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I. Zamawiający. 
Zamawiającym jest: 

„Uzdrowisko Rymanów” S.A., ul. Zdrojowa 48, 38–481 Rymanów Zdrój  tel. 13 4357401, 

fax 134357475, adres strony internetowej: www.uzdrowisko-rymanow.com.pl .  

 

II. Tryb udzielenia zamówienia. 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości zamówienia powyżej 207 000 

euro na „Usługa polegająca na zapewnieniu utrzymania czystości w obiektach Uzdrowisko 

Rymanów S.A.”  znak DLE- 01/15,  zwaną w dokumentacji przetargowej „usługą 

sprzątania”,  jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39. 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. W wyniku 

przeprowadzonego postępowania przetargowego, zostanie zawarta umowa współpracy          

w zakresie wykonywania usług utrzymania czystości, zwana w dokumentacji przetargowej 

„umową sprzątania”.   

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających. 

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

 

III. Opis przedmiotu zamówienia. 

1. Przedmiotem zamówienia jest ciągłe przez okres obowiązywania umowy świadczenie 

usług sprzątania w obiektach „Uzdrowisko Rymanów” S.A. , zarówno w dni 

powszednie jak i świąteczne, przez okres 36 miesięcy  (tj.1096 dni) od dnia 

01.01.2016 r. do dnia 31.12.2018 r.  

Kod Wspólnego Słownika Zamówień  CPV: 90910000-9 – usługi sprzątania, 

90911200-8 usługi sprzątania budynków 

2. Zamawiający zastrzega, że z uwagi na specyfikę przedmiotu zamówienia część lub 

całość zamówienia nie może być powierzona podwykonawcom.  

3. Pod pojęciem „usługa sprzątania” należy rozumieć systematyczne wykonywanie 

przez Wykonawcę czynności w celu zapewnienia utrzymania właściwego poziomu 

higieny sanitarnej oraz estetyczny wygląd sprzątanych powierzchni i pomieszczeń, 

zgodnie z najnowszymi wymogami sanitarno - epidemiologicznymi obowiązującymi 

w podmiotach leczniczych. 

4. Zamawiający przewiduje, że powierzchnia pomieszczeń, w których wykonywana 

będzie usługa sprzątania wyniesie 19 430,00  m². Wyżej podana ilość m² może w 

czasie realizacji umowy sprzątania ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w zależności od 

aktualnych potrzeb Zamawiającego, jak również na skutek  czasowego wyłączenia z 

użytkowania budynków lub poszczególnych pomieszczeń, np. z racji prowadzonych 

remontów, niedojazdów pacjentów, itp. 

5. Wykaz pomieszczeń, w których wykonywana będzie usługa sprzątania, wraz z 

określeniem ich powierzchni został ustalony w załączniku Nr 1 do SIWZ. 

6. Szczegółowe wymagania  Zamawiającego w zakresie utrzymania czystości (ogólne 

informacje o obiektach, zakres wykonywanej usługi, szczegółowy zakres 

wykonywanych prac, zasady mycia i dezynfekcji, wymagania odnośnie osób, sprzętu, 

preparatów myjących i dezynfekujących ,kontrola wykonania usługi, rozliczenia), 

zostały ustalone w załączniku Nr 2 do SIWZ. 

7. W celu prawidłowego wykonywania usługi sprzątania Zamawiający nieodpłatnie 

przekaże Wykonawcy pomieszczenia znajdujące się w poszczególnych obiektach 

Spółki. Wykaz pomieszczeń, które zostaną  przekazane do użytkowania Wykonawcy, 

wraz z określeniem ich powierzchni został ustalony w załączniku Nr 3 do SIWZ. 



3  

8. Rozliczenie za wykonaną usługę sprzątania pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą 

odbywać się będzie według zasad określonych załączniku Nr 2 do SIWZ oraz w 

umowie sprzątania stanowiącej załącznik Nr 4 do SIWZ.  

9. Informujemy zainteresowanych postępowaniem Wykonawców, że Zamawiający 

dopuszcza dokonanie wizji lokalnej, której termin należy uzgodnić telefonicznie pod 

numerem (13) 4357472. 

 

 

IV. Termin i warunki wykonania zamówienia. 

Wymagany termin wykonania zamówienia Zamawiający określa na 36 miesięcy (1096 dni) 

od dnia 01.01.2016 r. do dnia  31.12.2018 r. Zamawiający wymaga w tym terminie 

nieprzerwanego, codziennego wykonywania usług objętych zamówieniem. 

 

 

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania 

tych warunków 

 

1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w 

postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp: 

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia; 

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

 

2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków: 

 

1) Posiadania wiedzy i doświadczenia: warunek ten zostanie spełniony, jeżeli 

Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 

wykonał lub wykonuje, co najmniej 4 usługi kompleksowego utrzymania czystości w 

obiektach  lecznictwa zamkniętego o łącznej liczbie większej niż 500 łóżek, lub w 

uzdrowiskach posiadających w swojej strukturze szpitale,   każda o wartości nie 

mniejszej niż 1.000.000 zł, każda usługa trwająca co najmniej 12 miesięcy.   

Zamawiający dopuszcza również spełnienie powyższego wymogu poprzez 

wykonywanie usług na rzecz mniejszej ilości podmiotów przez okres odpowiednio 

dłuższy (2 usługi przez okres co najmniej 24 m-ce, każda o wartości nie mniejszej niż 

2.000.000 zł) 

 

2) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym: Warunek zostanie spełniony, 

jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada co najmniej: 

a) odkurzacz piorący – 1 sztuka 

b) odkurzacz wodny – 1 sztuka 

c) odkurzacz – 26 sztuk 

d) polerka – 1 sztuki 

e) parownica – 1 sztuki 

f) maszyna myjąca – 3 sztuki 

g) szorowarka – 1 sztuka 
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h) zestaw do mycia okien – 15 sztuk  

i) stelaż do mopa– 83 sztuk 

j) uchwyt do mopa-83 sztuk 

k) skrobak - 15 sztuk 

l) profesjonalny wózek do sprzątania – 22 sztuk  

m) wózek do sprzątania serwisowy - 10 sztuk 

 

jak również przedstawi dokumenty na potwierdzenie, że posiada i wdrożył w swojej 

działalności (usługi utrzymania czystości) certyfikat ISO 9001:2008 ( PN-EN ISO 9001) . 

 

3) Dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w szczególności 

odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z informacjami na 

temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do 

wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz 

informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami: warunek zostanie spełniony, 

jeżeli Wykonawca przedłoży wykaz co najmniej dwóch osób posiadających 

kwalifikacje/wykształcenie (studia, studia podyplomowe, specjalizacja, kurs 

specjalistyczny) w zakresie higieny, epidemiologii, zdrowia publicznego, organizacji i 

zarządzania, dezynfekcji oraz doświadczenie przez okres co najmniej 3 lat do 

pełnienia nadzoru, koordynacji nad personelem wykonującym przedmiot zamówienia. 

4) Sytuacji ekonomicznej: Zamawiający dokona oceny w oparciu o przedłożoną 

opłaconą polisę a w przypadku jej braku lub innego dokumentu potwierdzającego, że 

Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 

600 000 złotych. 

 

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów 

dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może 

przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego 

przez Zamawiającego warunku. 

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 

zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych, ekonomicznych innych 

podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca 

w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi 

zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu 

pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów 

na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia (oryginał). 

 

Z treści dokumentu musi jasno wynikać: 

a) jaki jest zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 

b) w jaki sposób zostaną wykorzystane zasoby innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy 

wykonywaniu zamówienia, 

c) jakiego charakteru stosunki, będą łączyły Wykonawcę z innym podmiotem, 

d) jaki jest zakres i w jakim okresie inny podmiot będzie brał udział przy wykonywaniu 

zamówienia. 

Zobowiązanie należy złożyć w oryginale. Przykładowy wzór zobowiązania - Załącznik      

Nr 26 do SIWZ. 
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W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w 

postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz w art. 24 

ust. 2 pkt. 5 ustawy Pzp. 

 

VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie maja dostarczyć Wykonawcy w celu 

potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu 

 

1. W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 

22 ust. 1 ustawy Pzp. należy przedłożyć: 

1) Oświadczenie że, Wykonawca spełniania wymogi określone w art. 22 ust. 1 ustawy 

Pzp. – Załącznik Nr 5 do SIWZ. 

2) Wykaz zrealizowanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, głównych usług, w okresie ostatnich trzech 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, czy zostały 

wykonane lub są wykonywane należycie – Załącznik Nr 6 do SIWZ. 

Dowodami są: poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług 

okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane  nie wcześniej niż na 3 

miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

W przypadku zamówień na usługi – oświadczenie Wykonawcy - jeżeli z 

uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie 

uzyskać poświadczenia. 

W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w 

wykazie, zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania 

dowodów. 

3) Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych 

Wykonawcy usługi w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie 

dysponowania tymi zasobami – Załącznik Nr 7 do SIWZ. 

4) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności 

odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z informacjami na 

temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do 

wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz 

informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – Załącznik Nr 8 do SIWZ. 

5) Opłaconą polisę a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że 

Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności  związanej z przedmiotem zamówienia.  

2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy 

Pzp, należy przedłożyć: 

 

1) Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia – Załącznik Nr 9  

do SIWZ. 

2) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 

ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 

pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert.  
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3) Aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, 

że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - 

wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

4) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub 

Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie 

zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub 

potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 

właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 

składania ofert. 

5) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 

ust. 1 pkt. 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania ofert. 

6) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 

ust. 1 pkt. 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert. 

7) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 

ust. 1 pkt. 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania ofert. 

 

3. Dokumenty podmiotów zagranicznych 

 

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: 

1) Dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 

potwierdzający, że: 

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i 

zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 

decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

upływem terminu składania ofert; 

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

2) Zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca 

zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie 

określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania ofert. 

3) Zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca 

zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie 

określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

4) Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w 

punktach powyższych (1, 2, 3), zastępuje się je dokumentem zawierającym 

oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji 

wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo 
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organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca 

zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, lub przed notariuszem. 

 

4. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

1) Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 

dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacja o tym, 

że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej – Załącznik Nr 10 do SIWZ. 

5. W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają określonym  

wymaganiom należy przedłożyć: 

 

1) Wykaz proponowanych preparatów myjących, czyszczących odkamieniających i do 

akrylowania powierzchni z opisem do jakiego rodzaju powierzchni, sprzętu są 

przeznaczone oraz  stężenie % roztworu roboczego lub gotowy do użycia   – 

Załącznik Nr 11do SIWZ. 

2) Wykaz proponowanych preparatów myjąco - dezynfekujących i dezynfekujących 

dopuszczonych do stosowania w zakładach opieki zdrowotnej – Załącznik Nr 12                  

do SIWZ.   
3) Oświadczenie - że sporządzanie roztworów roboczych myjących i dezynfekujących 

będzie realizowane za pomocą automatycznych systemów dozujących – Załącznik       

Nr 13 do SIWZ. 

4) Oświadczenie Wykonawcy, że pracownicy na dzień rozpoczęcia realizacji zamówienia 

będą posiadać -  Załącznik Nr 14 do SIWZ. 

a) orzeczenia lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy, w zakładzie 

opieki zdrowotnej, podczas czynności sprzątania,  

b) aktualne książeczki zdrowia z zakresem wymaganych badań,  

c) zaświadczenie o przebytym cyklu szczepień przeciw WZW typu B 

5) Oświadczenie Wykonawcy o: - Załącznik Nr 15 do SIWZ. 

a) znajomości i przestrzeganiu procedur higieniczno- sanitarnych obowiązujących  u 

Zamawiającego przez pracowników Wykonawcy. 

b) przestrzeganiu zasad reżimu sanitarnego i BHP obowiązujących podczas 

wykonywania procedur higienicznych przez pracowników Wykonawcy. 

c) zachowaniu poufności o danych osobowych i innych danych oraz informacji 

prawnie chronionych oraz odpowiedniej postawy w stosunku do pacjentów, ich 

rodzin/bliskich i personelu  przez pracowników Wykonawcy. 

d) używaniu odzieży ochronnej, identyfikatorów i odpowiedniego obuwia; dbania o 

swój wygląd, zachowania zwyczajowo przyjętych zasad kultury podczas 

wykonywania pracy  przez pracowników Wykonawcy. 

e) informowaniu pielęgniarki oddziałowej lub kierownika komórki organizacyjnej                            

o każdorazowym wyjściu poza oddział/ komórkę organizacyjną i przypuszczalnym 

czasie powrotu przez pracowników Wykonawcy. 

6) Oświadczenie Wykonawcy, że przed rozpoczęciem realizacji zamówienia przedstawi 

Zamawiającemu do akceptacji technologię wykonywania usługi oraz organizację 

pracy firmy z uwzględnieniem rozkładu godzin  zapewnienia usługi – Załącznik      

Nr 16 do SIWZ. 

7) Oświadczenie Wykonawcy, że przed rozpoczęciem realizacji zamówienia przedstawi 

Zamawiającemu imienną listę z podpisami pracowników zapoznanych z procedurami 

higieniczno-sanitarnymi obowiązującymi u Zamawiającego – Załącznik Nr 17         

do SIWZ. 
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8) Oświadczenie Wykonawcy, że na oferowane preparaty dezynfekujące, myjąco- 

dezynfekujące i myjące posiada  świadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania 

zgodnie z prawem polskim i przedstawi je Zamawiającemu na każde jego żądanie:  – 

Załącznik Nr 18 do SIWZ. 

1.  Wyroby medyczne: 

     a) deklaracja zgodności WE i certyfikat WE /jeśli dotyczy/ oraz powiadomienie 

Prezesa Urzędu RPLWMiPB zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach 

medycznych (Dz.U. 2010r. Nr 107 poz. 679) 

2.  Produkty biobójcze 
a) pozwolenie Ministra Zdrowia na obrót produktem biobójczym zgodnie z ustawą 

z dnia13.09.2002 r. o produktach biobójczych (Dz. U. 2002r. Nr 175 poz. 1433 z 

późniejszymi zmianami) 

9) Ulotki informacyjne oferowanych produktów myjących, myjąco-dezynfekujących,  

 dezynfekujących. 

10) Oświadczenie, że Wykonawca przed rozpoczęciem realizacji zamówienia przedstawi 

Zamawiającemu aktualne karty charakterystyki substancji niebezpiecznej preparatów 

przeznaczonych do świadczenia usługi sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem WE 

w formie pisemnej oraz elektronicznej- Załącznik Nr 19 do SIWZ. 

11) Oświadczenie, że Wykonawca przed rozpoczęciem realizacji zamówienia przedstawi 

zamawiającemu harmonogram szkoleń na dany rok kalendarzowy z zakresu technik, 

zasad, standardów, procedur, preparatów myjących, dezynfekujących, roztworów, 

sprzętu, ekspozycji zawodowej, izolacji, itp. W harmonogramie należy podać 

częstotliwość szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych oraz kwalifikacje osób 

odpowiedzialnych za ich przeprowadzenie. Harmonogram szkoleń przekazać do 

akceptacji Pielęgniarki Epidemiologicznej. W razie braku akceptacji niezwłocznie 

dostosować tematykę, częstotliwość szkoleń do wytycznych w tym zakresie - 

Załącznik Nr 20 do SIWZ. 

12) Oświadczenie Wykonawcy o znajomości przepisów w zakresie dezynfekcji w 

zakładach opieki zdrowotnej i właściwego sprzątania pomieszczeń objętych 

przedmiotem zamówienia  - Załącznik Nr 21 do SIWZ. 

13) Oświadczenie Wykonawcy, że przedłoży Zamawiającemu przed rozpoczęciem 

realizacji zamówienia podpisaną umowę z firmą pralniczą na pranie odzieży 

ochronnej pracowników, mopów oraz ściereczek – Załącznik Nr 22 do SIWZ. 

14) Oświadczenie Wykonawcy, że przedłoży Zamawiającemu przed rozpoczęciem 

realizacji zamówienia podpisaną umowę z profesjonalną firmą na serwisowanie 

wycieraczek/mat – Załącznik Nr  23 do SIWZ. 

15) Oświadczenie Wykonawcy, że do wykonywania przedmiotu zamówienia zatrudni co 

najmniej 42 osoby, które wykonywać będą czynności sprzątania oraz 2 osoby w 

przeliczeniu na pełne etaty do pełnienia nadzoru, koordynacji nad personelem -  

Załącznik Nr 24 do SIWZ. 

 

VII. Wymagania stawiane wykonawcom dotyczące treści oferty. 

 

Termin płatności należności za wykonane usługi sprzątania wynosi 45 dni od daty 

przedłożenia Zamawiającemu poprawnie wypełnionego miesięcznego zestawienia za 

wykonane usługi sprzątania, wraz z prawidłowo wystawioną fakturą VAT. 

 

VIII. Pozostałe wymagane oświadczenia i dokumenty 

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawca ponadto 

zobowiązany jest do złożenia  następujących dokumentów: 
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1. Potwierdzenie wniesienia wadium. 

2. Dokument  potwierdzający,  że posiada i wdrożył w swojej działalności (usługi 

utrzymania czystości) certyfikat ISO 9001:2008 ( PN-EN ISO 9001) . 

3. Pełnomocnictwa do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego, jeżeli ofertę składają Wykonawcy występujący wspólnie. 

Jeżeli ofertę składają Wykonawcy występujący wspólnie, to oświadczenie to składa  

każdy z Wykonawców występujących wspólnie. 

Do oferty Wykonawca dołącza też: 

1.  Dokument, w którym Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika 

do reprezentowania ich w postępowaniu lub reprezentowania w postępowaniu i zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego, jeżeli ofertę składają Wykonawcy 

występujący wspólnie. 

2.  Formularz oferty sporządzony wg wzoru w Załączniku nr 25 do SIWZ. 

 

Wszystkie dokumenty sporządzane przez Wykonawcę muszą być podpisane przez 

upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy. Wszystkie pozostałe dokumenty należy 

przedstawić w oryginałach lub kopiach poświadczonych za zgodność z oryginałem przez 

osobę lub osoby podpisujące ofertę (wymaganie to nie dotyczy prospektów reklamowych lub 

innych tego typu materiałów firmowych). Do wszystkich dokumentów sporządzonych 

w językach obcych należy dołączyć tłumaczenie na język polski (wymaganie to nie dotyczy 

prospektów reklamowych lub innych tego typu materiałów firmowych). 

Brak któregokolwiek z wymaganych dokumentów lub złożenie dokumentów w niewłaściwej 

formie (np. kopie nie poświadczone za zgodność z oryginałem, brak podpisu osoby 

upoważnionej, brak tłumaczenia dokumentu obcojęzycznego, itp.) spowoduje bądź 

wykluczenie Wykonawcy z postępowania z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Prawo 

zamówień publicznych i odrzucenie oferty, bądź odrzucenie oferty. 

 

IX. Wymagania dotyczące wadium. 

Dla uznania ważności oferty Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 

70 000 zł. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wykonawcy, 

którzy złożą oferty niezabezpieczone wadium albo dla których wadium nie zostanie 

wniesione przed upływem terminu składania ofert, zostaną wykluczeni z postępowania, a ich 

oferty będą odrzucone. 

Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 

- w pieniądzu; 

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - 

kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 

- gwarancjach bankowych; 

- gwarancjach ubezpieczeniowych; 

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy 

z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U z 

2014 r. poz.1804). 

Wadium wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany jest wpłacić przelewem na 

rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Zachodnim WBK,  Nr 11 1090 2590 0000 0001 

2214 3363 w takim terminie, aby wpłynęło ono na rachunek Zamawiającego przed upływem 

terminu składania ofert. Na poleceniu przelewu w rubryce „tytułem” należy wpisać Wadium 

na przetarg „Usługa polegająca na zapewnieniu utrzymania czystości w obiektach 

Uzdrowisko Rymanów S.A.”  znak DLE-01/15. Kopię polecenia przelewu lub wydruk z 

przelewu elektronicznego należy dołączyć do oferty. 
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Dla wadiów wnoszonych w innych formach oryginał poręczenia lub gwarancji należy 

dołączyć do oferty. W treści poręczenia lub gwarancji należy wskazać kwotę wadium 

i zamówienie, którego ono dotyczy. 

 

X. Tryb udzielania wyjaśnień oraz informacje o sposobie kontaktowania się 

Zamawiającego z Wykonawcami. 

Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia wątpliwości związanych ze 

Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający udzieli odpowiedzi pod 

warunkiem, że zapytanie dotrze do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym 

upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami 

zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego www.uzdrowisko-

rymanow.com.pl/przetargi/, bez wskazania źródła zapytania. 

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy 

przekazują pisemnie, faksem lub pocztą elektroniczną z zastrzeżeniem, że oświadczenia, 

wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub pocztą 

elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed 

upływem terminu. Przy kontaktach pocztą elektroniczną wymagane jest potwierdzenie 

otrzymania informacji. 

 

XI. Osoby uprawnione do kontaktowania się z Wykonawcami. 

Do kontaktowania się z Wykonawcami są upoważnieni: 

w sprawach merytorycznych – Aldona Sebastianka , Pielęgniarka Epidemiologiczna, tel. 13 

4357472, w sprawach proceduralnych – Marek Krzysztyński, Kierownik Sekcji Zaopatrzenia 

i Zamówień Publicznych, tel. 13 4357765, email: zaopatrzenie@uzdrowisko-rymanow.com.pl  

 

XII. Termin związania ofertą. 

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert. 

 

XIII.     Informacja w sprawie zamówień uzupełniających. 

Zamawiający informuje, że przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających   o wartości         

do 9% wartości zamówienia podstawowego. Zamówienie uzupełniające polegać będzie na 

objęciu usługą utrzymania czystości budynku „Kasztanowy Dwór” (obecnie budynek jest 

przekazany w dzierżawę), oraz ewentualnie innych budynków będących własnością Spółki, 

które obecnie wyłączone są z eksploatacji, a w trakcie realizacji umowy sprzątania zostaną 

ponownie włączone do użytkowania.  

 

XIV. Opis sposobu przygotowania oferty. 

1. Wykonawca sporządza i przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi 

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim. Do wszystkich dokumentów wystawionych 

w językach obcych należy dołączyć tłumaczenia na język polski (wymaganie to nie 

dotyczy prospektów reklamowych czy innych tego typu materiałów firmowych 

Wykonawcy). 

3. Formularz oferty należy sporządzić zgodnie ze wzorem podanym w Załączniku nr 25   

do SIWZ.  
4. Wszystkie dokumenty składające się na ofertę - pod rygorem jej odrzucenia - muszą być 

podpisane przez upoważnionego przedstawiciela lub upoważnionych przedstawicieli 

Wykonawcy. 

5. Wszystkie poprawki w treści oferty winny być parafowane przez osobę lub osoby 

podpisujące ofertę. 
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6. Jeżeli oferta zawiera informacje utajnione dla innych, poza Zamawiającym, uczestników 

postępowania, to należy je wyodrębnić i wyraźnie oznaczyć. W przypadku gdyby oferta, 

oświadczenia lub dokumenty zawierały informacje, stanowiące tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 

Wykonawca winien, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób nie budzący 

wątpliwości zastrzec, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Nie mogą 

stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas 

otwarcia ofert. 

7. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponoszą Wykonawcy. 

8. Ofertę zawierającą wszystkie wymagane dokumenty należy umieścić w zamkniętej 

kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem lub nazwą i adresem Wykonawcy oraz 

napisem: 

Oferta na „Usługa polegająca na zapewnieniu utrzymania czystości w obiektach 

Uzdrowisko Rymanów S.A.”  znak DLE-01/15.  

Nie otwierać do dnia 10.12.2015 r. do godz. 9:30. 

9. Jeżeli oferta będzie dostarczana Zamawiającemu pocztą lub przesyłką kurierską, to 

kopertę z ofertą, oznakowaną w sposób podany w pkt. 8, należy włożyć do opakowania 

transportowego operatora pocztowego lub firmy kurierskiej w taki sposób, aby przy 

otwieraniu opakowania transportowego nie otworzyć koperty z ofertą. Opakowanie 

transportowe nie będzie uważane za kopertę z ofertą, której nie wolno otworzyć przed 

terminem składania ofert, i nie może być oznakowane w sposób podany w pkt. 8. 

 

XV. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert. 

Oferty należy składać do dnia 10.12.2015 r. do godz. 9.00 w siedzibie Zamawiającego – 

„Uzdrowisko Rymanów” S.A. w Rymanowie Zdroju, ul. Zdrojowa 48,38-481 Rymanów 

Zdrój, w Sekretariacie Zarządu Spółki. 

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w dniu  10.12.2015 r. o godz. 9.30. 

 

XVI. Opis sposobu obliczenia ceny. 

1.    Ceny oferty muszą być podane w złotych polskich brutto i netto z zaokrągleniem do  

       dwóch miejsc po przecinku, zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia     

       oraz ewentualne  rabaty. Wartość brutto należy obliczyć: całkowita wartość netto +  

        podatek VAT = całkowita wartość brutto. 

2.    Zamawiający poprawia w ofercie: 

       a) oczywiste omyłki pisarskie, 

       b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych    

           dokonanych poprawek, 

       c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków 

           zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie    

           zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

3.    Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do    

       przedmiotu zamówienia, zwraca się w formie pisemnej do Wykonawcy o udzielnie w       

       określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na    

       wysokość ceny. 

4.    Zamawiający, oceniając wyjaśnienia bierze pod uwagę obiektywne czynniki, w     

       szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania     

       techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia, dostępne dla    

       Wykonawcy, oryginalność projektu Wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej    

       udzielonej na podstawie odrębnych przepisów. 

5.    Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złoży, wyjaśnień lub jeżeli dokonana    
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       ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco    

       niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

 

Zamawiający poprawia omyłki rachunkowe zgodnie z art. 87 ust. 2  ust.1 uwzględnia 

konsekwencje rachunkowe dokonanych poprawek. 

Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą  prowadzone wyłącznie w złotych 

polskich. 

 

Do obliczenia wartości kryterium „Cena” będą użyte ceny brutto. 

 

XVII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty 

wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert. 

Kryteria oceny ofert i ich wagi są następujące: 

  

 Spośród ofert nieodrzuconych, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą  

(z największą liczbą punktów), kierując się następującym kryterium i sposobem oceny  

zamówienia: 

Cena brutto - 100% 

 

Przy dokonywaniu oceny ofert Zamawiający będzie stosował następujące zasady: 

 Zastosowane wzory do obliczenia punktowego  

                       Wart. Punktowa = W x Cmin/Co  

 

     W – waga kryterium 

     C min – cena minimalna 

     Co – cena oferowana 

Wynik: 

Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ( maksymalna liczba przyznanych punktów 

w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną 

sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie 

powierzona Wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów. 

 

XVIII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty 

w celu podpisania umowy. 

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest do stawienia się w miejscu i 

terminie wskazanym przez Zamawiającego w celu podpisania umowy. 

 

XIX. Warunki i ustalenia, które będą wprowadzone do umowy. 

Warunki i ustalenia, które będą wprowadzone do umowy, określone zostały we wzorze 

umowy współpracy - Załącznik nr 4 do SIWZ. 

 

XX. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 

Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 

5 % zaoferowanej ceny brutto, zaokrąglonej w górę do pełnych tysięcy złotych najpóźniej 

przed terminem zawarcia umowy. Zabezpieczenie może być wniesione według wyboru 

Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: 

- w pieniądzu, 

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo -     

  kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 
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- gwarancjach bankowych, 

- gwarancjach ubezpieczeniowych, 

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy         

  z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

Zamawiający nie wyraża zgody na inną formę zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

Wadium wniesione w pieniądzu przez wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana, może za 

jego zgodą zostać zaliczone na poczet zabezpieczenia. 

XXI. Obowiązki Zamawiającego. 

1. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć 

na sfinansowanie zamówienia. 

2. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, 

a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków 

płatności. 

3. Zamawiający powiadomi niezwłocznie o dokonanym wyborze oferty wszystkich 

Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając nazwę (firmę) 

i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz jej cenę. 

Umowa z Wykonawcą, którego oferta będzie uznana za najkorzystniejszą, zostanie zawarta w 

terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie 

później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą. 

 

XXII. Prawo Wykonawców do odwołań i skarg. 

Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych. 

 

XXIII. Załączniki: 

Załącznik nr 1:  Wykaz pomieszczeń, w których wykonywana będzie usługa sprzątania, wraz    

                           z określeniem ich powierzchni .  

Załącznik nr 2:  Szczegółowe wymagania  Zamawiającego w zakresie utrzymania    

                           Czystości (ogólne informacje o obiektach, zakres wykonywanej usługi,                           

                           szczegółowy zakres wykonywanych prac, zasady mycia i dezynfekcji,        

                           wymagania odnośnie osób, sprzętu, preparatów myjących i dezynfekujących,            

                           kontrola wykonani  usługi, rozliczenia). 

Załącznik nr 2a: Protokół dezynfekcji generalnej/gruntownego sprzątania. 

Załącznik nr 2b: Minimalna obsada wymagana w poszczególnych komórkach   

                           organizacyjnych . 

Załącznik nr 2c: Minimalna ilość sprzętu niezbędna do rozpoczęcia realizacji usługi  

                           sprzątania w poszczególnych komórkach organizacyjnych „Uzdrowisko   

                           Rymanów” S.A. 

Załącznik nr 2d: Wykaz miejsc, które Wykonawca ma obowiązek wyposażyć w profesjonalne  

                           wycieraczki/maty oraz utrzymać w bieżącej czystości. 

Załącznik nr 2e: Protokół reklamacji. 

Załącznik nr 2f: Potwierdzenie wykonania usługi sprzątania w miesiącu ……..20…. roku. 

Załącznik nr 3: Wykaz pomieszczeń, które zostaną nieodpłatnie  przekazane do użytkowania  

                         Wykonawcy, wraz z określeniem ich powierzchni.  

Załącznik nr 4: Umowa sprzątania - wzór 

Załącznik nr 5: Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 

Załącznik nr 6: Wykaz zrealizowanych usług w ciągu 3 lat, odpowiadających swoim   

                         rodzajem i wartością usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia. 

Załącznik nr 7:  Wykaz narzędzi, wyposażenia i urządzeń technicznych, którymi dysponował  
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                          będzie Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia wraz z informacją o   

                          podstawie dysponowania tymi zasobami. 

Załącznik nr 8:  Wykaz osób, przewidzianych do sprawowania nadzoru nad usługą sprzątania  

                          wraz z informacjami na temat ich wykształcenia, kwalifikacji i doświadczenia  

                          niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych      

                          przez nie czynności oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi    

                          osobami. 

Załącznik nr 9:  Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania. 

Załącznik nr 10: Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/ informacja            

                           o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej. 

Załącznik nr 11:Wykaz proponowanych preparatów myjących, czyszczących, odka-  

                           mieniających i do akrylowania powierzchni z opisem do jakiego rodzaju               

                           powierzchni, sprzętu są przeznaczone oraz stężenie % roztworu roboczego    

                           lub gotowy do użycia. 

Załącznik nr 12:Wykaz proponowanych preparatów myjąco – dezynfekujących i  

                           dezynfekujących dopuszczonych do stosowania w zakładach opieki   

                           zdrowotnej. 

Załącznik nr 13:Oświadczenie – że sporządzanie roztworów roboczych myjących i  

                           dezynfekujących będzie realizowane za pomocą automatycznych systemów  

                           dozujących.  

Załącznik nr 14:Oświadczenie Wykonawcy w zakresie osób wykonujących usługę sprzątania. 

Załącznik nr 15:Oświadczenie Wykonawcy o znajomości procedur obowiązujących                 

                           u  Zamawiającego. 

Załącznik nr 16:Oświadczenie Wykonawcy o przedstawieniu technologii wykonywania  

                           usługi. 

Załącznik nr 17:Oświadczenie Wykonawcy o przedstawieniu imiennej listy z podpisami  

                           pracowników zapoznanych z procedurami  higieniczno - sanitarnymi   

                           obowiązującymi u Zamawiającego. 

Załącznik nr 18:Oświadczenie Wykonawcy, że oferowane preparaty dezynfekujące, myjąco –  

                           dezynfekujące, myjące  posiadają  świadectwa dopuszczenia do obrotu  

                           i stosowania zgodnie z prawem polskim. 

Załącznik nr 19:Oświadczenie Wykonawcy o przedstawieniu aktualnych kart charakterystyki  

                           substancji niebezpiecznych i preparatów przeznaczonych do świadczenia         

                           usługi. 

Załącznik nr 20:Oświadczenie, że Wykonawca przed rozpoczęciem realizacji zamówienia  

                           przedstawi Zamawiającemu harmonogram szkoleń. 

Załącznik nr 21:Oświadczenie, że Wykonawca posiada  znajomość przepisów w zakresie  

                           dezynfekcji w zakładach opieki zdrowotnej i właściwego sprzątania  

                           pomieszczeń objętych  przedmiotem zamówienia. 

Załącznik nr 22:Oświadczenie, że Wykonawca  przedłoży Zamawiającemu umowę z firmą  

                           pralniczą. 

Załącznik nr 23:Oświadczenie, że Wykonawca przedłoży Zamawiającemu podpisaną umowę   

                           z profesjonalną firmą na serwisowanie wycieraczek/mat. 

Załącznik nr 24:Oświadczenie, że Wykonawca do wykonywania przedmiotu zamówienia  

                           zatrudni wymaganą przez Zamawiającego ilość osób. 

Załącznik nr 25: Formularz oferty. 

Załącznik nr 26: Zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy  

                           niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. 


