb nolar a]nie pośW adczonej kop]i dokumentu Wylącznie

wt€dy, gdy złoźonaprzez Wykonawcę kopia dokumentu jest niecŻytena ]ub budŻi Wątpliwościco do jej

lX. lNFoRMAoA

o

sPosoBlE PoRozUMlEWANlA slĘ ZAMAWAJĄCEGo z WYKoNAWCAM| oRAz
A TAI(żE WsKAzANlE osóB UPRAWN|oNYCH Do

PRZEKAZYWAN|A ośWlADczEŃ LUB DoXUMENTÓW

PoRozUMlEWANlA slĘ z WYKoNAWCAMl

1' W postępowani!r komunikacja między ZamaWiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem
operatora pocztowego W roŻumieniu ustawy z dnia 23 ]istopada 2012
Prawo pocztowe (Dz. U' Ż 2018 r' poŻ.
2188 ze zm'), osobiśc]e, za pośredn]ctwem posłańca, faksu ]ub prry Użyciu środków komunikacji e]ektronicznej W
rozumienju Lrstawy z dn]a 18 ]ipca 20o2 l' o śWiadczeniu usług dro8ą elektroniczną (Dz' U. z 2019 r- poŻ. 123 ze

r

zm.).

2' ]eżelj ŻamaWiający lub Wykonawca przekazują ośWiadczenia, Wn]oski, ŻaWadomienia oraz informacje za
pośrednictwem faksu ]ub przy uŹyc u środkóW komun kacji el€kkon cznej, każda Że stron na żądanie drugiej
Iron\ nlpŻ\(lo' nlApol\\lóld.o oIl ho'l't4a'o'
3' osoby upowaŹnione przeŻ Zamaw]ającego do kontaktowania 5ię z Wykonawcdmi: Bogumila Jasionowska lub
Magda]ena Rukścińska tel' 87 56 26 406.
4. WsŻe|ka kor€spondencja
a) pisemn]e na adres:

powinna byćoznaczona Nr5prawy:ZP/2/PN/2o19 iskierowana do Zamawiającego:

specjalistyczny Psychiatryczny samodz e ny PubiicŻny Zakład opieki zdrowotnej W

suWałkach, 16 400 suWałk] ul' szpita nć 62
b) drogą elektroniczną j p!E!ą!r'!@sp':p!!!.!]

c)faksem na nr 87 56 26 402
5' Postępowanie prowadŻonej€st w języku polskinr, co oznacza, że Wszelka korespondencja W innymjęzykL] niż
język po]sk] winna być złożonaWraz Ż tłumaczeniem ha jęŻyk polski'
X, WADIUM

Żamaw]ający WyŻnacŻa Wad]unr W Wysokości 10.ooo,oo zł', słownie: dz]eslęć tysięcy złotych 0o/1oo. Wadium
musi .ostać wniesione pżed t€rmlnenr składan]a ofert w formie określonejW art' 45 ust' 6 ustawy Prawo
zamóW]eń publ]cznych' W prŻypadku wnosz€nl. Wad]um W pi€niądzu, ustaloną kwotę na]eży wpłacić przelew€m
na rachunek Zamawiającego, nr konta bankowego 4215oo 1'719 1"217 1oo1 5455 oooo' Brak Wadium na W/W

koncie do dn]a ] godŻiny składania ofert spowoduje odrŻucen e oferty. W przypadku wnosŻenia wadiurn w

pozostałych dopus2cŻalnych formach, wymagane jest złożeni€ oryginalne8o dokumentu gwarancji/poręczenia'
oryginał gWaraJrcji/poręc2enla poW]nien być u m]€5zczony w ofercie W 5posób umożliwiającyjego zwrot Żgodnie
Ż ustawą' Dokument wadiurn W|leson€go W form]e gwarancji/poręcŻen a powinien zaw]erać klauzulę
o
gwar.ntowaniu wyplaty na]eźnościW sposób n]eodWol.lny, beŻwarunkowy na pierwsŻe pisemne żądanie
ZamaWiającego' Wad]um takie powinno obejmować cały okres związania ofertą, poczynając od
daty składania
ofert' Wadium Żostanie zatrzymane w prŻypadkach określonych art' 46 ust' 4a i 5 oraz zwrócone w prŻypadkach
okreś onych w art' 46 ust' 1_4 ustawy Plawo zamóWień publ]cznych.
Xl. TERMIN

zWlĄzANlA otrRTĄ

Termin związania ofeltą Wynos] 30 dni' Bieg terminu rozpoczyna 5ię WraŻ
XII. OPIS

SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Ż uplywem

terminu sklaclania ofert'

złożyćtvlkojednąofertę W niniej5Żym po5tępoWaniu. oferta, oświadczenia oraŻ dokurne]rtv,
dlaktórychZamaw]ającyokreśliłwŻorywformi€załącznikóWdon]niejszejslWZ,winnybyćsporządzonez8odnie
_ t'n I azo-an i!o oo rrFŚ'iorćl op
'u l'o 'mn ńiel-l'
1' WykonaWca moŹe

2' oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy p]semnej pod rygorem nieważności'
3'

of€ńa

lLrb

zalącznikido oferty (t]' Wymagan€ ośWiadczenl. i dokumerrty) m!5zą być podpisane przez Wykonawcę
osobę/osoby upraWn]one do jego repreŻentacj .

4' P€lnomocnictwo

- jeźe]i dotycŻy _ musi zostać załączon€ do oferty

W olyginale lub kop ] pośW]adcŻonej Ża
zgodność z oryginałem przez notariusza' W prŻypadkL] peinomocnictwa ŻłoŹonego W innym językLr n]żjęzyk polski
wirno być ono
wraz 2 przysiĘgtym tłumaczen]em na jęŻyk po ski'

'oźone

5' Dokumenty wchodŻące W skład oferty skladane są W
oryginałem, poprzez złożenie na każdej zapi5anej stronl€

orygina

e lub kopil poświadcŻonej za zgodność z

koplidokumeniu

pod p]su

wlaz z adnatacją,'2a zgadnaść

6

Pośwadczen]a za Żgodnośćz oryginałem dokonuj€ odpow]edn]o Wykonawca, podmiot, na którego
zdolnościach ub sytuac]i poega Wykon.Wca, Wykonawcy Wspónie ublegającv się o udz]elenie zamówienia
pUblicznego albo podWykonawca, W zakresie dokumentóW, które każdego z nich dotycŻą'

7' oświadczenia, dotyczące WykonaWcy i innych podm]otów, na których zdolnośc]ach lub sytuacji polega
Wykonawca na zasadach określonYch w art' 22a ustawy oraz dotycŻące podwykonawcóW, sktadane są W
orygina €'
8. PośWiadczenie za zgodnośćŻ oryginałem nasiępuje $l form]e pisemnej-

9' Zamawiający może Źądać przedstawienia oryginalu ]ub notalialnje poświadczonej kopii dokumentóW, iJrnych
niż ośW]adczen]a, Wyłączn]€ wtedy, gdy złożona kopia dokumentujest n]ecuyte na lub bud zi wątp liwości co dojej
praWdziWości'

10' Zastrzeżen]e ]nformacji: WykonaWca może zastrzec W oferce ]nformacje stanowiące

iajemn]cę

prŻedsięb]orstwa W roŻumien]u pnepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji' W tym celu jest zobowiązany
nie późn ej niż w ternrinie składania ofert zastrzec, że nie nrogą być one udostępniane oraz wykazać/ iŹ

zastrzeżone ]nformacje stanow]ą tajemnicę przeds ęb orstwa' WykonaWca nie może zastrzec informacji, o
których mowa W art' 86 ust' 4 ustawy PŻP. Dokum€nty stanowiące tajemnlcę przeds]ębiorstwa, w celu
zachowan]a lch poufności, za eca się umieścićwodrębnejkopercje ub teczce niż ofena, z dopiskiem ,,lnformacje
stanow ące tajemnicę przedsięb]orstwa n e udostępn]ać osobonr trzec]m,,'
11' Postępowan e prowadzonejestwjęzyku po]sk]m' oŻnacŻa to, ż€ oferta, oświadczenia oraŻ każdvdokument
z1ożony Wraz z ofertą sporządrony ul ]nnym językLr rr]Ź jęŻyk polsk] winlen być zlożony wr.Ż Ż tlumaczeniern na

jęZyk po]5k].

12. Zaleca się, aby

strony oferty ijej ŻałącznikóW były trwa]e ze sobą połączone ] kolejno ponumerowane'

13' Zaleca się, aby ewentualne poprawki W tekścieoferty były naniesione w czytelny sposób

]

parafowane prŻez

14' Na ofertę skladają się następujące dokumentY:

a) FormularŻ ofertowy prŻygotowanY wg wzoru stanowiące8o Zatącznik nr 1 do slWZ.

b) ośWiadczenia i dokumenty potwierdzające 5pełnianie Warunków udŻiału w postępowanlu oraŻ

brak podstaw Wykluczenia, o których mowa w RozdŻiale Vll slWZ.

c) Pełnomocnictwa (jeślidotyczy).

d) ośWiadczenie wykonawcy W Żakresie Wypełnienia obowiąŻkóW informacyjnych przewidzianych W
art' 13 lub art. 14 RoDo stanoWiące Załącznik Nr 4 do slWZ'

15' obok Wymaganych ośw].dćz€ń i dokumentóW potwi€rdzaiących spełn a nie WaruIków udzialu W
postępowaniu oraz dokum€ntów, jaki€ mają dostarczyć WykonaWcY W c€lLr Wykazanla braku podstaw
wyk]uczenia z powodU niespełn en 6 WarL]nkóW, o których n-]owa W art' 24 u5t' 1 oraz ust' 5 usiawy PZP, do
ofertY należy dołączyć także (odpowl€dn o)]
a) W przypadku skiadania oferty prŻez Wykonawców wspónie ubiegających sę o udŻielenie Żamow]en]a -

pełnomocnictwo do reprezentowania wsŻystkich WykonaWców wspóln€

o udz]een]e
pełnomocn]ctwo'

ubie8ających się

zamóWjen]a, ewentualnie umowę o Współdziałaniu, z której będz]e Wynikać prz€dnr]otowe

Pełnonrocnik może bYć ustanoW]ony do reprezentowan]a Wykon.WcóW W postępowaniu albo reprezentowania
W postępowaniu ] zaW.Ic a umowy'
b)ośW]adczenia i/lLrb dokumentY na podstaWie których, Zamawiający dokona oc€ny skutecznościŻastrzeżenIa
informacji zawartych W ofercie, stanowiących tajemn cę pru edslęb]orstwa, w rozum]€niu przepi5óW o zwalczan]u
nie'rczciWej koikulencji (jeżelj WykonaWca zastrŻe8a takie nformaci€)'
16' WYkonawca może WprowadŻ]ć zmiany W złożonejoferc]e ubjąWycofać,podwarunkiem,Źeuczynitoprzed
Up|ywem term nu składania ofert. ZaróWno zm ana jak ] Wycofćn]e z]ożonej oferty następuje poprzez złożenie
plsemneBo Wn]osku podpisanego prŻez o9obę/osoby upra\łn on€ do reprezento\łania Wykonawcy'
17' zm]any oferty oraz Wniosek o Wycofanie oferty muszą być złożone w miejscu

]

Według zasad obowiązujących

przy sklddaniu oferty' odpow]edno opisane koperty Żaw]erające zmiany lub Wycofanie naeży dodatkowo
opatrŻyć doplsk €nr

ZMlANA'

L]b

',WYcoFANlE"'

Wraz z Wniosk]erń o znrianę ]ub Wycof.nie złożone] of€rty należy złożyćdokumenty potwierdz.jące
upraWni€n € osoby/osób podp]st]jących Wn]os€k do I€prezentowan]a Wykonawcy (jeż€ ] upraWnienie to nie
:18.

WYlrika Ż dokumentów załącŻonych do oferty)'

19' W trakce p!bic.nej 5e5ji otw.rcd ofeń, koperty (paczk]) oznakow.ne dopi5kiem 'ZMANA' ub
,,WYCoFANlE" Żostaną otwarte prŻed otwarc em kopert lpacz€k) zaWierających ofe.ty. Po we.yfikdcji, w tok!r
b.dania i oceny ofert, popraWnośc] procedury dokonan]a zmian ub wycofan a oferty:
a) Żmlany zostaną
b)

dołączone do oferty,

w przypadku of€rt

Wycofanych ZanraWiający niezwłocznie zwróci Wadlum (jeżeli Wymagano jego wniesienia)

sposób Wskazany We Wniosku, a W przypddku braku takiego Wskazania pneśle na adres siedz]by Wykonawcy,
nalomiast Wycofana oferta poŻostanle w pos .dan u ZanraWlającego'
W

xlll' MlEJscE oRAz TERMlN sKŁADANlA l oTWARclA oFERT
1. ofertę należy unrieścićw zamkniętym opakow;n]u, L]n]emożllWiającym odczytan e Żawańości bez uszkodzen]a
tego opakowan]a' opakow.nle winno być ornacŻone nazwą (nrnrą) i adresem Wykonawcy, olaŻ opisane' //

Przetarg

-

Świad.zenie usług splzqtania

i

utrzynanio czystości wrdz ze stałq dostawq nateriałów

eksploatdcyjnych oloz inne usłuqi", Nr ,prowy: ZP/2/PN/2079' ,,Nie otwielać plzed 22,07 ,2o19l ,, godz, 9|3o" '
2' Zamawiający nie ponosi konsekwencjizlego oznakowania kopertY'

3' oferty na eŹy sktadać w s]€dzibie ZamaWiającegol specjalistyczny Psychiatryczny samodŻielny Publiczny
zakład opieki zdrowotnej w suwałkach, 16_400 suwałki, ul. szpitalna 62, sekretariat/lnfolmacja w telminie
do dnia 22 lipca 20x9r. do godz. 9.00 (oferty złożone po term]nie będą niezwłocznie ŻWrócon€

Wykonawcom,

4' Mlejs.e otwarc]a ofert: otwarcie ofert nastąp] w dniu 22.07.2019l. o 8odz.09.30 W siedŻibie ZarnaW]ającego _
sp€cjalistyczny PsYch iatrY€rny sa modzielny Publicrny zakład opieki zd rowotn ej w suwałkach, ul' sŻpitalna 62,

16'400 suwałki, pokój obok sekretariatu Dyrektora szpitala.
5. s€sja otwarc]a ofert: Bezpośrednio przed otwalciem ofert zamaW]ający przekaŹe zebranyrn wykonawcom
informację o wysokości kwotY, jaką zamierza prz€znaczyć na sfinansowanie zamóWienia' otwarcie ofelt jest
jawne nasląpi bezpośrednlo po odczytaniu WW' infolmacj]' Po otwarclu ofert przekazane zostaną nastĘpujące
informacieI nazwa i s]€dŻiba Wykonawcy, którego ofelta jest otw erana, cena, termin płatności, ierm n dosiawy'

I

XIV, OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1' WykonaWca określi ceny ofertoWe poprzez wypelnienie Wskazanych rubryk W formularzu ofertowym'
2.

W Formularzu ofertowym Wartośćbrutto na eży naplsać słowni€'

3' ceny należy podawać W
po skich. Podan€ c€ny naleŹy zaokrąg ić do drugiego miejsca po przecinku i
'otychnej kalkulacji Wykonawcy, uWzględniając dośWiadczenie i Wiedzę zawodową
Wy]iczyć ]ra podstawie indywidua
Wykonawcy, jak i Wszelkie koszty nieŻbędre do Wykonania przedmlotu zamów]enia, podatki oraz rabaty, upusty
itp', których WYkonawca Żamierza udz el]ć'

4' cena prŻedmiotu zamóWienia powinna uwzględniać Wszystkie elementy związane z prawidiową realizacją
niniejsŻego zamów]enia tj. musi uwzględniać wymagania slWZ oraz obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie
Wykonawca z tytlrłu naleŻytej oraŻ Żgodnej Ż obowiązującymi plzep]5ami realżacji pnedmiotu Żamowienia'

5' Jeźeli

ofertę, której Wybór prowadrilby do powstan]a obowiązku podatkowego ZarnaWiającego
przepisanri o podatku od towaróW ] uł!rg W zakresie dotycŻącym Wewnątrz WspólnotoweBo nabycia
rgod|ie z 'ożono

towarów, 2amawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do prŻedstawionej W n]ej ceny podatek od towaróW i
uslug, który miałby obowiązek wpłacić zgodn]e z obowiązującymi przepisami' Wykonawca, składal'ąc ofertę
infolmuie zamawiaj'ącego, czy wybór oferty będ2ie plowadzić do powstania u zamawiaiącego obowiązku
podatkowe8o, wskaŻując nazwę (rodzaj)towaru lub uslug, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić
dojego powstania, oraz wskarując ich wartośćbez kwoty podatku'
6' ZamaW]ający poprawla W ofe rc]e i oczYwiste omyłki plsarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uWzględnieniem

konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inn€

omyłk] polegające na niezgodności ofeńY

Że

specyfikacją istotnych WarunkóW zamóWien]a, rr]e powodujące istotnych Żm]an W treścioferty'niezwlocznie
zaw]adarn]ając o tym WykonaWcę, którego of€ńa zostala popraw]ona'

xV. oPls KRYTERIóW, KTóRYM| zAMAWlAJĄcY BĘDzlE slĘ (lERoWA! PRZY WYBoRZE oFERTY, WRAZ z
PoDANlEM zNAczENlA TYCH KRYTER|óW l sPosoBU ocENY oFERT

1' Wszystkie oferty odpowiadające Wymagan]om itleśclsWZ, niepod]egające odrzucen u, złożone przeŻ
Wykonawców n]€ pod]egających wykluczeniU, będą oceniane następująco:
L

|'lpr|d ńyoo' - oIAr'

)

cena (C
Termin płatności(T
V\

't
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d''o J punl Iow" ob||"-"n" bęo 'ie s8
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dni
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dni-

nd ęp q..go

^ŻolU

najniższa wartośćoferty

x85
wartośćoferty badanej

0 pkt
15 pkt

tym zastrzeżeniem, źe rńinimalnyterm]n płat ności wyn osi 30 dni, a maksymalny60dni' W przypadku, W którym
Wykonawca 2aoferuje termin płatnośc]pon]żej wymaganego termin! rńinimalnego jego oferta zostanie uznana
za niezgodną z slWZ, w przypadku zaśgdy termin platności będz]e dłuższy niż 60 dni to na potrzeby określenia
i ościuzyskanych punktów przyjęty zostan € 6o_dnlowy terrnjn platności'
z

wynik (w

W=C+T
9

)

2' oferta spelniająca W naiwyższym stopni! Wymagania 5pośród Ważnych ofert otrzyma
maksymalną liczbę

p!rnktóW. PoŻo5talynr ofertom/ 5pełn]a]ącym wymagania kryterialne przyp]sze
punktów' Wynik będŻie traktowany jako WańośćpunktoWa oferty'

3'

Zamaw]ający Żawrze umowę

5 ę

proporcjonalnie mni€jsŻą ]iczbę

Ż Wykonawcą, któlego oferta jest

najkolzystniejszy bilan5 (maksymaina ljczba przyzna|ych punktóW

W

najkorzystńie.jsza, tj' przedstawia
oparciu o ustalone kryteria)'

4' ]eżel nie możnó Wybrać najkorzy9tniejszej oferty r uWagi na to, że dW]e lub W]ęcej
ofert przedstawia taki sam
bilan5 ceny Iub kosztu i innych kryterióW oceny of€rt, zam.Wiający 5pośród tych ofert Wybiera
ofertę z najn ż9zą
ceną |ub najniżsŻym kosztem, . jeŹel zostały zloŹone oferty o takiej sanre] cenie lub koszcie,
ŻamaWiającv WzVWa

WykonawcóW, którzy złoźyllte ofeńy,

do

zloŹen

aW

t€rm]nie

określonym przez zamawiającego oteń

xVl. oGŁoszENlE WYNlKóW PosTĘPoWANlA l UozlELENlE zAMóWlENlA
1' Zamaw]ający udz]e i zamóWlenia wykonawcy, którego oferta odpowiada Wszystk]m
Wymaganiom określonvm

W UstaWie oraz w nln]ejszyrn

s]WZ została ocen]ona jako najkorzystniejsza w oparc

L]

o określone kryteria.

2. o Wykluczeniu Wykonawców ('y), odrŻuceniu ofert ('y), Wyborze najkorŻystniejsŻej oferty,
Zamawiający
zawiadomi nieŻWlocznie WykonaWcóW, którzy zlożyli ofertY W przedmiotowym postępowanlu/ podając
uzasadni€n]e

faktyczne i prawne.

3' N]erwłocznie po wyborŻe najkorzystniejszejoferty zamawiający zamieści informacje, określone
W art' 92 usi'
1 pkt. 1 ustawy na Własnej stro]r]e internetowej oraz w swoj€j s]edzib]e na
tablicy ogłoszeń'

xvll' lNFoRMAoE o FoRMALNośclAcH, JAl(lE PoWlNNYzosTAĆ DoPEŁNloNE Po WYBoRZEoFERTY

zAWARclA UMoWY W sPRAWlE zAMóWlENlA PUBLlczNEGo

1' Umowa Żostanie Żawarta W Wyznaczonym przez Zamawiając€go
ustawy PZP.

W CELU

terminie i miejscu, zgodnie z art'94 ust

1

2' osoby reprezent!]ąc€

Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiaclać ze sobą dokumenty
ich umocowanie do Żawarcia umowy, o ]le umocowanie to n e będzie Wynikać z dokumentóW
załącŻonych do oferty.
potw]erdŻając€

3' Jeże]i Wykonawca, któlego oferla Żostała Wybrana, uchyla się od zaWarc]a !rmowy ]ub
nie Wnosi Wymaganego

zabezpiecŻenia naleźytego wykonania umowy, Zamaw ający może zbadać, czy nie podlega
WyklucŻeniu oraz cŻy

spełn]a Warunkludziału w postępoWan u Wykonawca, który ziożył ofertę najWyże.j ocen

4'

Za m

a

nazwy

wiający żąda, aby przed przystąpi€nienr

ia

ną

spośród pozostałych

do Wykonania zamóWienia Wykonawca, o ilesąjuŻznane, podał

abo inriona inazw]ska oraz d.ne kontaktow€

podwykonawców iosób clo kontaktLr z nimi,
Żaangażowanych W takie dostawy' Wykonawc. zaWiadamia Zamawiającego o Wszelkich
zmiaIdch danych, o
których mowa W zdan u pierwszym, w tlakci€ rea ]zacji ŻarnóWienla, a także przekazuje
inforrnacje na temat
noWych podwykonaWcóW, którym W późniejszym okres]e zamierza powierzyć
realiŻ.cję uslug'

xvlll' lsToTNE

DLA sTRoN PosTANoWlENlA, KToRE zosTANĄ WPRoWADzoNE Do TREścl
ZAW|ERANEJ
UMoWYW sPRAWIE zAMóWlENlA PUBuczNEGo, oGóLNE WARUNKl UMoWY ALBo WzóR
UMoWY, JEżELI
zAMAWlA]ĄcY WYMAGA oD WYKoNAWCY, ABY ZAWARŁ Z NlM UMoWĘ W SPRAW|E
zAMóWlENlA
PUBLICZNEGO NA TAI(ICH WARUNKACH

l

Wlot umos, taro^

l

o( nil t\-SdoS
^,7

Xlx. PouczENlE o śRoDkAcHocHRoNY PRAWNEJ PRzYstUGUJĄcYcH WYl(oNAWCY W
PosTĘPoWANlA o UDzlELENlE zAMóWlENlA

ToXU

1' KaŹdemu WykonaWcy, a także innem!r podrn]otowi, jeże i ma lub m]ał ]nteres
W uzyskaniu danego z.mow]enla

oraz pon]ósł ]ub może ponieśćszkodę W wyn]k! naruszenia przeŻ zamawiającego przepisow
ustawy
przysluglją środkiochrony prawnej prrewidŻiane

10

W

dŻiale V] ustawy PŻP.

PZP

xx. zAtĄczNlKl Do
1. Formu|arz

ofertowy_Żał. Nr

2' ośWiadczenia
3' Grupa

.

slwz:

1'

- Żal' Nr 2'

kapitałowa zał' Nr 3'

4' oświadczenie wykon.Wcy w zakresie Wypeinienia
obowiąŻkóW ]nformacyjnych przewidzianych w
ań' 13 lub
art' 14 RoDo - zał' Nr4
5. Wzór

umowy zał' Nr

6' Zalączn k nr

5'

1do !rmowy

7' ZalącŻnlk nr 2 do
8. Załącznik nr 3

PoW €rŻchnia

objęta sprzątan

€n-j

id€ŻynfekcjĘ

umowy Procedura utrzymania czystości

do umowy

9' Zalączn]k nr 4 do umowv
higieny
10' Zalącznik nr 5 do unrowy

opis techno]ogii sprzątania

_

_

_

ilośćmateriałóW eksp]oatacyjnych

i

środków cŻystośćniezbędnych do utrzyrnania

sprzątan a i utrzymania porządku na posesji

11' Załącznik nr 6 do

umowy sprŻątanie, dezynf€kcja kuchenki oddriałowej ijadalni

12' Zalącznjk nr 7 do

umowy Pozostałe usług]

13' Żałączn]k nr 8 do

umowy Karta uwag do Wykonania

uslugj sprzątan]a i utrŻymania porządku;

14' Załączn k nr 9 do unrowy _ Loka]iŻacja przedmiotu
ŻamóW enia przy ul' szpitalna 62
15' Zalącznik nr 9a do umowy-Loka]izacja prŻedmiot!
zamóWenjd prŻy ul' Reja 674
16. załącŻn]k nr 10 do
W

umowy - WŻór oświadczen ia o zachowaniu poufnośc]irformacjidla
osób przebywających
obszarze pr2etWarŻania danych osobowych

DYREKTOR

Boźena Łapińska

/-/ podpis nieczytelny

7I

