
 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):  

www.zozmswia.pl 

 
Ogłoszenie nr 349546 - 2016 z dnia 2016-11-23 r.  

Otwock: Usługa utrzymania czystości w budynkach Samodzielnego Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw 

Wewnętrznych w Otwocku. 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi  

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe  

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego  

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków 

Unii Europejskiej  
nie  

 

Nazwa projektu lub programu 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz 

wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych 

organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje 

społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie 

marginalizowanych  
nie  

 

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do 

jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy 

niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo 

ich jednostki (w %)  

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający  
nie  

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający 

powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania  
nie  

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli 

prowadzenie postępowania: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 
nie  

 

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają 

postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz 

osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:  

 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw 

członkowskich Unii Europejskiej  
nie  

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z 

innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe 

 

http://bzp.uzp.gov.pl/Out/www.zozmswia.pl
http://bzp.uzp.gov.pl/Out/Browser.aspx?id=1b0d44cf-6d1d-4592-8a13-b4de90b01d04&path=2016/11/20161123/349546_2016.html
http://bzp.uzp.gov.pl/Out/Browser.aspx?id=1b0d44cf-6d1d-4592-8a13-b4de90b01d04&path=2016/11/20161123/349546_2016.html
http://bzp.uzp.gov.pl/Out/Browser.aspx?id=1b0d44cf-6d1d-4592-8a13-b4de90b01d04&path=2016/11/20161123/349546_2016.html


prawo zamówień publicznych: 

Informacje dodatkowe: 
I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital 

Specjalistyczny MSWiA, krajowy numer identyfikacyjny 1015871000000, ul. ul. 

Bolesława Prusa  42372, 05400   Otwock, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 

227 794 671, e-mail , faks 227 794 671.  

Adres strony internetowej (URL):  

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka ochrony zdrowia 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):  
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego 

przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania 

postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 

(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i 

w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali 

zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających 

indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych 

zamawiających):  

I.4) KOMUNIKACJA:  

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania 

można uzyskać pod adresem (URL) 
nie  

 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia  
tak  

www.zozmswia.pl 

 

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji 

można uzyskać pod adresem  
nie  

 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 

Elektronicznie 
nie  

adres  

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu w inny sposób: 
nie  

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu w inny sposób: 
nie  

Adres:  

 

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub 

formatów plików, które nie są ogólnie dostępne 
nie  

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można 

uzyskać pod adresem: (URL)  



SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa utrzymania 

czystości w budynkach Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 

Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Otwocku. 

Numer referencyjny: ZP 5-2016 

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono 

dialog techniczny  
nie  

 

II.2) Rodzaj zamówienia: usługi  

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 
Zamówienie podzielone jest na części:  

Nie  

 

 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, 

usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w 

przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na 

innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia 

jest usługa utrzymania czystości w budynkach Samodzielnego Publicznego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w 

Otwocku.Szczegółowy zakres zamówienia zawarty jest w załączniku nr 4 do 

SIWZ.Dodatkowe obowiązki Wykonawcy wynikające z Klauzuli społecznej: 1) 

Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu stosuje klauzulę społeczną na 

podstawie art. 29 ust. 3a ustawy polegającą na zatrudnieniu na podstawie umowy o 

pracę, przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, osoby wykonującej czynności 

związane z realizacją zamówienia na usługi utrzymania czystości. 2) Zakres 

czynności oraz dodatkowe wymagania zostały określone w projekcie umowy. 

Wykonawca lub podwykonawca jest zobowiązany zatrudnić odpowiednio do 

realizacji usługi na podstawie umowy o pracę – w rozumieniu ustawy z dnia 26 

czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666.) w pełnym wymiarze 

czasu pracy 1 pracownika, którego zadaniem w okresie realizacji zamówienia będzie 

wykonywanie prac określonych w załączniku nr 4 do SIWZ. Powyższy warunek 

zostanie również spełniony poprzez zatrudnienie na umowę o pracę nowych 

pracowników lub oddelegowanie do realizacji zamówienia zatrudnionych już u 

Wykonawcy lub Podwykonawcy pracowników, jak również poprzez zawarcie 

umowy o pracę tymczasową na podstawie ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o 

zatrudnieniu pracowników tymczasowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 360).Sposób 

dokumentowania zatrudnienia osoby, o której mowa powyżej, uprawnienia 

Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o 

których mowa powyżej oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań zostały 

określone w projekcie umowy, stanowiącym odpowiednio załącznik nr 5 do SIWZ. 

Zamawiający zastrzega, że wobec prowadzonej i planowanej modernizacji i 

rozbudowy Szpitala, rodzaje, przeznaczenie i liczba pomieszczeń oraz ich 

powierzchnie, przedstawione w załączniku nr 1A OPZ, a tym samym zakres 

świadczonej usługi sprzątania może ulegać okresowemu zwiększeniu lub 

zmniejszeniu w stosunku do przedstawionych w załącznikach nr 1A i 1B OPZ. 

Planowane jest wyłączenie budynku N na okres 6 miesięcy, budynku H poddasze na 

okres 2 miesięcy, budynku A parter i I piętro - tarasy, budynku B I i II piętro – 



balkony na okres 6 miesięcy. W przypadku wyłączenia powierzchni, wartość faktury 

zostanie proporcjonalnie pomniejszona o wartość usługi za powierzchnie nie 

podlegające sprzątaniu w danym okresie. Zamawiający zastrzega sobie prawo do 

okresowych zmian pomieszczeń świadczenia usług Wykonawca nie może wnosić z 

tego tytułu roszczeń w stosunku do Zamawiającego. Wykonawca w celu należytego 

wykonania zamówienia powinien dysponować narzędziami i urządzeniami 

niezbędnymi do wykonania niniejszego zamówienia, takimi jak: • maszyny szorujące 

jednotarczowe do czyszczenia terakoty, powierzchni pokrytych powłoką akrylanową, 

lastrico, minimum - 2 szt., • odkurzacze przemysłowe do zbierania na sucho/mokro, 

minimum - 2 szt., • odkurzacze do zbierania na sucho. zaopatrzone w system filtrów 

zapobiegających rozprzestrzenianiu się kurzu, minimum 2 szt., • maszyny do 

konserwacji powierzchni podłogowych lakierowanych – zabezpieczonych powłoką 

akrylanową (polerka wysokoobrotowa), - minimum 2 szt., • maszyny szorująco – 

zbierające do mycia powierzchni podłogowych pokrytych powłoką akrylanową, 

terakotą, lastrico, wykładziną dywanowa, minimum 2 szt. • nakładki na mopy min. 

250 szt. w tym: nakładki z mikrofibry – min 150 szt. nakładki z bawełny – min 100 

szt. • akrylowe mopy do zamiatania min. 6 szt. • ściągaczki podłogowe do wody – nie 

mniej niż 35 sztuk ściągaczek • profesjonalne wózki serwisowe do sprzątania 

minimum - 10 szt. • wózki do sprzątania dwuwiadrowe – 5 szt. Zamawiający 

wymaga stosowania wózków serwisowych do sprzątania, mycia i dezynfekcji 

powierzchni mopem jednego kontaktu / jedno pomieszczenie jeden mop/ w systemie 

kuwetowym. Wózek powinien zawierać min.: 3 kuwety/pojemniki z pokrywami na 

nakładki w rozróżnieniu na dezynfekcje, mycie i nakładki zużyte, oraz pojemnik na 

nakładki suche, półki/koszyki na potrzebny sprzęt i akcesoria, środki czystościowe, 

jednorazowe ściereczki i inne materiały, 3 wiaderka, każde o pojemności 6l., 

kuwety/pojemniki w kolorach czerwonym, niebieskim i innym, 2 stelaże na worki na 

odpady: worki czerwone na odpady zakaźne, worki czarne na odpady komunalne. 

Wiaderka i kuwety/pojemniki opisane (nazwa, roztwór preparatu, data 

przygotowania, podpis). Odporne na działanie preparatów dezynfekcyjnych i 

chemicznych w liczbie pozwalającej na spełnienie wymogów sanitarno-

higienicznych, epidemiologicznych oraz wykonania usługi utrzymania czystości wg 

załącznika nr 1 B do OPZ „Zakres czynności objętych zamówieniem” -min. 10 szt. 

Wykonawca zapewni sprzęt do sprzątania i dezynfekcji, których będzie używał tylko 

w obrębie jednego określonego sprzątanego obszaru. Wózki do sprzątania 

dwuwiadrowe. Wózek powinien być wyposażony w min. 2 wiadra: duże wiadro 

główne o pojemności nie mniejszej niż 20 l., wiaderko mniejsze o pojemności nie 

mniejszej niż 15 l., wyciskarkę do mopa, 2 wiaderka, każde o pojemności 5 l., 

kuwetę /kosz na akcesoria do sprzątania. Wiaderka i kuwety/pojemniki opisane 

(nazwa, roztwór preparatu, data przygotowania, podpis). Odporne na działanie 

preparatów dezynfekcyjnych chemicznych, do pozostałej powierzchni w liczbie 

pozwalającej na spełnienie wymogów sanitarno-higienicznych, epidemiologicznych 

oraz wykonania usługi utrzymania czystości wg –załącznika nr 1 B do OPZ „Zakres 

czynności objętych zamówieniem” min. 5 szt. Wykonawca zapewni sprzęt do 

sprzątania i dezynfekcji, których będzie używał tylko w obrębie jednego określonego 

sprzątanego obszaru.  

 

II.5) Główny kod CPV: 90910000-9 

Dodatkowe kody CPV:90900000-6 

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o 

wartości zamówienia):  



Wartość bez VAT:  

Waluta:  

 

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa 

całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub 

dynamicznego systemu zakupów) 

 

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 

pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie  

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który 

została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony 

dynamiczny system zakupów: 
data rozpoczęcia: 02/01/2017 

 

II.9) Informacje dodatkowe:  
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, 

EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM  

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym 

zakresie. 

Informacje dodatkowe  

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym 

zakresie. 

Informacje dodatkowe  

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa  
Określenie warunków: wykonali lub wykonują w okresie ostatnich 3 lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy 

- w tym okresie, usługę tego samego rodzaju (tj. usługę sprzątania) w sposób ciągły 

w ramach jednego kontraktu, w obiekcie szpitalnym o wartości brutto co najmniej 

400.000,00 zł. Zamawiający nie dopuszcza sumowania kilku zamówień, warunek 

zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że zrealizował jedno 

zamówienie ww. zakresie. 

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących 

czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach 

zawodowych lub doświadczeniu tych osób: tak  

Informacje dodatkowe:  

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA  

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 

ust. 5 ustawy Pzp tak  

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:  

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)  

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)  

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W 

CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON 

WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W 



POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI  

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału 

w postępowaniu  
tak  

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji  
nie  

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH 

PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE 

ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O 

KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:  
1. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w 

celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 

ustawy. 2. Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego 

potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego 

nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego 

dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym 

organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub 

grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie 

lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 

decyzji właściwego organu. 3. Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki 

organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego 

Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że 

Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 

składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł 

porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z 

ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane 

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu  

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH 

PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE 

ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O 

KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP  

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU: 
Wykaz wykonanych lub wykonywanych usług, w okresie ostatnich 3 lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy 

- w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i 

podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów 

określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy 

czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione 

przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane lub 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, zgodnie z 

załącznikiem nr 6 do SIWZ.  

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 



III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH 

PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE 

ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O 

KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP  

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)  
1.Wypełniony i podpisany formularz ofertowy - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 

3 do SIWZ. 2.Dowód wniesienia wadium. 3.Zobowiązanie podmiotu trzeciego o 

którym mowa w art. 22a ustawy, jeżeli Wykonawca będzie korzystał z zasobów 

podmiotu trzeciego. 4.Oświadczenie podmiotu trzeciego, o którym mowa w art. 22a 

ustawy, zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ, jeżeli Wykonawca będzie korzystał z 

zasobów podmiotu trzeciego. 5.Wykaz doświadczenia koordynatora - wg wzoru 

stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ. 6.Wykaz doświadczenia osób, które będą 

wykonywać usługę sprzątania (z wyłączeniem koordynatora) - wg wzoru 

stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ.  

SEKCJA IV: PROCEDURA  

IV.1) OPIS  
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony  

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: 
tak,  

Informacja na temat wadium  

Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 

8.000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych). Wadium może być wniesione w 

następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach 

spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest 

zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach 

ubezpieczeniowych, 5) 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 (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 359). Wykonawca wnoszący 

wadium w formie, która ze względu na obowiązujące przepisy może zostać 

wystawiona jako terminowa (np. gwarancja ubezpieczeniowa), jest zobowiązany do 

niezwłocznego przedłużenia jej ważności – w przypadku, gdy będą tego wymagały 

warunki prowadzonej procedury zamówienia. Oryginał dokumentu (poręczenie 

bankowe, poręczenie spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancja 

bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa, poręczenia udzielane 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 (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 359) należy 

dołączyć do oferty i umieścić w oddzielnej kopercie opisując ją: ,,Wadium - przetarg 

nieograniczony na usługę utrzymania czystości w budynkach Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa 

Spraw Wewnętrznych w Otwocku ”, kopię dokumentu potwierdzoną, za zgodność z 

oryginałem” należy dołączyć do oferty.  

 

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: 
nie  

 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub 

dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:  
nie  

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do 

ofert katalogów elektronicznych:  



nie  

Informacje dodatkowe:  

 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:  
nie  

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej  

nie  

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty 

zasadniczej:  

nie  

 

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do 

udziału w postępowaniu  
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo 

innowacyjne)  

Liczba wykonawców   

Przewidywana minimalna liczba wykonawców  

Maksymalna liczba wykonawców   

Kryteria selekcji wykonawców:  

 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu 

zakupów:  
Umowa ramowa będzie zawarta:  

 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:  

nie  

Informacje dodatkowe:  

 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:  

nie  

Informacje dodatkowe:  

 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie 

ofert w formie katalogów elektronicznych:  

nie  

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji 

potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego 

systemu zakupów:  

nie  

 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna  
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg 

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie  

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji 

elektronicznej:  

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu 

przedmiotu zamówienia: 
nie  

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji 

elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:  



Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:  

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą 

warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości 

postąpień):  

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i 

specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:  

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji 

elektronicznej:  

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:  

Aukcja wieloetapowa  

etap nr czas trwania etapu 

 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do 

następnego etapu: nie  

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:  

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:  

IV.2.2) Kryteria 

Kryteria Znaczenie 

Cena 60 

Doświadczenie osoby koordynującej realizację zamówienia  10 

Ilość osób z doświadczeniem, które będą wykonywały usługę sprzątania 

(z wyłączeniem osoby koordynującej)  
20 

Procentowa stawka odpisu na PFRON liczona od wartości netto faktury 

miesięcznej  
10 

 

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp 

(przetarg nieograniczony)  

tak  

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo 

innowacyjne  

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:  

 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert 

wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie  

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie  

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):  

 

Informacje dodatkowe  

 

 

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego 

opisu:  

 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu 

konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, 



jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:  

 

Wstępny harmonogram postępowania:  

 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie  

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:  

 

 

Informacje dodatkowe:  

 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym 

muszą odpowiadać wszystkie oferty:  

 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających 

negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia:  

nie  

Informacje dodatkowe:  

 

IV.4) Licytacja elektroniczna  
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:  

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w 

licytacji elektronicznej:  

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji 

elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:  

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych 

wysokości postąpień:  

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:  

Licytacja wieloetapowa  

etap nr czas trwania etapu 

 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do 

następnego etapu: nie  

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:  

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:  

 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 

umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór 

umowy:  

 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:  

 

Informacje dodatkowe:  

IV.5) ZMIANA UMOWY 

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do 

treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak  

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:  

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku 

do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie: 1) 



zmiany ceny brutto w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku VAT, 2) w 

zakresie zmian w komparycji umowy (dotyczących np.: nazwy, siedziby), literówek, 

systematyki umowy, podstaw prawnych aktów prawnych przywołanych w umowie, 

osób odpowiedzialnych za realizację przedmiotu umowy, podwykonawców, zasad 

realizacji umowy, 3) zmian strukturalnych w wyniku wewnętrznej reorganizacji, 

sukcesji uniwersalnej lub częściowej w prawa i obowiązki pierwotnego wykonawcy, 

w wyniku restrukturyzacji, w tym przejęcia, połączenia, nabycia lub upadłości, przez 

innego wykonawcę, który spełnia pierwotnie ustalone kryteria kwalifikacji 

podmiotowej, pod warunkiem że nie pociąga to za sobą innych istotnych modyfikacji 

umowy i nie ma na celu obejścia stosowania przepisów ustawy, 4) nastąpi zmiana 

powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na 

realizację przedmiotu umowy. Zmiany umowy wymagają zawarcia aneksu do 

umowy.  

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  
 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):  

 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 
 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu:  
Data: 02/12/2016, godzina: 09:00,  

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia 

zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z 

ogłoszeniem):  

nie  

Wskazać powody:  

 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu  

>  

IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu 

składania ofert)  

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 

przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 

oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa 

członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które 

miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie  

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, 

jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace 

rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości 

lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie  

IV.6.6) Informacje dodatkowe: 
nie dotyczy 

 

 


