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Zawartość  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia: 
 

1. Nazwa oraz adres Zamawiającego. 

2. Tryb udzielenia zamówienia. 

3. Opis przedmiotu zamówienia.  

4. Termin wykonania zamówienia. 

5. Warunki udziału w postępowaniu. 

5a. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp. 

6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału                                  

w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

7. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania 

oświadczeń lub dokumentów, jeżeli Zamawiający w sytuacjach określonych w art. 10c-10e  

ustawy Pzp, przewiduje inny sposób porozumiewania się niż przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami. 

8. Wymagania dotyczące wadium. 

9. Termin związania ofertą. 

10. Opis sposobu przygotowywania ofert. 

11. Miejsce oraz  termin składania i otwarcia ofert. 

12. Opis sposobu obliczenia ceny. 

13. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem wag  

tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 

14. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

16. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie 

zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga  

od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach. 

17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania  

o udzielenie zamówienia. 

Dodatkowe postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia:  

1. Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający  dopuszcza składanie ofert częściowych. 

2. Maksymalna liczba Wykonawców, z którymi Zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli 

Zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej. 

3. Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp  

lub art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp,  jeżeli Zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień. 
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4. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać 

oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny, jeżeli Zamawiający wymaga lub dopuszcza 

ich składanie. 

5. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego. 

6. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między 

Zamawiającym a Wykonawcą,  jeżeli Zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 

7. Postanowienia dotyczące aukcji elektronicznej. 

8. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli Zamawiający przewiduje ich zwrot. 

8a.   Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp. 

9. Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp. 

10. Informacja o obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia, 

jeżeli Zamawiający dokonuje takiego zastrzeżenia zgodnie z art. 36a ust. 2 ustawy Pzp. 

11. W przypadku zamówień na roboty budowlane: a) wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez 

Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu, jeżeli Zamawiający określa takie 

wymagania, b) informacje o umowach o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy  

lub usługi, które, z uwagi na wartość lub przedmiot tych dostaw lub usług, nie podlegają 

obowiązkowi przedkładania Zamawiającemu, jeżeli Zamawiający określa takie informacje. 

12. Procentowa wartość ostatniej części wynagrodzenia za wykonanie umowy w sprawie zamówienia  

na roboty budowlane, jeżeli Zamawiający określa taką wartość, zgodnie z art. 143a ust. 3 ustawy 

Pzp. 

13. Standardy jakościowe, o których mowa w art. 91 ust. 2a ustawy Pzp. 

14. Wymóg lub możliwość złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów 

elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 10a ust. 2 ustawy Pzp. 

15. Liczba części zamówienia, na którą Wykonawca może złożyć ofertę lub maksymalną liczbę części,  

na które zamówienie może zostać udzielone temu samemu Wykonawcy, oraz kryteria lub zasady, 

które będą miały zastosowanie do ustalenia, które części zamówienia zostaną udzielone jednemu 

Wykonawcy, w przypadku wyboru jego oferty w większej niż maksymalna liczbie części. 

16. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia 

publicznego 
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1.  Nazwa oraz adres Zamawiającego 
 

Zamawiającym jest : 

Ośrodek Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych 

Adres siedziby: 

ul. Pałacowa 15, Woskowice Małe, 46-100 Namysłów 

NIP: 752-12-95-792,    REGON: 000290890 

tel. 77 419 65 22, 77 419 65 55 fax 77 419 65 22 wew.29 

Godziny pracy: poniedziałek – piątek 8.00 – 14.30 

Adres poczty elektronicznej: anna.rohatynska@olowoskowice.pl 

Adres strony internetowej Zamawiającego: www.olo.biuletyn.info.pl 

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego. 

 

1.1 Numer zamówienia publicznego 

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: 4/ZP/2020 Wykonawcy we 

wszelkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na ten znak. 
 

1.2 Informacje uzupełniające 

1. Wszelkie informacje zawarte w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  zwanej 

dalej „SIWZ”, przeznaczone są wyłącznie do celów przygotowania oferty i w żadnym przypadku nie 

powinny być wykorzystywane w inny sposób, ani udostępniane osobom nie uczestniczącym w 

postępowaniu. 

2. Ilekroć w SIWZ zastosowane jest pojęcie „ustawa”, bez określenia, o jaką ustawę chodzi, dotyczy ono 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm). 

3. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego może zostać unieważnione jedynie w 

przypadkach określonych w art. 93 ustawy. O fakcie unieważnienia postępowania, Zamawiający 

poinformuje Wykonawców zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy. 

4. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzi się w języku polskim z zachowaniem 

formy pisemnej. 

5. Zgodnie z art. 14 ust. 2 ustawy jeżeli w niniejszym postępowaniu koniec terminu do wykonania danej 

czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po 

dniu lub dniach wolnych od pracy. 

6. Umowa o podwykonawstwo - należy przez to rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze 

odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część zamówienia 

publicznego, zawartą między wybranym przez Zamawiającego Wykonawcą a innym podmiotem 

(Podwykonawcą), a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane także między 

Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą lub między dalszymi Podwykonawcami. 
 

 

2. Tryb udzielenia zamówienia     
 

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) oraz aktów 

wykonawczych wydanych na jej podstawie.  

Wartość zamówienia jest mniejsza od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie              

art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 

 

 

3. Opis przedmiotu zamówienia 
3.1 Przedmiotem zamówienia są: 

Zadanie 1 - Kompleksowe sprzątanie obiektów Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach 

Małych.  

mailto:anna.rohatynska@olowoskowice.pl
http://www.olo.biuletyn.info.pl/
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Zadanie 2 – Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń i klatki schodowej Wojewódzkiego Ośrodka 

Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Opolu. 

3.2 Kody i nazwy według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):  

90910000-9 Usługi sprzątania 

90900000-6 Usługi w zakresie sprzątania i odkażania 
 

3.3 Szczegółowy opis zadania 1 - Kompleksowe sprzątanie obiektów Ośrodka Leczenia 

Odwykowego w Woskowicach Małych 

 

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe utrzymanie czystości w obiektach Ośrodka Leczenia 

Odwykowego w Woskowicach Małych: 

1) budynku terapii (do utrzymania w czystości przez wszystkie dni tygodnia). 

Na parterze budynku mieści się: całodobowy Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów 

Abstynencyjnych (OLAZA), sale dla pacjentów niepełnosprawnych oddziału terapii uzależnień, izba 

przyjęć, gabinet zabiegowy, gabinety lekarskie, pomieszczenie apteki, dyżurka pielęgniarska, i inne 

pomieszczenia wymienione w załączniku nr 1 do niniejszej SIWZ. Pomieszczenia OLAZA spełniają 

wymagania przewidziane przepisami dla oddziałów Ośrodka. Każda sala chorych wyposażona jest w 

łazienkę z prysznicem, zlewem, sedesem, lustrem, pojemnikiem na mydło w płynie, pojemnikiem na 

papier toaletowy duży, pojemnikiem na ręczniki papierowe (składka). 

Na piętrze budynku znajdują się sale dla pacjentów oddziału terapii uzależnień oraz pomieszczenie 

kuchenne dla pacjentów. Szczegółowy opis pomieszczeń zawiera załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ. 

Pomieszczenia dla pacjentów oddziału terapii uzależnień wyposażone są podobnie jak hotelowe. W 

każdym pomieszczeni znajdują się tapczany do spania, szafy pojedyncze i szafki nocne dla pacjentów w 

liczbie odpowiadającej ilości tapczanów, szafka na buty, stolik i krzesła, regał do wieszania odzieży z 

lustrem. Każda sala chorych wyposażona jest w łazienkę z prysznicem, zlewem, sedesem, lustrem i 

pojemnikiem na papier toaletowy duży. 

2) budynku pałacu - w budynku pałacu znajdują się pomieszczenia do terapii indywidualnej i grupowej 

oraz pomieszczenia administracji. Każde pomieszczenia do terapii indywidualnej wyposażone jest w 

regały biurowe, szafki, biurko, komputer, fotel obrotowy, po dwa fotele tapicerowane oraz stolik  

okolicznościowy. Pomieszczenie kierownika terapii wyposażone jest dodatkowo w kanapę.  

W pałacu znajdują się dwie świetlice. Jedna zabytkowa z okładziną drewnianą na ścianach, dwoma 

kredensami drewnianymi, dwoma biblioteczkami wbudowanymi w ściany oraz z okiennicami 

drewnianymi zasłaniającymi okna na całej wysokości zwana czarną. Sala ta wyposażona jest w szafkę na 

telewizor i telewizor oraz zabytkowy kominek. Na podłodze znajduje się chodnik o długości 6,70 m i o 

szerokości 4,8 m. Sala ta wyposażona jest w fotele tapicerowane, w ilości 20 sztuk. Druga  świetlica 

zwana żółtą wyposażona jest w stoły w ilości 10 sztuk oraz krzesła tapicerowane w ilości 40 szt. W 

ścianę wbudowane są dwa regały z półkami. Na podłodze znajduje się chodnik dywanowy o długości 

9,49 m i szerokości 3 m.  

Pomieszczenia do terapii grupowej  wyposażone są w krzesła w jednym z nich znajduje się  stolik pod 

telewizor. Pomieszczenia do terapii grupowej  oraz wyposażenie należy utrzymać w czystości w dni 

robocze, a ponadto dodatkowo jedną salę do terapii grupowej na pierwszym piętrze należy  utrzymać w 

czystości w dwie soboty miesiąca i jedną niedzielę. 

Szczegóły dotyczące pomieszczeń pałacu zawiera załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ. 

W piwnicach pałacu mieści się stołówka, którą należy utrzymać w czystości we wszystkie dni tygodnia. 

Stołówkę oraz korytarz  piwnicy należy  jeden raz dziennie zmyć i jeden raz dziennie zamieść. Stołówka 

wyposażona jest w stoły i krzesła, które należy utrzymać w czystości. Stoły należy zmyć i dezynfekować 

po każdym posiłku. 

W piwnicy pałacu znajdują się pomieszczenia, które Zamawiający zamierza udostępnić nieodpłatnie  

Wykonawcy. Pomieszczenia te będą służyć do wspólnego wykorzystania, natomiast utrzymanie czystości 
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w nich należeć będzie do Wykonawcy. Są to łazienka z prysznicem dla personelu, pomieszczenie do 

prania mopów, pomieszczenie do sporządzania i przechowywania płynów, pomieszczenie magazynowe i 

socjalne.  

Zamawiający wymaga by Wykonawca podczas każdego  mycia zabezpieczał odpowiednim preparatem 

podłogi panelowe i drewniane pałacu.  

Zamawiający  może Wykonawcy na podstawie odrębnej umowy odpłatnie udostępnić  pralkę do prania 

mopów wykorzystywanych na potrzeby zakładu z dostępem do wody i energii elektrycznej.  

3) budynku gospodarczo-technicznego, w którym znajduje się warsztat konserwatora z pomieszczeniem 

socjalnym i sanitariatem. 

Załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ określa powierzchnię i zakres prac do wykonania objętych 

utrzymaniem czystości oraz częstotliwość usług porządkowo-czystościowych i higieniczno-

dezynfekcyjnych. 

Informacje zawarte w załączniku nr 1 do niniejszej SIWZ mają charakter szacunkowy.  

Zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej na terenie obiektów objętych realizacją zamówienia. 

Wykonawca  w celu  prawidłowego oszacowania kosztów może dokonać swoich pomiarów i obliczeń. 

Termin pomiarów musi być uzgodniony z kierownikiem działu administracyjno-gospodarczego i nie 

zakłócać pracy Ośrodka. 

Obowiązki pracowników odpowiedzialnych za utrzymanie czystości w Ośrodku.  

Do obowiązków pracownika należy wykonanie wszelkich prac związanych z utrzymaniem porządku i 

czystości pomieszczeń Ośrodka, w szczególności: 

a) utrzymanie w czystości pomieszczeń oraz wyposażenia na wyznaczonym odcinku pracy (sale chorych, 

gabinet zabiegowe, dyżurki, izba przyjęć, korytarze, łazienki, brudowniki, kuchenki dla pacjentów,  

pokoje socjalne, gabinety i sale terapeutyczne, pomieszczenia biurowe, klatki schodowe, stołówka dla 

pacjentów,  gabinety poradni itp.) z uwzględnieniem procesu mycia i dezynfekcji, 

b) gruntowne okresowe mycie okien - raz na kwartał, 

c) powierzchnie przeszklone, tablice informacyjne, powierzchnie drzwi, w tym szklanych (podjazd - z 

wyłączeniem dachu), parapety zewnętrzne Wykonawca utrzyma w czystości bieżącej,  

c) gruntowne doczyszczanie oraz zabezpieczanie polimerem powierzchni podłóg w budynku terapii - raz 

na 6 miesięcy,  

d) mycie i dezynfekcja łóżka pustego - po wypisie pacjenta, zgonie (zgony pacjentów 1 raz na kilka lat). 

Na każde polecenie pielęgniarki  założenie czystego kompletu pościeli, mycie ram łóżek i stolików 

przyłóżkowych. Odkurzanie tapczanów oraz mycie szafy i szafy ubraniowej oraz szafek 

wykorzystywanych przez pacjenta  po każdym wypisie pacjenta  z oddziału terapii uzależnień. 

e) mycie i dezynfekcja koszy, stelaży itp. na odpady, wymiana worków foliowych czarnych, 

f) wykonywanie prac związanych z utrzymaniem czystości i porządku po robotach remontowych i 

konserwacyjnych, 

g) pracownika Wykonawcy  obowiązuje znajomość: ustalonych standardów, procedur, instrukcji 

epidemiologicznych i innych wymaganych w Ośrodku w zakresie mycia, dezynfekcji, składowania, 

transportu odpadów, stosowanych środków dezynfekcyjnych, oraz procedur własnych higieny Ośrodka. 

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia na własny koszt szkoleń i zapoznania pracowników z 

obowiązującymi procedurami. W/w muszą być udokumentowane w karcie szkoleń pracownika, 

h) ustalenie harmonogramu prac porządkowych, który musi być uzgodniony z  Zamawiającym, 

i) zbieranie brudnej bielizny oraz wynoszenie do wyznaczonego pomieszczenia  na terenie Ośrodka, 

j) usuwanie z pomieszczeń Ośrodka oraz transport do wyznaczonych miejsc składowania na terenie 

Ośrodka odpadów: gospodarczych, pokonsumpcyjnych,  

k) wynoszenie odpadów mieszanych do miejsca składowania (kontenera), 

l) Wykonawca zobowiązany jest do kompleksowego sprzątania po remoncie bieżącym, a także w razie 

awarii, np. w przypadku zalania pomieszczenia wodą itp. 

Wymagania  

Uwaga! 

Środki myjąco-czyszczące powinny posiadać atesty, certyfikaty, dopuszczające do użycia zgodnie z 

obowiązującymi przepisami.  Zaleca się by środki myjąco-czyszczące nie miały w swoim składzie 
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alkoholu (z wyjątkiem środków do dezynfekcji niezbędnych do użycia w okresie pandemii COVID-

19). 

Środki dezynfekcyjne: 

Środki dezynfekcyjne powinny być oznakowane znakiem CE, posiadać wpis do Rejestru Wyrobów 

Medycznych lub potwierdzenie zgłoszenia do Rejestru Wyrobów Medycznych w Urzędzie Rejestracji 

Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i produktów biobójczych zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa. Preparaty dezynfekcyjne klasyfikowane, jako produkty biobójcze muszą być 

dopuszczone do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności muszą odpowiednio 

posiadać pozwolenie lub tymczasowe pozwolenie na wprowadzenie do obrotu produktów biobójczych 

lub wpis do rejestru produktów biobójczych stwarzających zagrożenie. 

Preparaty dezynfekcyjne muszą posiadać aktualne karty charakterystyki substancji niebezpiecznych. 

Wykaz stosowanych środków musi być zaakceptowany przez pielęgniarkę epidemiologiczną 

Ośrodka. 

Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt zaopatruje się w środki higieniczno-sanitarne oraz 

narzędzia pracy niezbędne do utrzymania czystości pomieszczeń (środki czystości, proszki, pasty, płyny,  

płyny dezynfekcyjne, sprzęt do sprzątania, worki foliowe, odzież ochronną, w tym rękawice 

jednorazowego użytku w kolorze innym niż stosowana u Zamawiającego oraz odzież roboczą w kolorze 

innym niż biały).  

Wszelkie zmiany środków dezynfekcyjnych i środków czystości oraz sposobu utrzymania czystości 

winny być uzgodnione z pielęgniarką epidemiologiczną i zaakceptowane przez pielęgniarkę oddziałową. 

Wymagania szczególne: 

a. usługa utrzymania czystości winna być świadczona zgodnie z obowiązującymi wymogami sanitarno-

epidemiologicznymi oraz technologią i warunkami obowiązującymi w podmiotach leczniczych, z 

zastosowaniem środków i preparatów posiadających wymagane na mocy przepisów atesty oraz 

dopuszczenia. Z uwagi na specyfikę pracy Ośrodka Wykonawca uzgodni z Zamawiającym  harmonogram  

wykonywanych prac porządkowych, 

b. po wykonaniu usługi, o której mowa w powyższych punktach, pomieszczenia Ośrodka Leczenia 

Odwykowego w Woskowicach Małych powinny być czyste, estetyczne, bezpieczne pod względem 

sanitarno-epidemiologicznym, 

c. usługa utrzymania czystości powinna być świadczona: 

1) w budynku terapii oraz podziemiach pałacu we wszystkie dni tygodnia. Zamawiający wymaga  by 

korytarze budynku terapii, schody i klatki schodowe, korytarz przed izbą przyjęć, pomieszczenia 

przyziemia pałacu w tym stołówki były myte 1raz dziennie i dodatkowo 1raz dziennie zamiatane, ponadto 

stoły na stołówce należy dezynfekować po każdym posiłku, 

2) w pomieszczeniach pałacu od parteru do drugiego piętra -  mycie i sprzątanie winno odbywać się w dni 

robocze od poniedziałku do piątku. Zamawiający wymaga  by dodatkowo jedną salę do terapii grupowej 

na pierwszym piętrze  utrzymać w czystości w dwie soboty miesiąca i jedną niedzielę, 

3) Zamawiający wymaga by po wykonaniu prac porządkowych  w pałacu zamykane były wszystkie okna 

i drzwi w pomieszczeniach, 

4) Zamawiający przewiduje remont bieżący kilku pomieszczeń i wymaga prac porządkowych po ich 

wykonaniu, 

5)  czynności porządkowe należy wykonywać w porze dziennej według harmonogramów uzgodnionych z 

Zamawiającym, 

6) czynności porządkowe wykonywane doraźnie: mycie i dezynfekcja tylko obszaru powierzchni 

zanieczyszczonych płynami ustrojowymi (krew, wymiociny i inne), 

7) usługa sprzątania obejmuje czynności porządkowe wokół budynków (wszystkie schody i podesty 

prowadzące do budynków w tym taras  przed wejściem na świetlicę żółtą pałacu), 

8) Zamawiający wymaga, by ściany przylegające do podłóg i schodów na wysokości 50cm od podłoża 

były utrzymywane w bieżącej czystości, 

d. utrzymanie czystości w obiektach Zamawiającego będzie wykonywane sprzętem i środkami 

Wykonawcy, w ilościach wystarczających do prawidłowego wykonania usługi, 
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e. zakres sprzątania obejmuje również dostarczanie i wymianę w koszach na śmieci i niszczarkach 

worków czarnych na odpady, środków dezynfekcyjnych, napełnianie pojemników:  mydłem w płynie, 

papierem toaletowym, ręcznikami papierowymi w ilościach wystarczających do ciągłego korzystania z 

nich, kostki i szczotki do WC, 

f. wykonywanie usługi nie może zaburzać organizacji pracy w poszczególnych komórkach 

organizacyjnych Ośrodka, 

g. każdy pracownik ekipy sprzątającej zobowiązany jest do zachowania odpowiedniego reżimu 

sanitarnego określonego w stosowanych przepisach i zarządzeniach własnych, w szczególności: 

1) stosowania metod i procedur utrzymania czystości, 

2) stosowania odpowiedniego sprzętu i narzędzi do sprzątania, 

3) współpracy z pracownikami Ośrodka, 

4)  noszenia odzieży i obuwia ochronnego. 

Wykaz obiektów  objętych kompleksowym sprzątaniem: 

- Budynek Terapii – cały budynek 

- Budynek pałacu - cały budynek 

- Budynek gospodarczo-techniczny: warsztat konserwatora z pomieszczeniem socjalnym i sanitariatem 

Informacje dodatkowe: 

1. Zamawiający udostępni  nieodpłatnie pracownikom realizującym przedmiot zamówienia: 

- korzystanie z węzłów sanitarnych (prysznic, WC, umywalki) przeznaczonych dla personelu Ośrodka, 

- pomieszczenie na potrzeby szatni, spożycia posiłków, środki chemiczne oraz sprzęt do sprzątania 

potrzebne do wykonania zlecenia. Przekazanie pomieszczenia  nastąpi na podstawie protokołu. Zasady 

udostępnienia regulować będzie umowa, 

- Wodę oraz  energię elektryczną potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia, 

- Zamawiający może na podstawie odrębnej umowy udostępnić odpłatnie Wykonawcy pralkę do prania 

mopów  z dostępem do wody i energii elektrycznej.  

2. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć: 

a. odzież ochronną w tym rękawice jednorazowego użytku oraz odzież roboczą w kolorze innym niż 

biały, dla pracowników realizujących przedmiot zamówienia, zgodnie z wymogami bhp, identyfikatory 

dla pracowników z imieniem i nazwiskiem oraz informacją serwis sprzątający, 

b. utrzymanie w czystości  maty czyszczące przy wejściach do budynków oraz wyłożone wewnątrz 

budynku. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji zużytych środków dezynfekcyjnych, 

czystościowych z podziałem na poszczególne budynki  i przedkładanie wykazu zużytych środków raz na 

miesiąc osobie wskazanej przez Zamawiającego, 

4. Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność za utrzymanie właściwego poziomu sanitarno-

epidemiologicznego realizowanej usługi. Badania mikrobiologiczne sprzątanych powierzchni będą 

przeprowadzone przez Zamawiającego. Badania mikrobiologiczne Zamawiający wykonuje na własny 

koszt. W przypadku obecności drobnoustrojów patogennych kolejne badania, aż do uzyskania wyniku 

stwierdzającego brak drobnoustrojów patogennych będą wykonywane przez Zamawiającego na koszt 

Wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do decydowania o terminie i miejscu pobrania 

wymazów mikrobiologicznych. Zamawiający może wykonać badania mikrobiologiczne u personelu 

Wykonawcy np. badanie rąk personelu, w sytuacjach uzasadnionych z epidemiologicznego i klinicznego 

punktu widzenia oraz w czasie przeprowadzenia dochodzeń epidemiologicznych na koszt 

Zamawiającego. W przypadku badań potwierdzających zagrożenie epidemiologiczne i kliniczne, kolejne 

badania aż do wykluczenia będą wykonywane na koszt Wykonawcy. 

5. Wykonawca jest zobowiązany do postępowania z odpadami zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 

roku o odpadach (Dz. U. z 2020 r, poz. 797 z późn. zm.) oraz obowiązującymi przepisami w zakresie 

postępowania z odpadami medycznymi. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do oceny i weryfikacji wszystkich parametrów wykonania 

zleconej usługi na każdym etapie jej realizacji. 

7. Wykonawca zobowiązany jest wyznaczyć pracownika odpowiedzialnego za stałe kontaktowanie się z 

Zamawiającym w zakresie przedmiotu zamówienia. 
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8. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć na piśmie planowane do stosowania procedury, instrukcje i 

plany higieny Ośrodka ze szczególnym uwzględnieniem procedur: mycia i dezynfekcji powierzchni 

dotykowych, mycia i dezynfekcji powierzchni bezdotykowych, postępowania w przypadku skażenia 

materiałem biologicznym, sprzątania i dezynfekcji pomieszczeń. Procedury winny być zatwierdzone 

przez pielęgniarkę epidemiologiczną. 

9. Projekt umowy stanowi integralną część niniejszej SIWZ – załącznik nr 2 do SIWZ – Projekt umowy 

dla zad. 1. 

 

3.4 Szczegółowy opis zadania 2 - Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń i klatki schodowej 

Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Opolu 

1. Sprzątanie pomieszczeń i klatki schodowej należących do Wojewódzkiego Ośrodka Terapii 

Uzależnienia i Współuzależnienia (WOTUiW Opole) znajdującego się przy ul. Głogowskiej 25B w 

Opolu o powierzchni 580 m2. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie w szczególności: 

1) utrzymanie w czystości wszystkich podłóg, ścian zmywalnych, drzwi, lamp oświetleniowych, 

mebli, wycieraczek i wykładzin znajdujących się na terenie WOTUiW Opole i klatki schodowej, 

2) dezynfekcji powierzchni pomieszczeń: oddziału dziennego (raz w tygodniu), gabinetu 

zabiegowego, lekarskiego i toalet (codziennie), 

3) zapewnianie czystości w toaletach, dostarczania i uzupełniania na bieżąco do toalet środków 

czystości i higienicznych (tj. mydło w płynie, papier toaletowy, ręczniki papierowe, kostki i 

szczotki do WC, worki na odpady), 

4) mycie okien raz na kwartał, 

5) opróżnianie kubłów, wynoszenia śmieci i odpadów w miejsce wskazane przez Zamawiającego, 

 6) dostarczanie i wymianę w koszach na śmieci i niszczarkach czarnych worków na odpady, środków 

dezynfekcyjnych, napełnianie pojemników: mydłem w płynie, papierem toaletowym, ręcznikami 

papierowymi w ilościach wystarczających do ciągłego korzystania z nich, kostki i szczotki do WC, 

 7) gruntowne doczyszczanie oraz zabezpieczanie polimerem podłóg na powierzchni ok. 500 m2 – raz 

na 6 m-cy. 

3. Urządzenia, sprzęt, środki higieniczne, czystości i środki dezynfekcyjne zapewnia Wykonawca. 

4. Do wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest stosować preparaty   

dopuszczone do stosowania w ochronie zdrowia. Środki myjąco-czyszczące powinny posiadać atesty, 

certyfikaty, dopuszczające do użycia zgodnie z obowiązującymi przepisami.  Zaleca się by środki 

myjąco-czyszczące nie miały w swoim składzie alkoholu (z wyjątkiem środków do dezynfekcji 

niezbędnych do użycia w okresie pandemii COVID-19). 

5. Prace porządkowe Wykonawca będzie wykonywał w godzinach pracy Wojewódzkiego Ośrodka 

Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia według harmonogramu ustalonego z Zamawiającym. 

6. Przed złożeniem oferty wskazana jest wizja lokalna w celu prawidłowego oszacowania oferty. Wizji 

można dokonać w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku w godz. 09:00 – 15:00, wszelkie informacje 

udzielane są pod nr tel. 77 4552535. 

7. Projekt umowy stanowi integralną część niniejszej SIWZ – załącznik nr 2 do SIWZ – Projekt umowy 

dla zad. 2. 

 

3.5 Okres, w którym będą świadczone usługi: 01 października 2020 r. do 30 września 2022 r. 

3.6 Składający oferty Wykonawcy zobowiązani są do zapoznania z istotnymi przepisami prawa, aktami i 

regulacjami obowiązującymi w Polsce, które w jakikolwiek sposób mogą wpływać lub odnosić się do 

działań podejmowanych w związku z przetargiem i w następstwie  podpisania umowy.  

3.7 Wykonawcy są odpowiedzialni za staranne zaznajomienie się ze SIWZ wraz z jej załącznikami, 

wszelkimi zmianami do SIWZ sporządzonymi w okresie przetargowym oraz za uzyskanie wiarygodnych 

informacji dotyczących poszczególnych warunków i obowiązków, które mogą w jakikolwiek sposób 

oddziaływać na sumę czy istotę oferty lub na wykonywanie usług. 
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3.8 Wykonawca jest zobowiązany do podjęcia wszelkich działań (np. wizyta w miejscu realizacji usługi, 

wizja lokalna) w celu oszacowania na własną odpowiedzialność kosztów i ryzyka oraz uzyskania 

wszelkich danych, jakie mogą być niezbędne w przygotowaniu oferty i do podpisania umowy. 

3.9 Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych                                

w SIWZ i jej załącznikach oraz ofercie. 

3.10 Dopuszcza się składanie ofert częściowych. Za część należy rozumieć każde z zadań, czyli 

postępowanie zostało podzielone na 2 części. 

3.11 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

3.12  Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 

6 i 7 ustawy. 

3.13 Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia Podwykonawcy lub Podwykonawcom wykonanie 

części zamówienia, co nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego 

zamówienia.  

3.14 Zamawiający zgodnie z art. 36b ustawy żąda podania przez Wykonawcę w formularzu oferty części 

zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania ich nazw (firm). 

Powierzenie wykonania części przedmiotu zamówienia Podwykonawcy lub Podwykonawcom wymaga 

zawarcia umowy o podwykonawstwo, przez którą należy rozumieć umowę w formie pisemnej o 

charakterze odpłatnym, której przedmiotem są dostawy lub usługi stanowiące część zamówienia 

publicznego, zawartą pomiędzy wybranym przez Zamawiającego Wykonawcą a innym podmiotem 

(Podwykonawcą).  

3.15 W przypadku, gdy Wykonawca nie zamierza wykonywać zamówienia przy udziale 

Podwykonawców, należy wpisać w formularzu „nie dotyczy” lub inne sformułowanie. Jeżeli Wykonawca 

zostawi ten punkt formularza nie wypełniony Zamawiający uzna, iż zamówienie zostanie wykonane 

siłami własnymi, bez udziału Podwykonawcy. 

3.16 Informacja o możliwości udzielenia zaliczki na poczet wykonania zamówienia na podstawie art. 

151a ustawy: Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zaliczki na poczet wykonania 

zamówienia. 

3.17 Miejsce realizacji zamówienia:  

- zadanie 1 – budynki Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych, ul. Pałacowa 15, 

Woskowice Małe, 46-100 Namysłów 

- zadanie 2 - pomieszczenia i klatka schodowa należąca do Wojewódzkiego Ośrodka Terapii 

Uzależnienia i Współuzależnienia (WOTUiW Opole) znajdującego się przy ul. Głogowskiej 25B w 

Opolu 

3.18 Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy  

o pracę (art. 29 ust. 3a ustawy Pzp), osób realizujących czynności w ramach przedmiotu umowy, tj.: 

osoby sprzątające i koordynator,  jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w 

sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 

1320). 

Wymagania  określające w szczególności sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w 

art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę 

wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych 

wymagań określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ. 

 

 

4.  Termin  wykonania zamówienia 
Termin realizacji zamówienia: od 01.10.2020 r. do 30.09.2022 r. 

 

 

5. Warunki udziału w postępowaniu 
5.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 
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1) nie podlegają wykluczeniu, na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp i ust. 5 pkt 1 ustawy 

Pzp, z zachowaniem przepisów art. 24 ust. 7-10 i 12 ustawy Pzp, 

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,                               

o ile wynika to z odrębnych przepisów: 

Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych warunków, 

których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny 

              Informacje dodatkowe: Nie dotyczy 

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 

Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych warunków, 

których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny 

            Informacje dodatkowe: Nie dotyczy 

c) zdolności technicznej lub zawodowej: 

Określenie warunków: Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca 

wykaże, że: 

- dla zadania 1 

w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej 2 usługi polegające na 

sprzątaniu pomieszczeń w podmiotach leczniczych na kwotę co najmniej 150 000 zł 

brutto/rok każda z usług. 

- dla zadania 2 

w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej 2 usługi polegające na 

sprzątaniu pomieszczeń w podmiotach leczniczych na kwotę co najmniej 15 000 zł 

brutto/rok każda z usług. 

W przypadku umów wieloletnich wartość umowy w skali roku zostanie określona poprzez 

podzielenie wartości brutto przez ilość lat, na które umowa została zawarta. 

Dopuszcza się umowy trwające mniej niż rok, wówczas spełnione musi być kryterium wartości 

umowy. 

Przez 1 usługę należy rozumieć 1 umowę. 

Do przeliczenia wartości określonej w niniejszym punkcie, a występującej w innej walucie niż 

złoty (PLN), Zamawiający zastosuje średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) z dnia 

opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.  

Wykonawca powinien załączyć dowody określające czy te dostawy lub usługi zostały wykonane 

lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne 

dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a 

w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej 

przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - 

oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal 

wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie 

powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 

W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia 

Wykonawcy mogą wykazać, że łącznie spełniają powyższy warunek. 

Informacje dodatkowe: Nie dotyczy 

Zamawiający wymaga od Wykonawców wskazania w ofercie imion i nazwisk osób wykonujących 

czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub 

doświadczeniu tych osób: NIE 

Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych 

zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne 

przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 
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5.2. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy Pzp  

  wykluczy: 

12) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został 

zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw 

wykluczenia; 

13) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 

a) o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 

258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2018 r. poz. 

1600, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 

2019 r. poz. 1468 i 1495), 

b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - 

Kodeks karny, 

c) skarbowe, 

d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania 

wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769); 

14) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika 

spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub 

komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w 

pkt 13; 

15) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję 

administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne 

lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące 

porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 

16) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził 

zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia 

warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej 

"kryteriami selekcji", lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych 

dokumentów; 

17) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje 

wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez 

zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

18) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub 

pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

19) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub 

którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, 

agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego 

postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w 

inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu; 

20) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie 

konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest 

w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych; 

21) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o 

zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności 

podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2019 r. poz. 628 i 1214); 

22) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o 

zamówienia publiczne; 

23) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 

lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369, 1571 i 1667), 

złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 

https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(165(a))&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(181)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(189(a))&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(218)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(228)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(250(a))&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(258)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(258)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(270)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17631344?unitId=art(46)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17631344?unitId=art(48)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(115)par(20)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17896506?unitId=art(9)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17896506?unitId=art(10)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16991855?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17337528?cm=DOCUMENT
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chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

5.3 Informacja dla Wykonawców polegających na zasobach innych podmiotów, na zasadach   

określonych w art. 22a ustawy Pzp: 

       5.3.1 Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu  

w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, 

polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej  

lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim 

stosunków prawnych.  

       5.3.2 Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić 

Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami  

tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do 

oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.  

       5.3.3 Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne 

lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez 

Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec 

tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 ustawy Pzp  

i ust. 5  pkt 1 ustawy Pzp.  

       5.3.4  W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych  

lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów,  

jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności  

są wymagane.  

       5.3.5 Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, 

odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę 

poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba, że 

za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.  

       5.3.6 Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu,  

o którym mowa w pkt 5.3.1 SIWZ, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków 

udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, 

Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: 

1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 

2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże 

zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których 

mowa w pkt 5.3.1 SIWZ. 

5.3.7 Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku  

istnienia  wobec  nich  podstaw  wykluczenia  oraz  spełniania,  w  zakresie, w jakim powołuje 

się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych 

podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 6.1 SIWZ. 

5.3.8 Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych 

podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, zobowiązany jest do 

przedstawienia w odniesieniu do tych  podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 6.7.2 a) 

SIWZ. 

5.3.9 W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na 

zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w 

stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy 

stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich 

zasobów, Zamawiający może  żądać dokumentów, które określają w szczególności: 

1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu 

zamówienia publicznego; 

3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy  wykonywaniu zamówienia publicznego; 

4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków 
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udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych  

lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności 

dotyczą 

5.4 Informacja dla Wykonawców, którzy zamierzają powierzyć wykonanie części zamówienia 

Podwykonawcom 

5.4.1 Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom,                      

w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu 

zamieszcza informacje o Podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 6.1 SIWZ. 

5.4.2 Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia dokumenty wymienione w pkt                           

6.7.2 a) SIWZ dotyczące Podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części 

zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca 

polega  na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp. 

5.5 Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki 

cywilne/konsorcja) 

5.5.1 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku 

Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia  albo reprezentowania  w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego. 

5.5.2 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich  

nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24  

ust. 1 pkt 12-23 i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, z zachowaniem przepisów art. 24 ust. 7-10 i 12 

ustawy Pzp natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują 

zgodnie z pkt 5.1.2 SIWZ. 

      5.5.3 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie 

potwierdzające brak podstaw wykluczenia, o którym mowa w pkt 6.1 SIWZ składa każdy z 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Natomiast dokument potwierdzający 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu wypełniają Wykonawcy w zakresie, w którym 

każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 

5.5.4 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie  

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa  

w pkt. 6.3 SIWZ składa każdy z Wykonawców. 

5.5.5 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców są oni zobowiązani   

na wezwanie Zamawiającego złożyć dokumenty i oświadczenia o których mowa w pkt                  

6.7 SIWZ, przy czym: 

1) dokumenty i oświadczenia o których mowa w pkt 6.7.1 SIWZ składa odpowiednio 

Wykonawca, który wykazuje spełnianie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych  

w pkt 5.1.2 SIWZ. 

2) dokumenty i oświadczenia o których mowa w pkt 6.7.2 SIWZ  składa każdy z nich. 

5.6 Zamawiający zastrzega/nie zastrzega w ogłoszeniu o zamówieniu warunku, o którym mowa  

 w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp. 

5.7 Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, którego wartość: 

- jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 

ustawy Pzp, wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia  

w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń  

lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp  

– nie dotyczy. 

- jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy 

Pzp, wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w 

wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub 

dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. 

5.8 Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada 

wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy 
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w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację 

zamówienia. 

5.9  Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie 

wskazanym w załącznikach nr 1 i 2 do oferty. Informacje zawarte w oświadczeniach stanowią 

wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału  

w postępowaniu. 

5.10  Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, 

oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 

ustawy Pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia 

lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego 

wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania 

wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia  

lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne 

byłoby unieważnienie postępowania. 

5.11 Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, 

Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich 

złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie 

postępowania. 

5.12 Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień 

dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. 

5.13 Zamawiający dokona oceny spełnienia powyższych warunków oraz przesłanek braku podstaw  

do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego według formuły „spełnia 

– nie spełnia”. 

 

5a. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp  
5a.1 Zamawiający przewiduje/nie przewiduje możliwość wykluczenia Wykonawcy na podstawie: 

- art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp: w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd 

układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez 

likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z 

dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2019 r. poz. 243, 326, 912 i 1655) lub 

którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ 

zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia 

wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w 

trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 

498, 912, 1495 i 1655); 

5a.2  Wykluczenie Wykonawcy następuje: 

1) w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a-c i pkt 14 ustawy Pzp, gdy osoba,  

o której mowa w tych przepisach została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 

pkt 13 lit. a-c ustawy Pzp, jeżeli nie upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku 

potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został 

określony inny okres wykluczenia; 

2) w przypadkach o których mowa: 

a) w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d i pkt 14 ustawy Pzp, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach, 

została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d ustawy Pzp, 

b) w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp, 

c) w art. 24 ust. 5 pkt 5-7 ustawy Pzp- nie dotyczy 

- jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego 

zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny 

okres wykluczenia lub od dnia w którym decyzja potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw 

wykluczenia stała się ostateczna; 

https://sip.lex.pl/#/document/18208902?unitId=art(332)ust(1)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17021464?unitId=art(366)ust(1)&cm=DOCUMENT
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3) w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 18 i 20 ustawy Pzp lub art. 24 ust. 5 pkt 2 i 4 

(nie dotyczy) ustawy Pzp, jeżeli nie upłynęły 3 lata od zaistnienia zdarzenia będącego podstawą 

wykluczenia; 

4) w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 21 ustawy Pzp, jeżeli nie upłynął okres, na jaki 

został prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 

5) w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 22 ustawy Pzp, jeżeli nie upłynął okres 

obowiązywania zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne. 

5a.3 Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20  

lub ust. 5 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki  

są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody 

wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne  

za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego  

oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, 

organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom  

lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania 

pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono 

prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął 

określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 

5a.4 Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne 

okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie  

art. 24 ust. 8 ustawy Pzp. 

5a.5 W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 ustawy Pzp, przed wykluczeniem 

Wykonawcy, Zamawiający zapewnia temu Wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w 

przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji. Zamawiający 

wskazuje w protokole sposób zapewnienia konkurencji. 

5a.6 Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

 

6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia 
6.1 Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert 

oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca: 

a) nie podlega wykluczeniu; 

b) spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

6.2 Oświadczenia, o których mowa w pkt 6.1 SIWZ Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie       

pisemnej wraz z ofertą. W/w oświadczenia stanowić będą załącznik nr 1 i 2 do oferty. 

6.3 Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia  na  stronie internetowej informacji,  

o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie  

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa  

w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić 

dowody, że powiązania z innym  Wykonawcą  nie  prowadzą  do  zakłócenia  konkurencji  w  

postępowaniu o udzielenie  zamówienia.  W/w oświadczenie stanowić będzie załącznik nr 3 do 

oferty. 

6.4 Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona 

najwyżej, do złożenia w wyznaczonym terminie (nie krótszym niż 5 dni) aktualnych na dzień 

złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25  

ust. 1 ustawy Pzp. 

6.5 Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia  odpowiedniego  przebiegu postępowania o udzielenie 

zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców  

do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających,  

że nie podlegają wykluczeniu  oraz  spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą 



                                                                                                                        

17 

 

uzasadnione podstawy do uznania, że złożone  uprzednio oświadczenia lub dokumenty  

nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 

6.6 Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp, w pierwszej kolejności dokona oceny ofert,                      

a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie 

podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

6.7 Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do złożenia następujących oświadczeń  

lub dokumentów: 

1) w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu: 

a) dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej: nie 

dotyczy 

b)  dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej: nie dotyczy 

c) dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej:  

- wykaz dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu 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 

dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub 

usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są 

referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były 

wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z 

uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych 

dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal 

wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny 

być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu;  

2) w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału  

w postępowaniu: 

a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,  jeżeli 

odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw 

wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, 

b) oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć 

wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym 

Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu - Wykonawca samodzielnie 

dostarcza Zamawiającemu oświadczenie zgodnie z zapisami pkt 6.3 SIWZ. 

3) w celu potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają  

wymaganiom określonym przez Zamawiającego – nie dotyczy. 

6.8 Jeżeli   wykaz,  oświadczenia   lub  inne  złożone   przez  Wykonawcę  dokumenty, budzą wątpliwości 

Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty 

budowlane, dostawy lub usługi, były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są 

wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. 

6.9   Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej  

Polskiej, zamiast dokumentu wymienionego w pkt 6.7.2a  składa dokument lub dokumenty 

wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,  

potwierdzające, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (zamiast  odpisu z 

właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej). 

6.10 Dokument wymieniony w pkt. 6.9 powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania ofert.  

6.11 Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 

zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa  

w pkt. 6.9 SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, 
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ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której 

dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym 

albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub 

miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt. 6.10 siwz  stosuje 

się. 

6.12 W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający  

może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie 

niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 

6.13  Dowodami potwierdzającymi, czy zamówienie zostało: 

−  wykonane należycie w szczególności z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone w 

przypadku robót budowlanych są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na 

rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym 

charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –  inne dokumenty, 

−  wykonane lub są wykonywane należycie w przypadku dostaw lub usług są referencje bądź inne 

dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w 

przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o 

obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie 

Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź 

inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 

miesiące przed upływem terminu składania ofert.  

6.14 Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 

okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, jeżeli Zamawiający posiada 

oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych 

i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 

17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 

2020 r. poz. 346 z późn. zm,). 

6.15 Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 

lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2020 r. poz. 1282), składane są w oryginale lub  

kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia na każdej stronie dokonuje 

odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, 

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawcy, w 

zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą.  

     Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii 

oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem.  

6.16 Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w  Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 

2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2020 r. poz. 1282) wyłącznie wtedy, gdy złożona 

kopia jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. Dokumenty lub oświadczenia, o 

których mowa w  Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów 

dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia (Dz. U. z 2020 r. poz. 1282)  sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z 

tłumaczeniem na język polski. 

 

 

7. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z 

Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, jeżeli 

Zamawiający w sytuacjach określonych w art. 10c-10e ustawy Pzp, 
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przewiduje inny sposób porozumiewania się niż przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej, a także wskazanie osób uprawnionych do 

porozumiewania się z Wykonawcami 
7.1 Postępowanie o udzielenie zamówienia z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie, prowadzi 

się z zachowaniem formy pisemnej. 

    Wszelką korespondencję do Zamawiającego związaną z niniejszym postępowaniem, należy kierować 

na adres: Ośrodek Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych, ul. Pałacowa 15, Woskowice 

Małe, 46-100 Namysłów, fax 77 419 65 22 wew.29, e-mail: anna.rohatynska@olowoskowice.pl 

7.2 Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora 

pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 

1041), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną 

(Dz. U. z 2020 r., poz. 344) z wyłączeniem  oferty wraz z załącznikami, które sporządza się pod 

rygorem nieważności, w postaci papierowej i opatruje się własnoręcznym podpisem oraz składa 

się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo 

pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041), osobiście lub za pośrednictwem posłańca. 

7.3 Wszelkie informacje dotyczące niniejszego postępowania (przewidziane ustawą) będą udostępniane 

na stronie internetowej Zamawiającego www.olo.biuletyn.info.pl 

7.4 Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazuje oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje 

za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z 

dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej 

strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

     Oświadczenia oraz dokumenty określone w pkt 6.15 należy złożyć zgodnie z obowiązującym prawem. 

7.5 Pracownik upoważniony do kontaktowania się z Wykonawcami: 

     - Anna Rohatyńska, tel. 77 419 65 22, 77 419 65 55, Ośrodek Leczenia Odwykowego w Woskowicach 

Małych, ul. Pałacowa 15, Woskowice Małe, 46-100 Namysłów 

Zamawiający udziela informacji i przyjmuje wszelkie pisma w godzinach pracy, tj. od 8:00 do 14:30 

od poniedziałku do piątku. 

 

8. Wymagania dotyczące wadium 
8.1 Wysokość i okres ważności wadium. 

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości:  

Zadanie 1 – 11 000,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy złotych i 00/100).  

Zadanie 2 – 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych i 00/100).  

Okres ważności wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. 

8.2 Forma wadium: 

1) wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 

a)  pieniądzu, 

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z 

tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 

c)  gwarancjach bankowych, 

d)  gwarancjach ubezpieczeniowych, 

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 

listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 

299), 

2) w przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja ta musi być 

sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i musi zawierać w szczególności następujące 

elementy: 

 a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta 

(banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib. 

mailto:anna.rohatynska@olowoskowice.pl
http://www.olo.biuletyn.info.pl/
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 b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, 

 c) kwotę gwarancji, 

 d) termin ważności gwarancji, 

 e) zobowiązanie gwaranta do: „zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie 

Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano: 

− odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, 

− zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy, 

− nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy”, 

f) zobowiązanie gwaranta do: „zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie 

Zamawiającego zawierające oświadczenie, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o 

którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub 

dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o 

którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o 

której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej 

przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej”. 

g) gwarancja winna być nieodwołalna i bezwarunkowa 

h) wszelkie spory dotyczące gwarancji podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z prawem 

Rzeczpospolitej Polskiej i podlegają kompetencji sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

3) Postanowienia wskazane powyżej stosuje się odpowiednio do poręczeń. 

8.3  Miejsce, sposób i termin wniesienia wadium. 

Wadium należy wnieść do dnia 07.09.2020 r. do godz. 9.00 

Wadium wnoszone w pieniądzu powinno zostać wpłacone na konto Ośrodka Leczenia Odwykowego 

w Woskowicach Małych, SANTANDER BANK POLSKA S.A.  92 1090 2196 0000 0005 6804 

0025 z adnotacją wadium – nr sprawy 4/ZP/2020 

Wadium wnoszone w innych niż pieniądz formach, należy złożyć w oryginale poprzez  

dołączenie do oferty lub złożyć w Dziale Finansowo-Księgowym Ośrodka Leczenia 

Odwykowego w Woskowicach Małych ul. Pałacowa 15,  46-100 Namysłów – budynek główny – 

pałac. 

W przypadku wpłaty wadium w pieniądzu należy do oferty załączyć kopię wniesienia wadium. 

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 07.09.2020 r. do 

godz. 9.00 przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego, 

Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek 

Zamawiającego otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert.  

We wskazanym wyżej przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego  

przez Wykonawcę jest niewystarczające do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego 

wniesienia wadium przez Wykonawcę. 

8.4 Wykonawca zostanie wykluczony z niniejszego postępowania, jeżeli jego oferta do upływu terminu 

składania ofert nie zostanie zabezpieczona wadium w wymaganej wysokości i formie. 

8.5  Zwrot wadium. 

       Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46 ustawy Pzp z 

zastrzeżeniem pkt 8.6 i 8.7. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, 

któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania 

jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie 

określonym przez Zamawiającego. 

8.6 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, 

o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub 

dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o 

którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o 

której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez 

Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 
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8.7  Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została  

wybrana: 

1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w 

ofercie, 

2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy - nie dotyczy, 

3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy. 
 

9. Termin związania ofertą 
Składający ofertę pozostaje nią związany na okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna  

się wraz z upływem terminu składania ofert. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego 

może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni 

przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na 

przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.  

Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu 

ważności wadium albo jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres 

związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty 

najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie 

Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 

 

10. Opis sposobu przygotowywania ofert 
10.1  Na ofertę składają się wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których  mowa 

w specyfikacji Zamawiającego; 

10.2 Oferta musi być przygotowana na formularzach, które stanowią załączniki do specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia (SIWZ) i zgodnie z wymaganiami specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia (załączniki złożone w kolejności zgodnie z ofertą, nie wolno dokonywać żadnych zmian 

we wzorach druków); 

10.3 Oferta stanowiąca załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia musi być wypełniona 

bez wyjątku przez Wykonawcę; 

10.4 Wykonawca jest zobowiązany udzielić odpowiedzi na wszystkie pytania postawione w ofercie, 

jeżeli zabraknie miejsca, należy dołączyć dodatkowe strony; 

10.5 Jeżeli pytanie postawione w ofercie nie dotyczy Wykonawcy, należy wpisać  

„NIE DOTYCZY”; 

10.6 Oferta musi być przygotowana zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych. Ofertę sporządza 

się, pod rygorem nieważności, w formie papierowej i opatruje się własnoręcznym podpisem; 

10.7 Ofertę należy złożyć, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej, na papierze, zapewniając pełną 

czytelność jej treści, bez użycia ścieralnego nośnika pisma, np. ołówka; 

10.8 Ofertę należy sporządzić w języku polskim, wszelkie pisma sporządzone w językach obcych muszą 

być przetłumaczone na język polski i podczas oceny ofert Zamawiający będzie opierał się na tekście 

przetłumaczonym. 

10.9  Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia; 

10.10  Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna  

nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła 

ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego; 

10.11 Oferta musi być podpisana przez osoby wskazane w dokumencie upoważniającym  

do występowania w obrocie prawnym lub posiadające odpowiedni dokument stwierdzający 

ustanowienie pełnomocnika, określający zakres umocowania;  

10.12 Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/osób 

podpisujących ofertę; 

10.13  Za osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawców uznaje się: 
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− osoby wskazane w odpowiednim rejestrze, 

− osoby wskazane w odpisie z centralnej ewidencji i informacji o działalności  gospodarczej, 

− osoby legitymujące się odpowiednim pełnomocnictwem. W przypadku podpisania oferty i jej 

załączników przez pełnomocnika Wykonawcy, pełnomocnictwo musi być dołączone do oferty w 

formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie, 

− Wspólników, jeżeli Wykonawca prowadzi działalność w formie spółki cywilnej. Jeżeli oferta nie została 

podpisana przez wszystkich wspólników, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty odpowiednie 

pełnomocnictwa udzielone przez pozostałych wspólników, 

− Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) ustanawiają 

pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo do reprezentowania ich w 

postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo takie należy 

dołączyć do oferty. 

10.14   Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę z jedną ostateczną ceną; 

10.15   Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty; 

10.16   Oferta musi być złożona Zamawiającemu w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie z opisem: 

 

Pełna nazwa Wykonawcy                               

adres                                                                

numer telefonu, faksu                                    

        Ośrodek Leczenia Odwykowego 

       w Woskowicach Małych  

       ul. Pałacowa 15 

       Woskowice Małe 

       46-100 Namysłów   

 

                                       

       

OFERTA NA „KOMPLEKSOWE SPRZĄTANIE OBIEKTÓW OŚRODKA LECZENIA 

ODWYKOWEGO W WOSKOWICACH MAŁYCH ORAZ POMIESZCZEŃ  

I KLATKI SCHODOWEJ WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA TERAPII UZALEŻNIENIA 

 I WSPÓŁUZALEŻNIENIA W OPOLU” 

 

 

                                        NIE OTWIERAĆ PRZED GODZINĄ 1000    07.09.2020 r. 

 

10.17  Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe opakowanie oferty, nieprawidłowe 

oznakowanie koperty z ofertą lub złożenie jej w niewłaściwym miejscu; 

10.18 Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: 

− jest niezgodna z ustawą; 

− jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 

ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp; 

− jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji; 

− zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia; 

− została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie  

zamówienia  lub niezaproszonego do składania ofert; 

− zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu; 

− Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się  

na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, 
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− Wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 ustawy Pzp, na przedłużenie terminu 

związania ofertą, 

−  wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, jeżeli Zamawiający 

żądał wniesienia wadium, 

− oferta wariantowa nie spełnia minimalnych wymagań określonych przez Zamawiającego, 

−  jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa państwa, a 

tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób, 

− jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów; 

10.19  Jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie później niż w 

terminie składania ofert Wykonawca może zastrzec, iż nie mogą być one udostępniane oraz wykazać, 

iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Winien on wówczas wyodrębnić te 

informacje w formie osobnego pakietu. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w 

art. 86 ust. 4. Pakiet ten ma być wyraźnie oznaczony „TAJEMNICE PRZEDSIĘBIORSTWA – 

NIE UDOSTĘPNIAĆ”. 

 

11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert  
11.1  Oferty należy składać/przesyłać w zamkniętej kopercie w SEKRETARIACIE Ośrodka 

Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych, ul. Pałacowa 15, Woskowice Małe, 46-100 

Namysłów do dnia 07.09.2020 r. do godz. 9.00, pod rygorem nie rozpatrzenia oferty wniesionej po 

tym terminie bez względu na przyczyny opóźnienia. 

11.2 W przypadku ofert przesyłanych do Zamawiającego liczy się data i godzina dostarczenia oferty do 

siedziby Zamawiającego. 

11.3  Wykonawca może wprowadzać zmiany, do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający 

otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzaniu zmian przed terminem składania ofert. 

Powiadomienie o wprowadzaniu zmian musi być złożone według takich samych zasad  

i wymagań jak składana oferta, odpowiednio oznakowane z dopiskiem "ZMIANA OFERTY". 

  11.4 Wykonawca ma prawo, przed upływem terminu składania ofert, wycofać złożoną przez siebie 

ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wycofaniu oferty.  

W celu potwierdzenia uprawnienia osób do złożenia oświadczenia o wycofaniu oferty, do 

oświadczenia należy załączyć odpowiednie dokumenty (np. aktualny KRS, odpis  

z centralnej ewidencji i informacji o działalności  gospodarczej i jeśli to konieczne  

– pełnomocnictwo).  Powiadomienie o wycofaniu oferty musi być złożone według takich samych 

zasad i wymagań jak składana oferta, odpowiednio oznakowane z dopiskiem „WYCOFANIE 

OFERTY”. 

11.5 Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone niezwłocznie. 

11.6 Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 07.09.2020 r. o godz.10.00  w siedzibie Zamawiającego – 

świetlica żółta (budynek pałacu) Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych, ul. 

Pałacowa 15, Woskowice Małe, 46-100 Namysłów. 

11.7 Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert. 

11.8 Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje 

dotyczące: 

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w 

ofertach. 

 

12. Opis sposobu obliczenia ceny 
12.1 W ofercie należy podać ostateczną cenę kompleksowego wykonania zamówienia. Cenę wykonania 

zamówienia należy określić na podstawie opisu przedmiotu zamówienia. 
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Podana w ofercie cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN), oraz musi być podana cyfrą                       

i słownie, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  

Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN – nie dopuszcza się 

rozliczenia w walutach obcych. 

Cenę w ofercie należy określić na podstawie wykonania z należytą starannością czynności 

wymienionych w przedmiocie zamówienia z uwzględnieniem wszystkich kosztów związanych z 

realizacją zadania wynikających z zakresu świadczonych usług, niezbędnych do realizacji zamówienia 

i doliczyć do powstałej kwoty inne składniki wpływające na ostateczną cenę. 

Ceny wskazane w ofercie są stałe przez cały okres trwania umowy, za wyjątkiem sytuacji wskazanych 

w pkt  16.3 SIWZ. 

Cena oferty musi obejmować wyrażoną w jednostkach pieniężnych i podlegającą zapłacie przez 

Zamawiającego wartość wszystkich zobowiązań Wykonawcy związanych z wykonaniem zamówienia. 

Za prawidłowe ustalenie należnej stawki podatku VAT odpowiada Wykonawca zgodnie z przepisami 

ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.) 

Cena ta musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania, m.in.: 

1) wartość usług określonych w przedmiocie zamówienia, 

2) podatek od towarów i usług*, 

3) wszystkie zastosowane materiały i urządzenia, 

4) koszty pracy ludzi i sprzętu, 

5) koszty transportu, 

6) wszystkie podatki i opłaty, 

7) koszty ubezpieczeń, 

8) koszty dojazdów, 

9) koszty wynagrodzeń, 

10) koszty napraw sprzętu, 

11) koszty użycia dodatkowego sprzętu niezbędnego do prawidłowej realizacji przedmiotu 

zamówienia, 

12) koszty dzierżaw i najmów, 

13) koszty połączeń telefonicznych, 

14) koszty paliwa i oleju, 

15) wszelkie opłaty i odszkodowania za szkody, koszty oraz straty wynikłe w związku 

z realizacją zamówienia. 

Oferowana cena jest obowiązująca w całym okresie ważności oferty. 

* zgodnie z treścią art. 91 ust. 3a oraz w art. 93 ustawy jeżeli Wykonawca złoży ofertę, której wybór 

prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego - podatku VAT, 

Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do zaoferowanej ceny podatek VAT. Wykonawca z 

kolei w złożonej ofercie, informuje Zamawiającego, czy wybór jego oferty będzie prowadził do 

powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego. Wskazuje tym samym nazwę (rodzaj) towaru 

lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadziło do powstania obowiązku 

podatkowego u Zamawiającego, oraz wskazuje ich wartość bez kwoty podatku. Obowiązek 

poinformowania o tym fakcie Zamawiającego, ciąży na Wykonawcach, którzy składają oferty. 

Wykonawcy składający oferty są zobowiązani do informowania Zamawiających, czy wybór ich ofert 

będzie prowadził do powstania obowiązku podatkowego u Zamawiających. 

 

W ofercie należy podać cenę brutto za wykonanie usługi obejmującej przedmiot zamówienia. Cenę 

należy określić na podstawie szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia oraz przeprowadzonej 

wizji lokalnej, a także wszelkich zmian do SIWZ sporządzonych w okresie przetargowym. 

12.2 Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w 

stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania 

przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi 

z odrębnych przepisów, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, 

dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, w szczególności w zakresie: 
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1) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo 

sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, oryginalności 

projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa 

od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na 

podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę 

(Dz. U. z 2018 r., poz. 2177 z późn. zm.); 

2) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów; 

3) wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, obowiązujących 

w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie; 

4) wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska; 

5) powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 

12.3 Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy. 

12.4 Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena 

wyjaśnień wraz ze z złożonymi dowodami potwierdza, ze oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku 

do przedmiotu zamówienia. 

 

13. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze 

oferty wraz z podaniem wag  tych kryteriów i sposobu oceny ofert 

 

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie: 

 

A. 

 

Cena brutto 

 

- 

 

60% 

B. Jakość - 40% 

Zgodnie z przedstawionym wyżej zbiorem kryteriów Zamawiający będzie posługiwał się następującym 

wzorem: 

Won = An + Bn 

Won - wskaźnik oceny oferty 

OPIS KRYTERIUM A: Cena brutto: 

Powyższe kryterium będzie rozpatrywane na podstawie ceny oferty brutto za wykonanie przedmiotu 

zamówienia wpisanej przez Wykonawcę w formularzu oferty. Przy ocenie oferty w kryterium cena 

najwyżej będzie punktowana oferta proponująca najniższą cenę (brutto) za wykonanie przedmiotu 

zamówienia, pozostałe oferty uzyskają odpowiednio mniejszą liczbę punktów (po zaokrągleniu do dwóch 

miejsc po przecinku - końcówki poniżej 0,005 pkt pomija się, a końcówki 0,005 pkt i wyższe zaokrągla 

się do 0,01 pkt).  

Faktyczna ilość punktów zostanie obliczona według następującego wzoru: 

 

                                                                   

                                                                  Cmin 

                                                       An  =( 
__________

 x 100) x 60%   

                                                                   Cn 

An - liczba punktów przyznana ofercie n za spełnienie kryterium A 

n - numer oferty 

Cmin - cena minimalna wśród złożonych ofert 

Cn - cena podana przez Wykonawcę w ofercie ocenianej 

https://administracjasuperpremium.inforlex.pl/dok/tresc,DZU.2018.225.0002177,USTAWA-z-dnia-10-pazdziernika-2002-r-o-minimalnym-wynagrodzeniu-za-prace.html
https://administracjasuperpremium.inforlex.pl/dok/tresc,DZU.2017.082.0000847,USTAWA-z-dnia-10-pazdziernika-2002-r-o-minimalnym-wynagrodzeniu-za-prace.html
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Liczba punktów, którą można uzyskać w ramach tego kryterium obliczona zostanie przez podzielenie 

ceny minimalnej wśród złożonych ofert przez cenę ocenianej oferty i pomnożenie tak otrzymanej liczby 

przez 100, a następnie przez wagę kryterium wynoszącą 0,6 (60%). W tym kryterium można otrzymać 

maksymalnie 60 pkt. 

OPIS KRYTERIUM B: Jakość: 

Powyższe kryterium będzie rozpatrywane na podstawie zadeklarowanego przez Wykonawcę w 

formularzu oferty posiadaniu poniższych parametrów jakościowych. W danym kryterium można uzyskać 

40 pkt, punkty będą przyznawane zgodnie z poniższą tabelą.  

 

Lp. Parametr jakościowy 

Czy 

Wykonawca 

posiada 

Punktacja 

1. 

Jakość używanych produktów i sprzętu, stosowanie 

jednolitych standardów związanych z wykonywaniem usług 

sprzątających potwierdzone przeszkoleniem personelu w 

zakresie znajomość programu Gwarant Czystości i Higieny,  

TAK / NIE 20 /0 pkt 

2. 

Wykonywanie pracy przez personel zgodnie z 

wypracowanymi procedurami wynikającymi z Systemu 

Zarządzania Jakością wg wymagań normy EN ISO 9001 

potwierdzone przeszkoleniem personelu w powyższym 

zakresie 

TAK / NIE 10 /0 pkt 

3. 

Dysponowanie co najmniej 1 osobą nadzorującą 

(koordynatorem)wykonywanie usługi z minimum 12 

miesięcznym doświadczeniem w zakresie nadzoru nad 

usługą sprzątania w obiektach podmiotów leczniczych 

TAK /NIE 10 /0pkt 

 

Wykonawca, który zadeklaruje posiadanie przez personel powyższych szkoleń oraz doświadczenia osoby 

nadzorującej (koordynatora) zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu dokumentów 

potwierdzających ten fakt przed rozpoczęciem wykonywania usługi. 

 

14. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po 

wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego 
Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o: 

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce 

zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę 

wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są 

miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację 

przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 

2)  Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni, 

3)  Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach,  

 o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 ustawy Pzp, braku równoważności lub braku spełniania  

 wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, 

4) Wykonawcach, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, ale nie zostali zaproszeni  

do kolejnego etapu negocjacji albo dialogu, 

5)  dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów, 

6)  nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów, 

7)  unieważnieniu postępowania 

- podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 
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W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 8 ustawy Pzp, informacja, o której mowa w pkt 2 zawiera 

wyjaśnienie powodów, dla których dowody przedstawione przez Wykonawcę, Zamawiający uzna za 

niewystarczające. 

Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w art. 92 ust. 1 pkt 1 i 7 ustawy Pzp, na stronie 

internetowej. 

Zamawiający może nie ujawniać informacji, o których mowa w art. 92 ust. 1, jeżeli ich ujawnienie 

byłoby sprzeczne z ważnym interesem publicznych. 

Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183, w terminie 

nie krótszym niż: 

- 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to 

zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 15 dni - jeżeli zostało przesłane 

w inny sposób - w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w 

przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp – nie dotyczy; 

- 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to 

zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane 

w inny sposób - w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w 

przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 

Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów,  

o których mowa powyżej, jeżeli w postępowaniu o udzieleniu zamówienia złożono tylko jedną ofertę lub 

upłynął termin do wniesienia odwołania na czynności Zamawiającego wymienione w art. 180  

ust. 2 ustawy Pzp lub w następstwie jego wniesienia Izba ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące 

postępowanie odwoławcze. 

Przyjęcie warunków przetargu jest jednoznaczne z przyjęciem formularza umowy proponowanego przez 

Zamawiającego. 

Przed podpisaniem umowy Wykonawca, który wygrał przetarg zobowiązany jest dostarczyć co 

najmniej na 3 dni przed podpisaniem umowy z Zamawiającym umowę Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

Umowa Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi być zawarta  

na czas trwania zamówienia i termin jej obowiązywania musi się kończyć nie wcześniej  

niż po upływie realizacji usługi. Umowa winna zawierać przyjętą formę prawną oraz określać zakres 

obowiązków każdego z Wykonawców przy wspólnej realizacji przedmiotu umowy.  

W celu zawarcia umowy po przeprowadzonym przetargu nieograniczonym należy podpisać umowę 

zgodną z ofertą przetargową. 

Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy                  

– (nie dotyczy), Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez 

przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o 

których mowa w art. 93 ust. 1 lub 1a ustawy. 

 

 

15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy – nie 

dotyczy postępowania 

 

 

16.  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści 

zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki 

umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, 

aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich 

warunkach 
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Projekty umów stanowią integralną część niniejszej SIWZ – załączniki nr 2 do SIWZ. 
Zmiana postanowień niniejszych umów może nastąpić za zgodą obu Stron, wyrażoną na piśmie w drodze 

aneksu do niniejszych umów, nie naruszając ustawy.  

Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności zmiana istotnych postanowień zawartej umowy w 

stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że Zamawiający 

przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia w postaci jednoznacznych postanowień umownych, które określają ich zakres, w 

szczególności możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy i charakter oraz warunki 

wprowadzenia zmian. 

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy: TAK. 

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Strony dopuszczają zmianę treści umowy jeśli: 

1) zmiana dotyczy nieistotnych postanowień zawartej umowy, 

2) podczas realizacji umowy wystąpią nieprzewidywalne zdarzenia lub okoliczności, jak w szczególności 

klęski żywiołowe, strajki, zamieszki, konflikty zbrojne, które uniemożliwiają zrealizowanie przedmiotu 

zamówienia w sposób, w zakresie i w terminie przewidzianym w ofercie, 

3) w wyniku istotnej zmiany stosunków spełnianie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi 

trudnościami lub groziłoby, co najmniej jednej ze stron znaczną stratą, a czego strony nie mogły 

przewidzieć przy zawarciu umowy, 

4) zmiany są konieczne ze względu na zmianę powszechnie obowiązujących przepisów prawa, 

5) konieczność wprowadzenia takiej zmiany wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć 

w ogłoszeniu, tj. w przypadkach, w których konieczność wprowadzenia takich zmian wynikać będzie z 

potrzeb Zamawiającego, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a w 

szczególności, spowodowanych zmianami organizacyjnymi u Zamawiającego, zaakceptowanymi w 

formie prawem przewidzianej przez organ założycielski albo zmianami organizacyjnymi 

spowodowanymi zleceniem udzielania świadczeń zdrowotnych podwykonawcom. 

3. Strony zobowiązują się dokonać zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o którym 

mowa w § 8 ust. 1 umowy, w formie pisemnego aneksu, w przypadku wystąpienia jednej z następujących 

okoliczności: 

1) zmiany stawki podatku od towarów i usług. Zmianie ulegną kwoty podatku VAT i ceny brutto, ceny 

netto pozostaną niezmienne i obowiązują przez cały czas trwania umowy, 

2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonej na podstawie przepisów ustawy z 

dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 

stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

- na zasadach i w sposób określony w ust. 4-9 jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania 

zamówienia przez Wykonawcę.  

4. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 pkt 2 wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o 

kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem wysokości 

wynagrodzeń pracowników świadczących usługi do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego 

wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu 

minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się 

wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników świadczących usługi, o których mowa w zdaniu 

poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z 

realizacją przedmiotu umowy. 

5. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 pkt 3 wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o 

kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z wypłatą wynagrodzenia 

pracownikom świadczącym usługi. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się 

wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników świadczących usługi, o których mowa w zdaniu 

poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z 

realizacją przedmiotu umowy. 

https://sip.lex.pl/#/document/16992095?cm=DOCUMENT
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6. W celu zawarcia aneksu, o którym mowa w ust. 3 Wykonawca winien  wystąpić do Zamawiającego z 

wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy wraz z uzasadnieniem 

zawierającym w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie 

Wykonawcy powinno ulec zmianie oraz wskazanie daty, od której nastąpiła, bądź nastąpi zmiana 

wysokości kosztów wykonania umowy. Winien on dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie 

wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania umowy, w szczególności: 

1) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed, jak i po zmianie) pracowników świadczących 

usługi z imienia i nazwiska wraz z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace 

bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu 

zakresowi – w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 pkt 2, 

2) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed, jak i po zmianie) pracowników świadczących 

usługi z imienia i nazwiska wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych / 

Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem 

zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu 

umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi – w przypadku zmiany, o której 

mowa w ust. 3 pkt 3. 

7. W terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o którym mowa w ust. 6 Zamawiający 

przekaże Wykonawcy informację o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaże kwotę, o którą 

wynagrodzenie należne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informację o nie zatwierdzeniu wniosku 

wraz z uzasadnieniem. 

8. Zamawiający uprawniony jest do żądania od Wykonawcy wyjaśnień i dowodów na okoliczności 

zawarte przez niego we wniosku o zmianę wynagrodzenia w celu jednoznacznego rozstrzygnięcia czy 

zmiana wynagrodzenia jest zasadna. 

9. Zmiana wynagrodzenia może nastąpić nie wcześniej niż z dniem wejścia w życie aktu normatywnego 

wprowadzającego zmianę, która stanowi podstawę do wystąpienia z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia. 

 

 

17.  Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w 

toku postępowania o udzielenie zamówienia 
17.1 Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego 

podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający 

jest zobowiązany na podstawie ustawy. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone 

w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, odwołanie przysługuje wyłącznie 

wobec czynności: wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o 

cenę; określenia warunków udziału w postępowaniu; wykluczenia odwołującego z postępowania o 

udzielenie zamówienia; odrzucenia oferty odwołującego, opisu przedmiotu zamówienia i wyboru 

najkorzystniejszej oferty. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności 

Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie 

zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie 

odwołania. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, 

podpisanej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego 

kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju 

podpisu. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do 

wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego 

terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem 

terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego 

wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. (art. 180 ustawy Pzp). 

17.2 Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować 

Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu 

czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na 

podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp (art. 181 ust. 1 ustawy Pzp). 
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17.3 Odwołanie wnosi się: 

- w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę 

jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie 

drugie albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób 

- w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone  

w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp - nie dotyczy; 

- w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego 

wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie 

albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób  

- w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na 

podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 

17.4 Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone  

w trybie  przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia, wnosi się w terminie: 

- 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej  

- jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na 

podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp - nie dotyczy; 

- 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż 

kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 

17.5 Odwołanie wobec czynności innych niż określone w art. 180 ust. 1 i 2 ustawy Pzp wnosi się: 

- w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone  

w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp - w terminie 10 dni od dnia,  

w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o 

okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia - nie dotyczy; 

- w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na 

podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp - w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy 

zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość  

o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia (art. 182 ust. 3 ustawy Pzp). 

17.6 Jeżeli Zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego 

obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej  

lub nie zaprosił Wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów  

lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 15 dni od dnia zamieszczenia w 

Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia  

(art. 182 ust. 4 pkt 1 ustawy Pzp) albo 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający  

nie umieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia  

(art. 182 ust. 4 pkt 3 lit. a ustawy Pzp). 

17.7 Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli: nie zawiera braków formalnych; uiszczono wpis.  

Wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód jego 

uiszczenia dołącza się do odwołania (art. 187 ust. 1 i 2 ustawy Pzp). 

17.8  Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do 

sądu (art. 198 a) – 198 g) ustawy Pzp). 

 

 

Dodatkowe postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 
 

1. Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych 
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamówienie zostało podzielone na 2 części, każde  

     z zadań stanowi odrębną część. Każdy Zamawiający może złożyć ofertę na dowolną ilość części.  
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2. Maksymalna liczba Wykonawców, z którymi Zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli Zamawiający 

przewiduje zawarcie umowy ramowej 

    Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
 

3. Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp  

lub art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp,  jeżeli Zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień 

Nie przewiduje się zamówień uzupełniających do zamówienia podstawowego. 
 

4. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać 

oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny, jeżeli zamawiający wymaga lub dopuszcza ich 

składanie 

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.  
 

5. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego 

Adres poczty elektronicznej: anna.rohatynska@olowoskowice.pl 

Adres strony internetowej Zamawiającego: www.olo.biuletyn.info.pl 
 

6. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym  

a Wykonawcą, jeżeli Zamawiający przewiduje rozliczenie w walutach obcych. 

 Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą następowały w złotych (PLN).  
 

7. Postanowienia dotyczące aukcji elektronicznej 

    Nie dotyczy postępowania. 
 

8. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli Zamawiający przewiduje ich zwrot 

    Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
 

8a. Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp 

     Zamawiający przewiduje wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a, w szczególności: 

a) sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a, 

b) uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań,                       

o których mowa w art. 29 ust. 3a, oraz sankcję z tytułu niespełnienia tych wymagań, 

c) rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób 

wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia. 

W/w wymagania dotyczące sposobu dokumentowania zatrudnienia osób, uprawnień Zamawiającego  

w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych 

wymagań określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ. 
 

9.  Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp 

    Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4.  
 

10. Informacja o obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia, 

jeżeli Zamawiający dokonuje takiego zastrzeżenia zgodnie z art. 36a ust. 2 ustawy Pzp 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia Podwykonawcy lub Podwykonawcom 

wykonania części zamówienia, co nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte 

wykonanie tego zamówienia.  

2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych 

części zamówienia. 

3. Wykonawca z zastrzeżeniem przypadku, w którym Zamawiający nałożył obowiązek osobistego 

wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia na usługi może: 

1) powierzyć realizację części zamówienia Podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie 

takiej części do powierzenia Podwykonawcom, 

2) wskazać inny zakres podwykonawstwa, niż przedstawiony w złożonej ofercie, 

3) wskazać innych Podwykonawców niż przedstawieni w złożonej ofercie, 

mailto:anna.rohatynska@olowoskowice.pl
http://www.olo.biuletyn.info.pl/
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4) zrezygnować z podwykonawstwa. 

       4. Uregulowania dotyczące udziału Podwykonawców w realizacji przedmiotu zamówienia określono     

w umowie stanowiącej załącznik nr 2 do SIWZ. 
 

11. W przypadku zamówień na roboty budowlane: a)  wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez 

zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu, jeżeli Zamawiający określa takie wymagania,  

b) informacje o umowach o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, które,  

z uwagi na wartość lub przedmiot tych dostaw lub usług, nie podlegają obowiązkowi przedkładania 

Zamawiającemu, jeżeli Zamawiający określa takie informacje 

      Nie dotyczy postępowania. 
 

12. Procentowa wartość ostatniej części wynagrodzenia za wykonanie umowy w sprawie zamówienia  

na roboty budowlane, jeżeli Zamawiający określa taką wartość, zgodnie z art. 143a ust. 3 ustawy Pzp 

       Nie dotyczy postępowania. 
        
13. Standardy jakościowe, o których mowa w art. 91 ust. 2a ustawy Pzp 

       Nie dotyczy postępowania. 
 

14. Wymóg lub możliwość złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów 

elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 10a ust. 2 ustawy Pzp 

      Nie dotyczy postępowania. 
 

15. Liczba części zamówienia, na którą Wykonawca może złożyć ofertę lub maksymalną liczbę części,  

na które zamówienie może zostać udzielone temu samemu Wykonawcy, oraz kryteria lub zasady, 

które będą miały zastosowanie do ustalenia, które części zamówienia zostaną udzielone jednemu 

Wykonawcy, w przypadku wyboru jego oferty w większej niż maksymalna liczbie części 

Postępowanie zostało podzielone na 2 części (zadania), każdy Wykonawca może złożyć ofertę na 

dowolną ilość części, tzn. max. na 2 części. 
 

16.Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia 

publicznego 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, 

że:  

▪ administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Leczenia Odwykowego  

w Woskowicach Małych, ul. Pałacowa 15, Woskowice Małe, 46-100 Namysłów, tel. 77 419 65 

22, 77 419 65 55 

▪ inspektorem ochrony danych osobowych w Ośrodku Leczenia Odwykowego w Woskowicach 

Małych jest Agata Fabian  iod@olowoskowice.pl, tel. 77 419 65 22, 77 419 65 55 

▪ Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego /dane identyfikujące 

postępowanie: „KOMPLEKSOWE SPRZĄTANIE OBIEKTÓW OŚRODKA LECZENIA 

ODWYKOWEGO W WOSKOWICACH MAŁYCH ORAZ POMIESZCZEŃ I KLATKI 

SCHODOWEJ WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA TERAPII UZALEŻNIENIA I 

WSPÓŁUZALEŻNIENIA W OPOLU” prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, nr 

4/ZP/2020. 

▪ odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia  

29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.); 

▪ Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 

lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy 

mailto:iod@olowoskowice.pl
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przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; Pani/Pana dane 

osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji 

celów przetwarzania, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji; 

▪ obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 

wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych 

danych wynikają z ustawy Pzp; 

▪ w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO; 

▪ posiada Pani/Pan: 

˗   na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

˗   na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie 

z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z 

ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników); 

˗   na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania   

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo 

do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu 

zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby 

fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub 

państwa członkowskiego); 

˗   prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 

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

▪ nie przysługuje Pani/Panu: 

˗ w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

˗ prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO; 

     -  na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

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

Informacja o ograniczeniach danych osobowych: 

- w przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, 

wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, 

wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania 

nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu, 

- wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza 

przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego lub konkursu, 

- w przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, 

wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, 

wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty 

zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia (dotyczy przechowania protokołu wraz z 

załącznikami). 

 

 

 

 

Załączniki: 

1) Wykaz pomieszczeń i wyposażenia do sprzątania (dot. zad. 1) 

2) Projekty umów 

3)   Formularz oferty wraz z załącznikami. 

 


