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I NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Zakáad UbezpieczeĔ Spoáecznych Oddziaá w Sáupsku, 76-200 Sáupsk, Plac ZwyciĊstwa 8,
telefon / fax (59) 84 19 406 lub tel. (59) 84 19 125, fax.: (59) 84 27 688; www.zus.pl
II TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
PostĊpowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 – Prawo ZamówieĔ Publicznych
(Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 j.t. ze zm.) zwanej dalej: ustawą, o wartoĞci zamówienia
przekraczającej wyraĪonej w záotych równowartoĞci kwoty 125.000 euro, o której mowa
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.
III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.

Przedmiotem zamówienia jest Ğwiadczenie usáug sprzątania i utrzymania czystoĞci obiektów:

1)

Oddziaá ZUS w Sáupsku, Plac ZwyciĊstwa 8, 76-200 Sáupsk:

a)

segmenty I, II, III, IV, V i VI

b)

terenów zielonych i utwardzonych przylegáych do obiektów ZUS O/Sáupsk,

2)

Inspektorat ZUS w Bytowie, ul. KoĞciuszki 16, 77-100 Bytów

3)

Inspektorat ZUS w Chojnicach, ul. àuĪycka 20, 89-620 Chojnice

4)

Inspektorat ZUS w Czáuchowie, ul. Jerzego z Dąbrowy 3a, 77-300 Czáuchów

5)

Inspektorat ZUS w LĊborku, ul. Bol. Krzywoustego 15,84-300 LĊbork

6)

Inspektorat ZUS Miastko, ul. Królowej Jadwigi 13, 77-200 Miastko

7)

Skáadnica AKT w Bytowie, ul. GdaĔska 12 a, 77-100 Bytów.

2.

Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia okreĞlone we Wspólnym Sáowniku
ZamówieĔ Publicznych CPV:
90919200-4 usáugi sprzątania biur
77310000-6 Usáugi sadzenia roĞlin i utrzymania terenów zielonych
90914000-7 usáugi sprzątania parkingów
90620000-9 usáugi odĞnieĪania
90911300-9 usáugi czyszczenia okien.
3. Zamawiający zaleca, aby przed záoĪeniem oferty Wykonawca dokonaá wizji lokalnej na terenie
siedziby ZUS O/Sáupsk Plac ZwyciĊstwa 8 oraz podlegáych Inspektoratów, zdobyá wszelkie
informacje, które mogą byü konieczne do przygotowania oferty, niezaleĪnie od informacji
zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Termin wizji lokalnej i szczegóáy
techniczne jej przeprowadzenia wymagają uzgodnienia z Zamawiającym.
4. Koszty związane z przeprowadzeniem wizji lokalnej ponosi Wykonawca.
III.I ZESTAWIENIE POWIERZCHNI OBIEKTÓW I DZIAàKI NALEĩĄCEJ DO ODDZIAàU ZUS
W SàUPSKU PL. ZWYCIĉSTWA 8 :
1. Powierzchnia dziaáki 4 943,00 m2 w tym powierzchnia utwardzona 2 265,90m2, na którą
skáadają siĊ:
1) chodniki i parking wewnĊtrzny: 1 884,30 m2,
381,60 m2,

2) zieleĔce:
w tym:
a) na zewnątrz posesji:

294,20 m2

b) na terenie posesji:

87,40 m2
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2. Zestawienie powierzchni netto obiektu Oddziaáu ZUS w Sáupsku, Plac ZwyciĊstwa 8 :
1) Pomieszczenia biurowe:

2 571,45 m2,

2) Korytarze/klatki:

1 829,90 m2

3) Sanitariaty :

149,20 m2, Liczba WC : 22 pomieszczeĔ

4) Pomieszczenia gospodarcze/socjalne:

389,34 m2

5) Magazyny/pomieszczenia techniczne:

295,05 m2

6) Sale konferencyjne:

187,80 m2
73,90 m2

7) Boksy informacyjne [oszklone]:
8) Sale obsáugi klienta:

199,60 m2

9) Gabinety lekarskie:

130,10 m2

10) Archiwa/skáadnice akt:

967,80 m2
58,40 m2 , liczba pomieszczeĔ : 2

11) Szatnie/áazienki:
12) Hale produkcyjne:

270,80 m2

3. Powierzchnia Ğwietlików:

113,73 m2

4. Wiata:

141,87 m2

5. Powierzchnia okien:
6. Powierzchnia drzwi oszklonych:

1 438,66 m2
339,25 m2

7. Powierzchnia wszystkich podáóg w pomieszczeniach oraz Ğcian i podáóg w sanitariatach
7 837,52 m2 :
w tym:
1) Dywanowa:

1 941,85 m2

2) Terakota/glazura:

2 921,00 m2

3) Gumoleum:

528,10 m2

4) Tworzywo sztuczne TOR 2000 ANTISTATICS : 527,50 m2
5) Parkiet:

143,00 m2

6) Lastryko:

233,52 m2

7) Wykáadzina z grupy iQ :

879,97 m2

8) Páytki PCV:

186,17 m2

9) Beton [piwnice]:
10) Posadzka z Īywicy:

98,21 m2
378,20 m2

8. WyposaĪenie sanitariatów i pomieszczeĔ áazienek:
1) dozowniki papieru toaletowego [dozownik okrągáy o symbolu 4033]: ok. 34 sztuk
2) dozowniki rĊczników papierowych [dozownik typu TORK U-FO/2]:

ok. 34 sztuk

3) dozowniki na mydáo w páynie: ok. 34 sztuk.
9. WyposaĪenie pokoi biurowych, sal szkoleniowych, korytarzy w kosze na Ğmieci: okoáo 374 szt.
10. àączna powierzchnia pomieszczeĔ do sprzątania znajdująca siĊ przy Oddziale ZUS
w Sáupsku, Plac ZwyciĊstwa 8 – 7 123,34 m2 [ bez bazy hotelowej ].
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III.II Zestawienie powierzchni CzĊĞci hotelowej w Oddziale ZUS w Sáupsku, Plac ZwyciĊstwa
8 – IloĞü pokoi goĞcinnych: 8
1. Pokoje goĞcinne , powierzchnia netto :

351,30 m2,

w tym:
1) pokoje hotelowe: 221,00 m2,
2) aneksy kuchenne: 12,40 m2
3) sanitariaty/áazienki: 21,60 m2
96,30 m2

4) korytarze:

2. Powierzchnia okien: 225,07 m2
w tym:
81,11 m2

1) okna dachowe:
2) okna plastikowe:

143,96 m2

3. Powierzchnia podáóg w pomieszczeniach oraz Ğcian i podáóg w sanitariatach: 272,73 m2
w tym:
1) Wykáadzina dywanowa/ dywany: 119,71 m2
40,62 m2

2) Deski [ cztery pokoje]:
3) Páytki PCV [ cztery pokoje]:

34,80 m2

4) Terakota/glazura:

77,60 m2

4. IloĞü firan/ zasáon: 8/16
5. Rolety: 12 sztuk [ cztery pokoje ]
6. WyposaĪenie sanitariatów i pomieszczeĔ áazienek:
1) brodziki z kabiną: 4 sztuki
2) brodziki z zasáoną: 4 sztuki.
7. WyposaĪenie pokoi hotelowych:
1) meble twarde i tapicerowane [ sofy, fotele, wersalki]
2) sprzĊt RTV: telewizory, radioodbiorniki
3) sprzĊt AGD: Lodówki, czajniki elektryczne, wentylatory, Īelazka , kuchnie elektryczne [w tym:
cztery kuchenki dwupalnikowe i cztery kuchnie elektryczne z páytą ceramiczną ].
8. àączna powierzchnia pomieszczeĔ do sprzątania áącznie z bazą hotelową znajdującą
siĊ w obiektach Oddziaáu ZUS w Sáupsku, Plac ZwyciĊstwa 8 – 7 474,64 m2 .
III.III Zestawienie powierzchni netto obiektu Inspektoratu ZUS w Bytowie ul. KoĞciuszki 16
1. Pomieszczenia biurowe:

493,60 m2,

2. Korytarze/klatki:

136,50 m2

3. Sanitariaty :

51,00 m2, Liczba WC: 14 pomieszczeĔ

4. Pomieszczenia gospodarcze/socjalne:

52,00 m2

5. Magazyny/pomieszczenia techniczne:

14,60 m2

6. Sale konferencyjne :

65,60 m2

7. Boksy informacyjne [oszklone]:

22,30 m2

8. Sale obsáugi klienta:

86,80 m2
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74,90 m2

9. Archiwa/skáadnice akt:

228,26 m2

10. Powierzchnia okien:
11. Powierzchnia drzwi oszklonych:

52,18 m2

12. Powierzchnia wszystkich podáóg w pomieszczeniach oraz Ğcian i podáóg w sanitariatach :
983,20 m2 :
w tym:
1) Dywanowa:

568,80 m2

2) Terakota/glazura: 342,80 m2
3) Páytki PCV:

71,60 m2

13. Rolety/Īaluzje:

177,51 m2

14. WyposaĪenie sanitariatów i pomieszczeĔ áazienek:
1) dozowniki papieru toaletowego [dozownik okrągáy o symbolu 4033]: ok. 11 sztuk
2) dozowniki rĊczników papierowych [dozownik typu TORK U-FO/2]:
3) dozowniki na mydáo w páynie:

ok. 9 sztuk

ok. 9 sztuk

15. WyposaĪenie pokoi biurowych, sal szkoleniowych, korytarzy w kosze na Ğmieci: okoáo 30 szt.
16. àączna powierzchnia obiektu do sprzątania – 997,30 m2
III.IV Inspektorat ZUS w Chojnicach ul. àuĪycka 20:
1. Pomieszczenia biurowe:

464,95 m2,

2. Korytarze/klatki:

270,00 m2

3. Sanitariaty:

32,90 m2, Liczba WC: 10 pomieszczeĔ

4. Pomieszczenia gospodarcze/socjalne:

35,40m2

5. Magazyny/pomieszczenia techniczne:

27,30 m2

6. Sale konferencyjne:

26,00 m2

7. Gabinety lekarskie:

20,70 m2

8. Archiwa/skáadnice akt:

153,20 m2

9. Sale obsáugi Klienta:

108,90 m2

10. Powierzchnia okien:

170,60 m2

11. Powierzchnia drzwi oszklonych:

116,20 m2

12. Powierzchnia wszystkich podáóg w pomieszczeniach oraz Ğcian i podáóg w sanitariatach:
1 147,75 m2 :
w tym:
1) Dywanowa:

256,50 m2

2) Gress:

428,80 m2

3) Páytki PCV:

291,20 m2

4) Tworzywo sztuczne TOR 2000 ANTISTATICS : 171,25 m2
13. ĩaluzje:

291,20 m2

14. WyposaĪenie sanitariatów i pomieszczeĔ áazienek:
1) dozowniki papieru toaletowego [dozownik okrągáy o symbolu 4033]: ok. 10 sztuk
2) dozowniki rĊczników papierowych [dozownik typu TORK U-FO/2]:

ok. 13 sztuk

3) dozowniki na mydáo w páynie: ok. 12 sztuk
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15. WyposaĪenie pokoi biurowych, sal szkoleniowych, korytarzy w kosze na Ğmieci: okoáo 63 szt.
16. àączna powierzchnia obiektu do sprzątania – 1 139,35 m2
III.V Inspektorat ZUS w Czáuchowie ul. Jerzego z Dąbrowy 3a
1. pomieszczenia biurowe :

314,00 m2,

2. Korytarze/klatki :

170,95 m2

3. Sanitariaty :

27,22 m2, Liczba WC: 8 pomieszczeĔ

4. pomieszczenia gospodarcze/socjalne :

17,51 m2
30,91 m2

5. magazyny/pomieszczenia techniczne :
6. Sale obsáugi klienta:

32,30 m2

7. Archiwa/skáadnice akt :

60,70 m2
109,81 m2

8. Powierzchnia okien :

9. Powierzchnia wszystkich podáóg w pomieszczeniach oraz Ğcian i podáóg w sanitariatach :
691,89 m2 :
w tym:
1) Dywanowa:

276,02 m2
34,83 m2

2) Terakota/glazura:
3) Deski:

111,00 m2

4) Panele:

16,70 m2

5) Páytki PCV:

101,50 m2

6) gress:

151,84 m2

10. Rolety/Īaluzje:

76,75 m2

11. WyposaĪenie sanitariatów i pomieszczeĔ áazienek:
1) dozowniki papieru toaletowego [dozownik okrągáy o symbolu 4033]: 6 sztuk
2) dozowniki rĊczników papierowych [dozownik typu TORK U-FO/2]:
3) dozowniki na mydáo w páynie:

6 sztuk

4 sztuk

12. WyposaĪenie pokoi biurowych, sal szkoleniowych, korytarzy w kosze na Ğmieci: okoáo 36 szt.
13. àączna powierzchnia obiektu do sprzątania – 653,59 m2
III.VI Inspektorat ZUS w LĊborku ul. Bol. Krzywoustego 15
1. Pomieszczenia biurowe:

563,30 m2,

2. Korytarze/klatki:

346,60 m2

3. Sanitariaty:

52,60 m2, Liczba WC : 7 pomieszczeĔ

4. Pomieszczenia gospodarcze/socjalne:

24,40 m2

5. Magazyny/pomieszczenia techniczne:

30,70 m2

6. Sale konferencyjne:

17,50 m2

7. Sale obsáugi klienta:

86,10 m2

10. Archiwa/skáadnice akt:

118,40 m2

11. Powierzchnia okien:

198,85 m2

12. Powierzchnia drzwi oszklonych:

107,44 m2
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13. Powierzchnia wszystkich podáóg w pomieszczeniach oraz Ğcian i podáóg w sanitariatach :
1 445,40 m2 :
w tym
1) Dywanowa:

670,20 m2

2) Terakota/glazura:

659,50 m2

3) Linoleum:

115,70 m2

14. Rolety/ĩaluzje : 164,67 m2
15. WyposaĪenie sanitariatów i pomieszczeĔ áazienek:
1) dozowniki papieru toaletowego [dozownik okrągáy o symbolu 4033]: ok. 11 sztuk
2) dozowniki rĊczników papierowych [dozownik typu TORK U-FO/2]:
3) dozowniki na mydáo w páynie:

ok. 12 sztuk

ok. 11 sztuki

16. WyposaĪenie pokoi biurowych, sal szkoleniowych, korytarzy w kosze na Ğmieci: okoáo 55 szt.
17. àączna powierzchnia obiektu do sprzątania 1 239,60 – m2
III.VII Inspektorat ZUS Miastko ul. Królowej Jadwigi 13
1. Pomieszczenia biurowe:

325,80 m2

2. Korytarze/klatki:

328,40 m2
36,50 m2 liczba WC : 8 pomieszczeĔ

3. Sanitariaty:
4. Pomieszczenia gospodarcze/socjalne:
5. Magazyny/pomieszczenia techniczne:

112,20 m2
6,00 m2

6. Sale konferencyjne:

26,60 m2

7. Sale obsáugi klienta:

105,50 m2
53,00 m2

8. Archiwa/skáadnice akt:
9. Powierzchnia okien:

274,60 m2

10. Powierzchnia drzwi oszklonych:

166,40 m2

11. Powierzchnia wszystkich podáóg w pomieszczeniach oraz Ğcian i podáóg w sanitariatach:
986,68 m2
w tym:
1) Dywanowa:

464,27 m2

2) Terakota/glazura:
3) Klinkier:
12. Rolety/Īaluzje:

385,23 m2

137,18 m2
158,00 m2

13. WyposaĪenie sanitariatów i pomieszczeĔ áazienek:
1) dozowniki papieru toaletowego [dozownik okrągáy o symbolu 4033]: 11 sztuk
2) dozowniki rĊczników papierowych [dozownik typu TORK U-FO/2]:
3) dozowniki na mydáo w páynie:

9 sztuk

9 sztuk

14. WyposaĪenie pokoi biurowych, sal szkoleniowych, korytarzy w kosze na Ğmieci: okoáo 25 szt.
15. àączna powierzchnia obiektu do sprzątania 994,00 m2
III.VIII Skáadnica AKT w Bytowie ul. GdaĔska 12 a
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1. Pomieszczenie biurowe:
2. Korytarze/klatki:
3. Sanitariaty:

9,83 m2
79,69 m2
11,77 m2, Liczba WC ; 2

4. Pomieszczenia gospodarcze/socjalne:
5. Archiwa/skáadnice akt:

5,55 m2

253,16 m2

6. Powierzchnia okien:

46,98 m2

7. Powierzchnia drzwi oszklonych:

20,70 m2

8. Powierzchnia wszystkich podáóg w pomieszczeniach oraz Ğcian i podáóg w sanitariatach :
152,47 m2
w tym:
1) Terakota/glazura :
2) Dywanowa:
3) Páytki PCV:

120,86 m2
27,11 m2
4,50 m2

9. àączna powierzchnia obiektu do sprzątania: 360,00 m2
III.IX WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
1. Sprzątanie pomieszczeĔ biurowych, socjalnych i gospodarczych w Obiektach Oddziaáu ZUS
w Sáupsku, Plac ZwyciĊstwa 8 i podlegáych Inspektoratach oraz sprzątanie i utrzymanie
czystoĞci terenów zielonych i utwardzonych przylegáych do obiektów Oddziaáu ZUS w Sáupsku,
Plac ZwyciĊstwa 8.
2. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia:
1) odpowiedniej kadry pracowniczej w Oddziale i podlegáych Inspektoratach, w iloĞci niezbĊdnej
do terminowego, rzetelnego i starannego wykonywania prac objĊtych przedmiotem
zamówienia,
2) codziennych dyĪurów personelu sprzątającego do wykonania prac porządkowych w Oddziale
przez :
a) minimum 1 osobĊ – w godzinach od 7:00 do 15:00
b) personelu do sprzątania terenów zielonych i utwardzonych.
c) minimum 1 osoby [pokojową] dyspozycyjnej do obsáugi bazy hotelowej - pokoi

goĞcinnych,

pracującej 8 godzin dziennie z moĪliwoĞcią stosowania ruchomego czasu pracy w zaleĪnoĞci
od potrzeb i funkcjonowania bazy noclegowej, Ğwiadczenia usáug w

soboty, niedziele i ĞwiĊta

lub inny dzieĔ ustawowo wolny, z którą Zamawiający bĊdzie w staáym kontakcie telefonicznym.
3. Sprzątanie pomieszczeĔ w peánym zakresie w Oddziale Sáupsk , Plac ZwyciĊstwa 8, segment I
– VI odbywaü siĊ bĊdzie przez 5 dni roboczych w tygodniu , od poniedziaáku do piątku, w
godzinach nie wczeĞniej niĪ od 1300 ale nie póĨniej niĪ do 2200, przez caáy okres trwania
umowy.
4. Sprzątanie pomieszczeĔ w peánym zakresie w podlegáych Inspektoratach [ oprócz Inspektoratu
ZUS w Bytowie i Skáadnicy AKT w Bytowie ul. GdaĔska 12a ] odbywaü siĊ bĊdzie przez 5 dni
roboczych w tygodniu od poniedziaáku do piątku, w godzinach ustalonych z Zamawiającym
jednak nie póĨniej niĪ do godz. 18:00, przez caáy okres trwania umowy .
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5. Sprzątanie pomieszczeĔ w peánym zakresie w Inspektoracie ZUS Bytów ul. KoĞciuszki 16
odbywaü siĊ bĊdzie przez 5 dni roboczych w tygodniu , od poniedziaáku do piątku, w godzinach
ustalonych z Zamawiającym jednak nie póĨniej niĪ do godz. 16:00, przez caáy okres trwania
umowy .
6. Sprzątanie pomieszczeĔ w obiekcie Skáadnicy AKT w Bytowie ul. GdaĔska 12a odbywaü siĊ
bĊdzie raz na dwa tygodnie a w razie potrzeby czĊĞciej, na zgáoszenie Zamawiającego.
7. W razie innych potrzeb Zamawiającego oraz w sytuacjach awaryjnych [ zalanie, poĪar i inne
zdarzenia losowe] na zgáoszenie telefoniczne Zamawiającego naleĪy zwiĊkszyü osobowo
personel sprzątający.
8. Godziny pracy podane w ust. 2 pkt. 2) i ust. 3 - 5 mogą w trakcie realizacji umowy ulegaü
doraĨnym zmianom, przy zachowaniu normatywnego czasu pracy [ w zaleĪnoĞci od potrzeb
na danym obiekcie] – po uprzednim uzgodnieniu z osobą upowaĪnioną z ramienia
Zamawiającego lub Kierownikiem Inspektoratu.
9. Do zakresu czynnoĞci związanych z utrzymaniem czystoĞci naleĪeü bĊdzie sprzątanie
pomieszczeĔ biurowych, korytarzy, holi, klatek schodowych, áazienek, pomieszczeĔ socjalnych
i gospodarczych, gabinetów lekarskich znajdujących siĊ w Oddziale Sáupsk i Inspektoracie
Chojnice oraz czyszczenie mebli i wszystkich urządzeĔ znajdujących siĊ w pomieszczeniach
[z wyjątkiem sprzĊtu komputerowego].
III.X ZAKRES PRAC
1. Zakres prac porządkowych w pomieszczeniach Oddziaáu i podlegáych Inspektoratach [ oprócz
Skáadnicy AKT w Bytowie, ul. GdaĔska 12 ] OBEJMUJE :
1) prace codzienne:
a) odkurzanie na sucho i raz w tygodniu na mokro wykáadzin dywanowych, chodników dywanów
i tapicerki meblowej oraz usuwanie na bieĪąco z ich powierzchni plam;
b) mycie wykáadzin podáogowych wymaganymi Ğrodkami , szczególnie wykáadziny z grupy iQ oraz
Premium [ na gwarancji] we wskazanych wczeĞniej pomieszczeniach ;
c) mycie listew odbojowych: trzy razy w tygodniu – poniedziaáek- Ğroda- piątek;
d) Ğcieranie kurzu na mokro z czĊĞci metalowych, plastikowych i drewnianych w krzesáach;
e) Ğcieranie na mokro kurzu z biurek, szaf, blatów, parapetów i pozostaáych mebli biurowych
Ğrodkami konserwująco –myjącymi : trzy razy w tygodniu – poniedziaáek- Ğroda- piątek;
f) Ğcieranie kurzu ze sprzĊtu biurowego – telefonów, wentylatorów, czajników, lampek – z
wyáączeniem sprzĊtu komputerowego;
g) czyszczenie

powierzchni

szklanych,

luster,

póáek,

gablot

oszklonych,

wywieszek

informacyjnych, sztucznych kwiatów : trzy razy w tygodniu – poniedziaáek- Ğroda- piątek;
h) usuwanie wszelkich zabrudzeĔ z drzwi szklanych i drewnianych oraz framug : trzy razy
w tygodniu – poniedziaáek- Ğroda- piątek;
i) mycie powierzchni przeszklonych na boksach informacyjnych;
j) utrzymanie

w

naleĪytej

czystoĞci

i

higienie

sanitariatów

poprzez

czyszczenie

i dezynfekowanie armatury sanitarnej przy uĪyciu Ğrodków dezynfekujących, mycie glazury
9

i terakoty, czyszczenie luster, powierzchni chromowanych, emaliowanych i ceramicznych,
wyposaĪenia uzupeániającego [koszy, wiader, podajników do rĊczników papierowych,
podajników do papieru toaletowego, dozowników mydáa itp.];
k) bieĪące uzupeánianie [ w zaleĪnoĞci od zuĪycia i potrzeb Zamawiającego] sanitariatów w
Ğrodki, przystosowane do zainstalowanych pojemników:

na papier toaletowy, rĊczniki

papierowe i mydáo oraz Ğrodki zapachowe i dezynfekujące [ odĞwieĪacze powietrza w aerozolu
oraz dezodeksy do muszli klozetowych i pisuarów];
l) mycie tablic i balustrad : trzy razy w tygodniu – poniedziaáek- Ğroda- piątek;
m) czyszczenie elementów chromowych i baterii umywalkowych;
n) mycie glazury i terakoty w
w tygodniu

kuchniach i innych pomieszczeniach socjalnych:

trzy razy

– poniedziaáek- Ğroda- piątek;

o) Usuwanie pajĊczyn ze Ğcian, sufitów i lamp oĞwietleniowych;
p) usuwanie Ğmieci i wymiana worków plastikowych w koszach na Ğmieci oraz w niszczarkach
[ w miarĊ potrzeb], mycie koszy w przypadku ich zabrudzenia ;
q) Czyszczenie wycieraczek [ wytrzepywanie z piasku i báota oraz zmywanie];
r) sprzątanie i czyszczenie wind osobowych Ğrodkami zalecanymi do mycia i konserwacji danych
powierzchni: trzy razy w tygodniu – poniedziaáek- Ğroda- piątek,
s) gromadzenie makulatury w oddzielne pojemniki lub worki foliowe i wynoszenie we wskazane
przez

Zamawiającego miejsce;

t) w okresie zimowym szczególna dbaáoĞü o czystoĞü holu gáównego – wejĞcie do budynków ,
mycie na

bieĪąco posadzki [ usuwanie báota, Ğniegu, piasku naniesionego do budynku –

nie rzadziej niĪ trzy razy dziennie;
u) mycie wind [ podáogi, progi, Ğciany, lustra] ;
v) zgáaszanie pracownikowi koordynującemu ze strony Zamawiającego wszelkich uwag
o usterkach wymagających napraw, których wykonawca nie jest w stanie usunąü, np. :
przepalone Īarówki, wyrwane kontakty, zepsute zamki drzwiowe, niedroĪne sanitariaty.
2) Prace wykonywane raz w tygodniu:
a) odkurzanie roĞlin doniczkowych;
b) wycieranie na mokro kaloryferów;
c) mycie i powlekanie Ğrodkami pielĊgnacyjno- konserwującymi podáóg na holach, korytarzach,
klatkach schodowych, Ğrodkami zalecanymi dla danych powierzchni;
3) Prace wykonywane raz w miesiącu:
a) mycie oĞcieĪnic drzwiowych, drzwi;
b) odkurzanie Īaluzji pionowych i wertikali;
c) stosowanie Ğrodków zapachowych do wykáadzin dywanowych.
d) mycie szaf równieĪ na górze;
e) mycie aparatów telefonicznych
4) Prace wykonywane raz na kwartaá:
a) odmraĪanie i mycie lodówek, w razie potrzeby czĊĞciej;
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5) Prace wykonywane raz na póá roku:
a) mycie, konserwacja elewacji marmurowej, ceramicznej zewnĊtrznej – segment I i V w siedzibie
Oddziaáu oraz w Inspektoracie Chojnice, LĊbork, Miastko i Bytów - Ğrodkami odpowiednimi do
tego typu powierzchni;
b) mycie Īyrandoli, lamp i kloszy punktów Ğwietlnych

przy wspóáudziale pracownika

Zamawiającego, który udzieli pomocy przy zdejmowaniu i zakáadaniu opraw.
c) mycie okien

w terminie wczeĞniej uzgodnionym z Zamawiającym oraz w razie potrzeby,

kaĪdorazowo na zlecenie Zamawiającego. W pomieszczeniach specjalnych [ gabinety, sale
konferencyjne ] – na Īądanie Zamawiającego ale nie czĊĞciej niĪ raz w miesiącu;
d) Konserwacja – polimeryzacja wykáadziny z grupy iQ oraz Premium w pomieszczeniach
wskazanych przez Zamawiającego, Ğrodkami zalecanymi przez producenta wykáadzin;
e) czyszczenie wykáadzin dywanowych,

chodników

i

dywanów

w

terminach

wczeĞniej

uzgodnionych z Zamawiającym oraz w razie potrzeby [ np. : po wykonanym remoncie, silne
zabrudzenie ], kaĪdorazowo na zgáoszenie Zamawiającego.
6) Prace wykonywane raz w roku:
a) czyszczenie Ğwietlików [ 4 szt.] w Oddziale i witryn szklanych [ nie otwierane], w Inspektoracie
Miastko [ w zaáączeniu rysunek z wymiarami] , w Inspektoracie LĊbork [ w zaáączeniu rysunek
z wymiarami], w Inspektoracie Czáuchów [ w zaáączeniu zdjĊcie z wymiarami] , w Inspektoracie
Bytów – Ğwietlik – front [ w zaáączeniu rysunek z wymiarami ].
b) pranie Īaluzji pionowych, wertikali oraz w sytuacjach awaryjnych w terminie uzgodnionym
z Zamawiającym,
7) Gabinety lekarskie znajdujące siĊ w Oddziale ZUS Sáupsk, Plac ZwyciĊstwa 8 - zakres prac
porządkowych :
a) codzienne mycie lamperii/glazury, podáóg oraz leĪanek Ğrodkiem dezynfekującym zalecanymi
przez

SANEPID, który musi posiadaü certyfikat i atest do stosowania na rynku polskim;

b) codzienne oczyszczanie z kurzu powierzchni páaskich [parapety, blaty, szafki, biurka];
c) codzienne mycie umywalek, zlewów, armatury sanitarnej;
d) codzienne mycie framug i drzwi;
e) codzienne opróĪnianie i wyrzucanie Ğmieci oraz mycie koszy na Ğmieci;
f) codzienne odkurzanie pomieszczeĔ;
g) codzienna wymianĊ przeĞcieradeá jednorazowych na leĪankach. Obowiązek zakupu
jednorazowych przeĞcieradeá bĊdzie naleĪaá do Zamawiającego;
h) cotygodniową wymianĊ [ w razie potrzeby czĊĞciej] fartuchów w pomieszczeniach gabinetów
lekarskich;
i) pranie odzieĪy lekarzy orzeczników [ zgodnie z obowiązującymi przepisami] – czáonków komisji
lekarskich – obecnie na stanie 29 sztuk.
2. W przypadku usáug okresowych wskazanych w pkt od 5) do 6) Wykonawca zobowiązany
bĊdzie do uzgadniania z Zamawiającym terminów ich realizacji oraz dostarczeniu listy osób
wykonujących prace z podaniem osoby odpowiedzialnej.
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3. ZAKRES PRAC PORZĄDKOWYCH w pomieszczeniach bazy hotelowej Oddziaáu ZUS
w Sáupsku, Plac ZwyciĊstwa 8 :
1) codzienne sprzątanie pokoi hotelowych i korytarzy przylegających do pokoi :
a) Ğcieranie kurzy , czyszczenie mebli Ğrodkami pielĊgnacyjnymi;
b) wycieranie sprzĊtu AGD i RTV Ğrodkami pielĊgnacyjnymi przeznaczonymi do czyszczenia RTV
[ Ğrodki antystatyczne] i AGD ;
c) odkurzanie wykáadzin i dywanów;
d) wycieranie na morko drzwi, parapetów, kaloryferów;
e) zamiatanie, odkurzanie, mycie i wycieranie podáóg z uĪyciem Ğrodków odpowiednich
dla sprzątanej powierzchni;
f)

czyszczenie umywalek, sanitariatów, brodzików itp.;

g) mycie áazienek, w tym: mycie glazury i terakoty oraz dezynfekcja po zwolnieniu pokoi;
h) wietrzenie pokoi;
i) wyrzucanie Ğmieci, mycie koszy i wymiana worków na Ğmieci. Zakup worków foliowy naleĪy
do Wykonawcy.
2) wymiana poĞcieli hotelowej , rĊczników, Ğcierek w zaleĪnoĞci od potrzeb;
3) pranie, páukanie Ğrodkami zapachowymi poĞcieli hotelowej, rĊczników , Ğcierek, koáder i kocy
[ w przypadku bielizny poĞcielowej baweánianej równieĪ krochmalenie] . Istnieje moĪliwoĞü
prania bielizny poĞcielowej, rĊczników, Ğcierek, odzieĪy lekarskiej itp. w pomieszczeniu pralni
znajdującej siĊ na terenie siedziby Zamawiającego tj. w Sáupsku, Plac ZwyciĊstwa 8.
W pomieszczeniu znajdują siĊ dwie pralki automatyczne , wanna, Īelazka i prasowalnica.
W przypadku skorzystania z pomieszczeĔ i z urządzeĔ Zamawiającego w pomieszczeniu pralni
Wykonawca bĊdzie ponosiá peáną odpowiedzialnoĞü i odpáatnoĞü za wszelkie naprawy sprzĊtu.
Wykonawca zobowiązany jest we wáasnym zakresie zapewniü niezbĊdne Ğrodki piorące ];
4) prasowanie;
5) drobne naprawy uszkodzonej bielizny poĞcielowej, Ğcierek, rĊczników, kocy, firan, zasáon;
6) mycie okien [nie rzadziej niĪ raz w miesiącu ];
7) pranie firan, zasáon z pokoi hotelowych 1 raz na kwartaá [Wykonawca zobowiązany
jest we wáasnym zakresie zapewniü niezbĊdne Ğrodki piorące];
8) pranie dywanów i tapicerki - 2 razy do roku;
9) mycie zastawy stoáowej bĊdącej na wyposaĪeniu pokoi;
10) odkamienianie czajników bezprzewodowych [Wykonawca zobowiązany jest we wáasnym
zakresie zapewniü niezbĊdne Ğrodki ];
11) zapewnienie Ğrodków do codziennego mycia brodzików;
12) zapewnienie papieru toaletowego w rolkach typu KACZORY, mydeáek hotelowych
zapachowych o gramaturze 20 g, páynu do mycia naczyĔ o pojemnoĞci 0,5 l typu LUDWIK,
mleczka do czyszczenia typu CIF , Ğciereczek do mycia naczyĔ, gąbek kuchennych typu
BATON , Ğrodków zapachowych i dezynfekujących [odĞwieĪacze powietrza w aerozolu
oraz dezodeksy do muszli klozetowych, poprzez codzienne ich uzupeánianie;
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13) prowadzenie kontrolki pracy w formie zeszytu; naleĪy tam wpisywaü wszystkie spostrzeĪenia
poczynione w trakcie pracy, zauwaĪone usterki i braki , zgáaszaü niezwáocznie osobie
upowaĪnionej przez Zamawiającego;
14) odpowiedzialnoĞü za rzeczy wyniesione przez goĞci z pokoi, nie wpuszczanie do pokoi osób
nie zameldowanych, pozostawanie w tym wzglĊdzie w Ğcisáej wspóápracy z ochroną i osobą
wskazaną przez Zamawiającego.
15) utrzymywanie na bieĪąco kontaktu z pracownikami Wydziaáu Administracyjno Gospodarczego
w zakresie sporządzonych harmonogramów pobytu goĞci, zmian w terminach pobytu itp.
4. Szczegóáowy zakres usáugi sprzątania w Skáadnicy AKT w Bytowie, ul. GdaĔska 12,
które jest pomieszczeniem plombowanym. Termin sprzątania naleĪy kaĪdorazowo
uzgodniü

z

pracownikiem

wskazanym

przez

Zamawiającego

lub

Kierownikiem

Inspektoratu w Bytowie.
1) Raz na dwa tygodnie sprzątanie pomieszczeĔ skáadnicy, a w razie potrzeby czĊĞciej, na
zgáoszenie Zamawiającego,
2) utrzymanie w naleĪytej czystoĞci i higienie sanitariatów poprzez czyszczenie i dezynfekowanie
armatury sanitarnej przy uĪyciu Ğrodków dezynfekujących, czyszczenie luster w razie potrzeby,
powierzchni chromowanych, emaliowanych i ceramicznych [w razie potrzeby], wyposaĪenia
uzupeániającego [ koszy, wiader, podajników do rĊczników papierowych, podajników do papieru
toaletowego, dozowników mydáa itp.];
3) bieĪące systematyczne uzupeánianie , w sanitariatach i pomieszczeniach socjalnych papieru
toaletowego, mydáa w dozownikach i rĊczników papierowych o parametrach:
a) mydáo pH 5,5-7 , liczba hyamidowa min. 50, zdolnoĞü pianotwórcza min. 300, trwaáoĞü piany
min 90,
b) papier toaletowy w rolkach typu KACZORY,
c) rĊczniki papierowe [ gramatura 34 g/m2] w listkach do podajników TORK U-FO/2
d) iloĞü podajników na mydáo ogóáem

- 1 sztuka,

e) iloĞü podajników na rĊczniki papierowe w toaletach

– 1 sztuka,

4) mycie powierzchni posadzek twardych z zastosowaniem odpowiednich Ğrodków czystoĞci
[ korytarzy , holi ];
5) opróĪnianie koszy na Ğmieci, worków;
6) odkurzanie wykáadzin i przecieranie parapetów okiennych;
7) mycie podáóg, parapetów ,usuwanie kurzu z regaáów;
8) dwa razy w roku mycie okien , pranie zasáon .
5. Zakres prac osoby peániącej dyĪur w godzinach pracy w budynkach Oddziaáu ZUS,
w Sáupsku:
1) Osoba dyĪurująca nie moĪe mieü przydzielonego staáego rejonu do codziennego sprzątania.
Do osoby dyĪurującej naleĪy staáe

utrzymanie czystoĞci ciągów komunikacyjnych,

sanitariatów, a w szczególnoĞci wykonywanie nastĊpujących czynnoĞci:
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a) codzienne, bieĪące uzupeánianie Ğrodków higieny osobistej [papier toaletowy, rĊczniki
papierowe oraz mydáo], bieĪące sprawdzanie i utrzymanie czystoĞci w sanitariatach
we wszystkich budynkach Oddziaáu;
b) bieĪące lecz nie rzadziej niĪ dwa razy dziennie, opróĪnianie koszy na Ğmieci w toaletach;
c) bieĪące mycie terakoty w áazienkach, w godzinach pracy ZUS;
d) bieĪące, stosowne do potrzeb sprzątanie w ciągu dnia klatek schodowych, wind i wejĞü
do budynków – zmywanie przedsionków, holi, odkurzanie wycieraczek, przecieranie drzwi
w drzwiach wejĞciowych w budynkach;
e) w okresie jesienno - zimowym szczególna dbaáoĞü o czystoĞü holi gáównych – wejĞcie
do budynku, mycie na bieĪąco posadzek [ usuwanie báota, Ğniegu, piasku naniesionego
do budynku, nie rzadziej niĪ trzy razy dziennie;
f) przygotowywanie sal narad w tym parzenie kawy, herbaty , ustawianie naczyĔ w porozumieniu
z osobą odpowiedzialną oraz sprzątanie po naradach, mycie naczyĔ Ğrodkami Wykonawcy;
g) razie potrzeby wspomagaü osobĊ sprzątającą bazĊ noclegową;
h) inne prace awaryjne wchodzące w zakres ww. czynnoĞci;
6. UTRZYMANIE CZYSTOĝCI WOKÓà OBIEKTU [DROGI, PARKING, CHODNIKI] ODDZIAàU
ZUS W SàUPSKU, PLAC ZWYCIĉSTWA 8:
1) Sprzątanie, zamiatanie, usuwanie na bieĪąco piasku i innych zanieczyszczeĔ na parkingu,
chodnikach oraz dróg dojazdowych w caáym roku [ suche liĞcie itp.], w godzinach od 07:00 do
15:00;
2) OpróĪnianie i mycie koszy na Ğmieci.
3) W okresie zimowym dodatkowo:
a) odĞnieĪanie w godz. od 6:30

do 18:00 [chodniki, drogi dojazdowe i parkingi powinny

byü odĞnieĪane na bieĪąco, w zaleĪnoĞci od stopnia intensywnoĞci opadów.
b) wywoĪenie Ğniegu i lodu wraz z utylizacją,
c) posypywanie piaskiem i solą . Zakup piasku i soli leĪy po stronie Zamawiającego;
d) systematyczne skuwanie lodu ze stopni schodów i podjazdów;
e) usuwanie Ğniegu i zanieczyszczeĔ z wykáadzin [wycieraczek]

gumowych leĪących

na schodach;
f) usuwanie oblodzeĔ, zlodowaceĔ takich jak sople z wszelkich elementów budynków
Zamawiającego;
g) codzienne zamiatanie powierzchni schodów [z piasku, báota i innych zanieczyszczeĔ spod
wycieraczek];
Z uwagi na ochronĊ terenów zielonych Zamawiający wyklucza moĪliwoĞü skáadowania Ğniegu
na trawnikach. Wykonawca zobowiązany jest do sukcesywnego wywoĪenia Ğniegu i skutego
lodu.
7. UTRZYMANIEI PIELEGNACJA TERENÓW ZIELONYCH WOKÓà I NA TERENIE OBIEKTU
ODDZIAàU ZUS W SàUPSKU, PLAC ZWYCIĉSTWA 8
PielĊgnacja istniejącej zieleni na zewnątrz i wewnątrz posesji Oddziaáu w okresie wiosenno letnim
i jesiennym:
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1) koszenie trawników – wg potrzeb nie mniej niĪ co 2 tygodnie,
2) bieĪąca pielĊgnacja krzewów i kwiatów [ utrzymywanie odpowiedniej wilgotnoĞci gleby,
nawoĪenie, usuwanie chwastów, przycinanie itp.], ewentualne dosadzanie zniszczonej
zieleni.
III.XI OBOWIAZKI WYKONAWCY
1. DbaáoĞü o czystoĞü powierzchni drzwi, wyáączników Ğwiatáa, gniazd, klimatyzatorów, mieszaczy
powietrza, porĊczy, listew przyĞciennych, grzejników, kratek wentylacyjnych.
2. BieĪące systematyczne uzupeánianie sanitariatów w:
1) ODDZIALE W Sáupsku , Plac ZwyciĊstwa 8:
a) w papier toaletowy do 34 sztuk podajników okrągáych o symbolu 4033, koloru biaáego,
b) rĊczniki papierowe w listkach do 34 sztuk podajników TORK U-FO/2, koloru szarego
c) mydáo do 31 sztuk podajników Ph 5,5 -7, LICZBA HYAMIDOWA MIN. 50, ZDOLNOĝû
PIANOTWÓRCZA MIN. 300,

TRWAàOĝû PIANY MIN. 90

Zamawiający zastrzega sobie aby papier toaletowy byá koloru biaáego, rĊczniki papierowe byáy
koloru szarego.
2) INSPEKTORATY :
a) w papier toaletowy do podajników okrągáych o symbolu 4033,
b) rĊczniki papierowe w listkach do podajników TORK U-FO/2,
c) mydáo do podajników Ph 5,5 -7 , LICZBA HYAMIDOWA MIN. 50, ZDOLNOĝû
PIANOTWÓRCZA MIN. 300, TRWAàOĝû PIANY MIN. 90.
3. Systematyczne uzupeánianie gabinetów lekarskich [komisje lekarskie] w biaáe rĊczniki
papierowe w rolkach [ 48 listków odrywanych w kolorze biaáym ] w obiektach:
a) ODDZIAà W Sáupsku , Plac ZwyciĊstwa 8 - 9 komisji lekarskich
b) Inspektorat ZUS Chojnice ul. àuĪycka 20 – 1 komisja lekarska.
4. Codzienne peánienie dyĪurów w Oddziale Sáupsk, Plac ZwyciĊstwa 8, w godzinach od 700
do 1500 podczas, którego Zamawiający moĪe zleciü wykonanie drobnych prac czyszczących,
sprzątania o charakterze pilnym, wymagającym natychmiastowego wykonania, w tym równieĪ
obsáuga narad, szkoleĔ itp. oraz sprzątanie po zakoĔczonych naradach, szkoleniach (miĊdzy
innymi mycie naczyĔ] oraz w sytuacjach awaryjnych [zalanie, poĪar i inne zdarzenia losowe].
5. Wykonywanie doraĨnych prac poremontowych i poawaryjnych w Oddziale i podlegáych
Inspektoratach wg potrzeb Zamawiającego.
6. Sprzątanie tzw. pomieszczeĔ zamkniĊtych, do których naleĪą magazyny, archiwa i inne
pomieszczenia

plombowane,

które

bĊdą

wskazane

wybranemu

Wykonawcy

przed

podpisaniem umowy, naleĪy wykonywaü w obecnoĞci pracownika danej komórki, w Oddziale –
codziennie w godzinach od 1400 do 1500, w Inspektoratach - codzienne w godz. od 13

00

do

1500. Wykonawca okreĞli zasady sprzątania tych pomieszczeĔ [ podlegających szczególnej
ochronie ] z uwzglĊdnieniem uwag Zamawiającego.
7. Do wykonania usáugi z naleĪytą starannoĞcią Wykonawca zobowiązany jest zapewniü:
1) profesjonalny sprzĊt i narzĊdzia do sprzątania, konserwacji oraz czyszczenia podáóg, terakoty,
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glazury, mebli i wyposaĪenia znajdującego siĊ w pomieszczeniach Zamawiającego
[co najmniej jedno urządzenie wodno – odkurzające gáównie w Oddziale w Sáupsku ];
2) specjalistyczny sprzĊt [alpinistyczny, rusztowanie] oraz stosowne uprawnienia do mycia okien,
zestawów

okiennych

staáych

niedostĊpnych

od

wnĊtrza

budynków,

znajdujących

siĊ na duĪych wysokoĞciach;
3) zapachowe Ğrodki do mycia, czyszczenia, renowacji i dezynfekcji posiadające odpowiednie
dokumenty stwierdzające bezpieczne ich stosowanie np.: Ğwiadectwa PZH najwyĪszej jakoĞci
[pierwsza klasa], które powinny byü zgodne z wáaĞciwymi normami. Rodzaje stosowanych
Ğrodków czyszczących winien zaakceptowaü Zamawiający. ĝrodki dezynfekujące zalecanymi
przez SANEPID i muszą posiadaü certyfikat i atest do stosowania na rynku UE;
4) Ğrodki higieny osobistej [w tym rĊczniki papierowe, papier toaletowy, mydáo w páynie,
dostosowane do urządzeĔ stanowiących wyposaĪenie sanitariatów] ], Ğrodki zapachowe
i dezynfekujące jak odĞwieĪacze w aerozolu, dezodeksy do muszli klozetowych i inne Ğrodki
czystoĞci uĪywane przez WykonawcĊ

i inne materiaáy niezbĊdne do realizacji przedmiotu

zamówienia, muszą posiadaü certyfikaty i atesty do stosowania na terenie Unii;
ĝrodki te muszą zostaü dopuszczone do obrotu oraz byü stosowane przed upáywem terminu
przydatnoĞci do uĪycia;
5) worki foliowe do koszy na Ğmieci na koszt Wykonawcy , do wymiany w koszach znajdujących
siĊ w pokojach biurowych, toaletach itd.;
6) odpowiednią kadrĊ pracowniczą:
a) osoby, z których kaĪda posiada co najmniej 6-cio miesiĊczny staĪ pracy w zakresie sprzątania
w obiektach biurowych;
b) osobĊ, która posiada co najmniej 6-cio miesiĊczny staĪ pracy w zakresie pielĊgnacji terenów
zielonych.
7) Zmiana osoby sprzątającej moĪe nastąpiü jedynie w uzasadnionych przypadkach, na pisemny
wniosek

Wykonawcy

zawierający

dane

dotyczące

dotychczasowej

i

nowej

osoby

oraz uzasadnienie koniecznoĞci dokonania zmiany.
8) Wykonawca zobowiązany jest záoĪyü wniosek do Zamawiającego na 3 dni robocze przed
planowaną zmianą. Zmiana ta po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego nie wymaga formy
aneksu do umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo domowy akceptacji zmiany osoby
sprzątającej w przypadku stwierdzenia niezgodnoĞci

treĞci wniosku z postanowieniami

umowy.
8. Dodatkowo do obowiązków Wykonawcy naleĪeü bĊdzie:
1) terminowe i staranne wykonanie przedmiotu zamówienia;
2) dokáadne

zapoznanie

[przeszkolenie]

pracowników

odpowiedzialnych

za

sprzątanie

poszczególnych pomieszczeĔ z obowiązkami okreĞlonymi w przedmiocie umowy;
3) realizowanie przedmiotu zamówienia poprzez:
a) dostarczenie w ciągu 30 dni po zawarciu umowy oĞwiadczeĔ podpisanych przez pracowników
Wykonawcy [ przeznaczonych do realizacji umowy ], w których zobowiązują siĊ do zachowania
w tajemnicy danych osobowych, do których mogą mieü dostĊp w trakcie peánienia zadaĔ.
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b) zobowiązanie personelu sprzątającego do respektowania wszelkich uwag i poleceĔ
Zamawiającego i niezwáoczne ich wykonywanie ;
c) zobowiązanie personelu sprzątającego do zachowania w tajemnicy informacji dotyczących
obiektów oraz innych informacji związanych z dziaáalnoĞcią Zamawiającego.
d) w

sytuacjach

awaryjnych

[zalanie,

poĪar

lub

inne

zdarzenie

losowe]

Wykonawca

na zgáoszenie telefoniczne Zamawiającego zapewnienie personelu do prac interwencyjnych
bez wzglĊdu na dzieĔ i porĊ dnia.
e) przed rozpoczĊciem realizacji umowy przedstawienie Zamawiającemu listy artykuáów czystoĞci,
artykuáów higieniczno – sanitarnych [w tym papier toaletowy i rĊczniki papierowe jednorazowe],
Ğrodków myjąco – czyszczących, Ğrodków dezynfekujących i zapachowych, które bĊdą
uĪywane

do

naleĪytego

wykonania

przedmiotu

zamówienia

do

akceptacji

przez

Zamawiającego.
f) zobowiązanie personelu przy pobieraniu i zdawaniu kluczy od sprzątanych pomieszczeĔ do
wpisywania siĊ do ksiąĪki na portierni, z zaznaczeniem godziny pobrania i zdania kluczy
pracownikowi ochrony .
g) personel sprzątający Wykonawcy nie moĪe pobieraü kluczy do tzw. pomieszczeĔ zamkniĊtych,
do których naleĪą magazyny, archiwa i inne pomieszczenia plombowane, które bĊdą wskazane
wybranemu wykonawcy przed podpisaniem umowy.
h) zobowiązanie personelu sprzątającego do zamykania na klucz pomieszczeĔ, która aktualnie
nie są sprzątane.
i) zobowiązanie osób sprzątających po zakoĔczeniu prac w danym pomieszczeniu do
sprawdzenia zamkniĊcia okien i odáączenia od kontaktów urządzeĔ elektrycznych, z wyjątkiem
komputerów, cháodziarek i faxów.
j) wyznaczenie upowaĪnionej osoby ze strony Wykonawcy odpowiedzialnej za realizacjĊ zadaĔ
wynikających z przedmiotu zamówienia i do kontaktów z osobą upowaĪnioną za realizacjĊ
umowy ze strony Zamawiającego zarówno w Oddziale jak i w podlegáych Inspektoratach.
k) Wykonawca zobowiązany bĊdzie do utrzymywania staáego kontaktu z koordynatorem
Zamawiającego.
9. Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia wáasnych pracowników w zakresie bhp i p.poĪ.
i

do

odpowiedniego

zabezpieczenia

pracowników

w

pasy

bezpieczeĔstwa

i

inne

zabezpieczenia.
10. Wykonawca

zobowiązany

jest

obowiązującymi w Oddziale ZUS

do

zapoznania

osób

sprzątających

z

przepisami

a w szczególnoĞci z Regulaminem Organizacyjnym,

przepisami bhp i p.poĪ.
11. Wykonawca zobowiązany jest kierowaü do wykonywania przedmiotu umowy osoby
posiadające badania

lekarskie [okresowe], potwierdzające zdolnoĞü do wykonywania

przedmiotu umowy.
12. Na kaĪdym etapie realizacji umowy Wykonawca zobowiązany jest do udostĊpnienia
Zamawiającemu do wglądu dokumentów, potwierdzających iĪ osoby sprzątające speániają
warunki okreĞlone w ust. 11.
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13. W przypadku stwierdzenia, iĪ osoby sprzątające nie speániają warunków okreĞlonych w ust. 11
Zamawiającemu przysáuguje prawo odstąpienia od umowy.
14. WyposaĪenia osób sprzątających w jednakową, estetyczną odzieĪ z umieszczonym na niej
widocznym identyfikatorem uwzglĊdniającym imiĊ i nazwisko pracownika oraz nazwĊ
Wykonawcy.
15. Zamawiający umoĪliwi dokonanie oglĊdzin obiektów w terminie wczeĞniej uzgodnionym
z Zamawiającym.
16. Zamawiający nie wyraĪa zgody na korzystanie z aparatów telefonicznych Zamawiającego
przez personel sprzątający Wykonawcy.
17. Wykonawca ma obowiązek po podpisaniu umowy przedáoĪyü wykaz osób wyznaczonych do
realizacji umowy.
III.XII ODPOWIEDZIALNOĝC WYKONAWCY :
1. Wykonawca ponosi peáną odpowiedzialnoĞü za wszelkie szkody związane z wykonywaniem
przedmiotu

umowy, a w szczególnoĞci stwierdzenie przez Zamawiającego kradzieĪy,

zniszczenia mienia itp.
2. W przypadku stwierdzenie jakichkolwiek nieprawidáowoĞci dotyczących zabezpieczenia obiektu
Zamawiającego bądĨ znajdującego siĊ w nim mienia przed kradzieĪą lub poĪarem osoby
sprzątające zobowiązane są niezwáocznie powiadomiü przedstawiciela Zamawiającego.
3. Wykonawca ponosi caákowitą odpowiedzialnoĞü przed organami kontroli Inspekcji Sanitarnej,
Inspekcji Pracy oraz wyznaczonymi pracownikami Zamawiającego.
4. Wykonawca ponosi caákowitą odpowiedzialnoĞü za naruszenie przez pracowników Wykonawcy
przepisów w zakresie ochrony danych [ zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych, z póĨniejszymi zmianami].
III.XIII OBOWIĄZKI ZAMAWIAJACEGO
1. Zamawiający zobowiązuje siĊ do zakupu jednorazowych przeĞcieradeá.
2. Zamawiający udostĊpni nieodpáatnie Ĩródáa poboru wody i energii elektrycznej, wskaĪe miejsce
skáadania nieczystoĞci i odpadów na zewnątrz budynku oraz udostĊpni Wykonawcy
pomieszczenia do skáadowania sprzĊtu i Ğrodków czystoĞci.
3. Zamawiający zapewni w pokojach goĞcinnych peáen asortyment poĞcieli [koádry, poduszki,
przeĞcieradáa, poszwy i poszewki oraz koce].
4. Zamawiający

udostĊpni pomieszczenie socjalne – magazynek – z peánym asortymentem

poĞcieli na wymianĊ. PrzejĊcie pomieszczenia odbĊdzie siĊ po protokolarnym przekazaniu
wszystkich skáadników majątku bĊdących na wyposaĪeniu pokoi goĞcinnych i innego sprzĊtu,
po uprzednim protokolarnym przekazaniu.
5. UdostĊpni Wykonawcy pomieszczenia pralni wyposaĪone w dwie pralki automatyczne.
6. Wydawanie za pokwitowaniem osobom sprzątającym kluczy do pomieszczeĔ, które maja byü
sprzątane.
7. Wskazanie osoby odpowiedzialnej za nadzór nad prawidáową realizacją umowy ze strony
Zamawiającego.
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8. Zamawiający ma prawo w kaĪdym czasie do sprawdzenia zgodnoĞci wykonywanej usáugi , czy
jest wykonana zgodnie z postanowieniami Umowy, a w szczególnoĞci :
1) Sprawdzenie usáugi sprzątania we wszystkich pomieszczeniach;
2) Sprawdzenie zakresu wykonywanych prac;
3) Sprawdzenie Ğrodków pielĊgnacyjnych
WykonawcĊ Zamawiającemu,

uĪywanych do sprzątania, wskazanych przez

czy są odpowiednie do rodzaju czyszczonej powierzchni,

a takĪe czy Ğrodki te zostaáy dopuszczone do obrotu;
4) sprawdzenie systematycznego uzupeániania na bieĪąco sanitariatów

w wymagane Ğrodki

higieny . W przypadku stwierdzenia w toku kontroli wykonywania przedmiotu zamówienia
niezgodnie z postanowieniami umowy Zamawiający wezwie WykonawcĊ lub osobĊ
odpowiedzialną za realizacjĊ przedmiotu zamówienia na poszczególne obiekty do udziaáu
w kontroli i sporządzi protokóá, w którym odnotuje wszelkie stwierdzone nieprawidáowoĞci,
zobowiązując WykonawcĊ do bezzwáocznego usuniĊcia stwierdzonych nieprawidáowoĞci pod
rygorem zastosowania kar umownych wynikających z umowy.
9. W przypadku stwierdzenia w toku kontroli wykonywania przedmiotu zamówienia niezgodnie
z postanowieniami umowy Zamawiający wezwie WykonawcĊ do udziaáu w kontroli i sporządzi
protokóá, w którym odnotuje wszelkie stwierdzone nieprawidáowoĞci, zobowiązując WykonawcĊ
do bezzwáocznego usuniĊcia stwierdzonych nieprawidáowoĞci pod rygorem zastosowania kar
umownych.
10. Zamawiający nie wyraĪa zgody na korzystanie ze sáuĪbowych aparatów telefonicznych
Zamawiającego oraz innego sprzĊtu biurowego przez personel sprzątający Wykonawcy.
IV TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Wykonawca zobowiązany jest do realizacji usáug objĊtych przedmiotem zamówienia nie wczeĞniej
niĪ od dnia 02.01.2012 do dnia 31.12.2013r.

V WARUNKI UDZIAàU W POSTĉPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA
OCENY SPEàNIANIA TYCH WARUNKÓW
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegaü siĊ Wykonawcy, którzy speániają warunki
dotyczące:
1) posiadania uprawnieĔ do wykonywania okreĞlonej dziaáalnoĞci lub czynnoĞci, jeĪeli przepisy
prawa nakáadają obowiązek ich posiadania,
Warunek zostanie uznany za speániony, jeĪeli Wykonawca oĞwiadczy, Īe speánia ww.
warunek.
2) posiadania wiedzy i doĞwiadczenia;
Warunek zostanie uznany za speániony, jeĪeli Wykonawca wykaĪe, Īe w okresie ostatnich
trzech lat przed upáywem terminu skáadania ofert, a jeĪeli okres prowadzenia dziaáalnoĞci
jest krótszy - w tym okresie (zaáącznik nr 4 do SIWZ) wykonaá lub wykonuje co najmniej dwie
usáugi sprzątania i utrzymania czystoĞci obiektów biurowych speániające kaĪda nastĊpujące
warunki:
a) usáuga o wartoĞci nie mniejszej niĪ 400.000 PLN brutto w skali jednego roku,
b) usáuga o powierzchni sprzątania nie mniejszej niĪ 10.000 m2,
z podaniem ich wartoĞci, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz zaáączeniem dokumentów
potwierdzających, Īe te usáugi zostaáy wykonane lub są wykonywane naleĪycie.
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3) dysponowania odpowiednim potencjaáem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia;
Warunek zostanie uznany za speániony, jeĪeli Wykonawca przedstawi wykaz (zaáącznik nr 5
do SIWZ) z osobami wyznaczonymi do realizacji zamówienia, z których kaĪda posiada
wynikający z jednej umowy – kontraktu co najmniej 6-cio miesiĊczny staĪ pracy nabyty w ciągu
ostatnich trzech lat przed upáywem terminu skáadania ofert polegający na:
a) sprzątaniu w obiektach biurowych - co najmniej 10 osób,
b) utrzymaniu porządku na terenie posesji w tym przy odĞnieĪaniu co najmniej 1 osoba
wraz z informacjami na temat ich doĞwiadczenia niezbĊdnego do wykonania zamówienia,
a takĪe zakresu wykonywanych przez nie czynnoĞci, oraz informacją o podstawie
do dysponowania tą osobą,
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Warunek zostanie uznany za speániony, jeĪeli Wykonawca wykaĪe, Īe jest ubezpieczony od
odpowiedzialnoĞci cywilnej w zakresie prowadzonej dziaáalnoĞci związanej z przedmiotem
zamówienia, na kwotĊ co najmniej 200.000,00 PLN (sáownie: dwieĞcie tysiĊcy záotych 00/100).
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegaü siĊ Wykonawcy, którzy nie podlegają
wykluczeniu z postĊpowania o udzielenie zamówienia z powodu niespeánienia
warunków, o których mowa art. 24 ust. 1 ustawy.
Warunek zostanie uznany za speániony, jeĪeli Wykonawca wykaĪe:
1) brak podstaw do wykluczenia z postĊpowania o udzielenie zamówienia z powodu okolicznoĞci,
o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy – Prawo zamówieĔ publicznych,
2) Īe nie zalega z opáacaniem podatków, lub Īe uzyskaá przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozáoĪenie na raty zalegáych páatnoĞci lub wstrzymanie w caáoĞci wykonania
decyzji wáaĞciwego organu - wystawione nie wczeĞniej niĪ 3 miesiące przed upáywem terminu
skáadania ofert,
3) Īe nie zalega z opáacaniem skáadek na ubezpieczenia zdrowotne i spoáeczne lub potwierdzenie,
Īe uzyskaá przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozáoĪenie na raty zalegáych
páatnoĞci lub wstrzymanie w caáoĞci wykonania decyzji wáaĞciwego organu - wystawione nie
wczeĞniej niĪ 3 miesiące przed upáywem terminu skáadania ofert.
3. Wykonawca moĪe polegaü na wiedzy i doĞwiadczeniu, potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnoĞciach finansowych innych podmiotów,
niezaleĪnie od charakteru prawnego áączących go z nimi stosunków.
Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodniü zamawiającemu, iĪ bĊdzie
dysponowaá zasobami niezbĊdnymi do realizacji zamówienia, w szczególnoĞci przedstawiając
w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbĊdnych
zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (zaáącznik nr 6 do SIWZ).
Na dzieĔ podpisania umowy z wybranym wykonawcą wymagane bĊdzie przedstawienie
dokumentów stanowiących uregulowania prawne, pomiĊdzy Wykonawcą a wymienionym w
ofercie podmiotem udostĊpniającym swoje zasoby, w sprawie udostĊpnienia tych zasobów na
czas realizacji zamówienia.
4. Zamawiający dokona oceny speániania ww. warunków na podstawie analizy treĞci
zaáączonych oĞwiadczeĔ, dokumentów oraz wykazów.
VI WYKAZ OĝWIADCZEē LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYû WYKONAWCY
W CELU POTWIERDZENIA SPEàNIANIA WARUNKÓW UDZIAàU W POSTĉPOWANIU
1. W celu potwierdzenia speániania warunków udziaáu w postĊpowaniu, o których mowa w
art. 22 ust. 1 ustawy Wykonawca skáada:
1) oĞwiadczenie potwierdzające speánianie przez WykonawcĊ warunków okreĞlonych w art. 22
ust. 1 ustawy (zaáącznik nr 2 do SIWZ),
2) wykaz (zaáącznik nr 4 do SIWZ) wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat
przed upáywem terminu skáadania ofert, a jeĪeli okres prowadzenia dziaáalnoĞci jest krótszy - w
tym okresie co najmniej dwóch usáug sprzątania i utrzymania czystoĞci obiektów biurowych
speániających kaĪda nastĊpujące warunki:
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a) usáuga o wartoĞci nie mniejszej niĪ 400.000 PLN brutto w skali jednego roku,
b) usáuga o powierzchni sprzątania nie mniejszej niĪ 10.000 m2,
z podaniem ich wartoĞci, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz zaáączeniem dokumentów
potwierdzających, Īe te usáugi zostaáy wykonane lub są wykonywane naleĪycie,
3) wykaz z osobami wyznaczonymi do realizacji zamówienia, z których kaĪda posiada wynikający
z jednej umowy – kontraktu co najmniej 6-cio miesiĊczny staĪ pracy nabyty w ciągu ostatnich
trzech lat przed upáywem terminu skáadania ofert polegający na:
a) sprzątaniu w obiektach biurowych - co najmniej 10 osób,
b) utrzymaniu porządku na terenie posesji w tym przy odĞnieĪaniu - co najmniej 1 osoba
wraz z informacjami na temat ich doĞwiadczenia niezbĊdnego do wykonania zamówienia,
a takĪe zakresu wykonywanych przez nie czynnoĞci, oraz informacją o podstawie
do dysponowania tą osobą, (zaáącznik nr 5 do SIWZ).
4) opáaconą polisĊ, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, Īe Wykonawca
jest ubezpieczony od odpowiedzialnoĞci cywilnej w zakresie prowadzonej dziaáalnoĞci
związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotĊ co najmniej 200.000,00 PLN (sáownie:
dwieĞcie tysiĊcy záotych 00/100),
5) pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbĊdnych
zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (zaáącznik nr 6 do SIWZ).
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postĊpowania z powodu okolicznoĞci
okreĞlonych w art. 24 ust. 1 ustawy – Prawo zamówieĔ publicznych Wykonawca skáada:
1) oĞwiadczenie o braku podstaw do wykluczenia (zaáącznik nr 3 do SIWZ),
2) aktualny odpis z wáaĞciwego rejestru, jeĪeli odrĊbne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w
celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,
wystawiony nie wczeĞniej niĪ 6 miesiĊcy przed upáywem terminu skáadania ofert, a w stosunku
do osób fizycznych oĞwiadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.
3) aktualne zaĞwiadczenie wáaĞciwego naczelnika urzĊdu skarbowego potwierdzającego, Īe
Wykonawca nie zalega z opáacaniem podatków, lub zaĞwiadczenie, Īe uzyskaá przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozáoĪenie na raty zalegáych páatnoĞci lub wstrzymanie w
caáoĞci wykonania decyzji wáaĞciwego organu - wystawione nie wczeĞniej niĪ 3 miesiące
przed upáywem terminu skáadania ofert,
4) aktualne zaĞwiadczenie wáaĞciwego oddziaáu Zakáadu UbezpieczeĔ Spoáecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Spoáecznego potwierdzające, Īe Wykonawca nie zalega z
opáacaniem skáadek na ubezpieczenia zdrowotne i spoáeczne, lub potwierdzenie, Īe uzyskaá
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozáoĪenie na raty zalegáych páatnoĞci lub
wstrzymanie w caáoĞci wykonania decyzji wáaĞciwego organu - wystawione nie wczeĞniej niĪ
3 miesiące przed upáywem terminu skáadania ofert,
5) aktualną informacjĊ z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreĞlonym w art. 24 ust. 1 pkt
4-8 ustawy, wystawioną nie wczeĞniej niĪ 6 miesiĊcy przed upáywem terminu skáadania
ofert,
6) aktualną informacjĊ z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreĞlonym w art. 24 ust. 1 pkt 9
ustawy, wystawioną nie wczeĞniej niĪ 6 miesiĊcy przed upáywem terminu skáadania ofert.
3. Inne wymagane dokumenty:
1) oferta (zaáącznik nr 1 do SIWZ),
2) peánomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w postĊpowaniu o udzielenie zamówienia,
3) aktualny dokument wystawiony nie wczeĞniej niĪ 6 miesiĊcy przed upáywem terminu do
skáadania ofert wskazujący na umocowanie osoby podpisującej ofertĊ do reprezentowania
Wykonawcy lub do udzielenia peánomocnictwa osobie podpisującej ofertĊ,
4) wykaz tych czĊĞci zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyü
podwykonawcom (zaáącznik nr 7 do SIWZ),
4. JeĪeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibĊ na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5 - 8 ustawy pzp, mają miejsce zamieszkania poza
21

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca skáada w odniesieniu do nich zaĞwiadczenie
wáaĞciwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące
niekaralnoĞci tych osób w zakresie okreĞlonym w art. 24 ust. 1 pkt 5 - 8 ustawy, wystawione nie
wczeĞniej niĪ 6 miesiĊcy przed upáywem terminu skáadania ofert, z tym Īe w przypadku, gdy w
miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje siĊ takich zaĞwiadczeĔ – zastĊpuje siĊ je
dokumentem zawierającym oĞwiadczenie záoĪone przed notariuszem, wáaĞciwym organem
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
miejsca zamieszkania tych osób.
5. JeĪeli Wykonawca ma siedzibĊ lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów okreĞlonych w rozdz. VI ust. 2 pkt 2), 3), 4), 6) skáada
dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibĊ lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające odpowiednio, Īe:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogáoszono upadáoĞci,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opáat, skáadek na ubezpieczenie spoáeczne i zdrowotne
albo Īe uzyskaá przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozáoĪenie na raty zalegáych
páatnoĞci lub wstrzymanie w caáoĞci wykonania decyzji wáaĞciwego organu,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania siĊ o zamówienie.
6. JeĪeli Wykonawca ma siedzibĊ lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów okreĞlonych w rozdz. VI ust. 2 pkt 5) skáada zaĞwiadczenie
wáaĞciwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania
osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie okreĞlonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 – 8 ustawy.
7. Dokumenty, o których mowa rozdz. VI ust. 5 lit. a) i c) oraz w rozdz. VI ust. 6 powinny byü
wystawione nie wczeĞniej niĪ 6 miesiĊcy przed upáywem terminu skáadania ofert.
8. Dokument, o którym mowa w rozdz. VI ust. 5 lit. b) powinien byü wystawiony nie wczeĞniej niĪ 3
miesiące przed upáywem terminu skáadania ofert.
9. JeĪeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibĊ
lub miejsce zamieszkania nie wydaje siĊ dokumentów, o których mowa w rozdz. VI ust. 5 lit. a)
– c) oraz w rozdz. VI ust. 6, Wykonawca skáada dokument zawierający oĞwiadczenie záoĪone
przed notariuszem, wáaĞciwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym
Wykonawca ma siedzibĊ lub miejsce zamieszkania. Terminy okreĞlone w rozdz. VI ust. 7
i rozdz. VI ust. 8 stosuje siĊ odpowiednio.
10. Wykonawca powoáujący siĊ przy wykazywaniu speániania warunków udziaáu w postĊpowaniu
na potencjaá innych podmiotów, które bĊdą braáy udziaá w realizacji czĊĞci zamówienia,
przedkáada takĪe dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla
wykonawcy, okreĞlonym w rozdz. VI ust. 2.
VII WYKONAWCY WYSTĉPUJĄCY WSPÓLNIE
1. Wykonawcą moĪe byü osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna
nie posiadająca osobowoĞci prawnej.
2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegaü siĊ o udzielenie zamówienia (np. wspólnicy spóáki cywilnej,
uczestnicy konsorcjum). W takim przypadku, zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy, Wykonawcy
ustanawiają peánomocnika do reprezentowania ich w postĊpowaniu o udzielenie
zamówienia albo do reprezentowania ich w postĊpowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego.
3.

W przypadku skáadania jednej oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających
siĊ o udzielenie zamówienia (np. wspólników spóáki cywilnej, uczestników konsorcjum) muszą
zostaü speánione nastĊpujące wymagania:

1) okreĞlone w rozdz. V ust. 1 pkt 1), 4) i ust. 2 warunki udziaáu w postĊpowaniu muszą speániü
oddzielnie Wykonawcy wspólnie ubiegający siĊ o udzielenie zamówienia,
2) okreĞlone w rozdz. V ust. 1 pkt 2), 3) warunki udziaáu w postĊpowaniu muszą speániü áącznie
Wykonawcy wspólnie ubiegający siĊ o udzielenie zamówienia
3) wymagane w rozdz. VI ust. 1 pkt 1), 4) i ust. 2 pkt 1), 2), 3), 4), 5), 6) oĞwiadczenia i dokumenty
muszą zostaü záoĪone oddzielnie przez kaĪdego z Wykonawców wspólnie ubiegających siĊ o
udzielenie zamówienia,
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4) wymagane w rozdz. VI ust. 1 pkt 2), 3), 5) i ust. 3 pkt 1), 2), 3), 4) oĞwiadczenia i dokumenty
muszą zostaü záoĪone áącznie przez wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających
siĊ o udzielenie zamówienia.
4.

Wykonawcy wspólnie ubiegający siĊ
odpowiedzialnoĞü za wykonanie umowy.

VIII

o

udzielenie

zamówienia

ponoszą

solidarną

INFORMACJE
O
SPOSOBIE
POROZUMIEWANIA
SIĉ
ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OĝWIADCZEē LUB DOKUMENTÓW,
A
TAKĩE
WSKAZANIE
OSÓB
UPRAWNIONYCH
DO
POROZUMIEWANIA
SIĉ Z WYKONAWCAMI

1. Niniejsze postĊpowanie jest prowadzone w jĊzyku polskim.
2. W postĊpowaniu o udzielenie zamówienia oĞwiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują faksem, z zastrzeĪeniem ust. 3.
3. Forma pisemna zastrzeĪona jest dla záoĪenia:
1) oferty wraz z zaáącznikami, w tym oĞwiadczeĔ i dokumentów potwierdzających speánianie
warunków udziaáu w postĊpowaniu,
2) oĞwiadczeĔ i dokumentów potwierdzających speánianie przez oferowany przedmiot zamówienia
wymagaĔ okreĞlonych przez Zamawiającego,
3) zmiany lub wycofania oferty,
4) uzupeánianych na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy oĞwiadczeĔ, dokumentów lub peánomocnictw.
4. W przypadku przekazywania przez Zamawiającego lub WykonawcĊ oĞwiadczeĔ, wniosków,
zawiadomieĔ oraz informacji faksem, kaĪda ze stron na Īądanie drugiej niezwáocznie
potwierdza fakt ich otrzymania. Wykonawca potwierdza fakt otrzymania dokumentu poprzez
jego odesáanie na numer faksu Zamawiającego.
5. Zamawiający uzna, Īe pismo wysáane przez niego na nr faksu podany przez WykonawcĊ
zostaáo dorĊczone w sposób umoĪliwiający zapoznanie siĊ Wykonawcy z treĞcią pisma, chyba
Īe Wykonawca wezwany przez Zamawiającego do potwierdzenia otrzymania oĞwiadczenia,
wniosku, zawiadomienia oraz informacji w sposób okreĞlony w pkt 4, oĞwiadczy iĪ ww.
wiadomoĞci nie otrzymaá.
6. W przypadku przekazywania, wniosków, zawiadomieĔ oraz informacji faksem i pisemnie za
datĊ ich záoĪenia przyjmuje siĊ datĊ wpáywu pierwszego dokumentu. Dokument uwaĪa siĊ za
záoĪony w terminie, jeĪeli jego treĞü dotaráa do adresata przed upáywem wyznaczonego
terminu.
7. Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest:
-

Justyna Malinowska – Gáówny Specjalista - Samodzielne Stanowisko ZamówieĔ Publicznych
- w godzinach od 8.00 do 15.00, segm. IV, I piĊtro, pok. 150, nr tel. / fax (59) 84 19 406
lub tel. (59) 84 19 125; fax. (59) 84 27 688

IX WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w kwocie 20.000,00 PLN (sáownie:
dwadzieĞcia tysiĊcy záotych 00/100).
2. Wadium naleĪy wnieĞü, wedáug wyboru Wykonawcy, w jednej lub w kilku nastĊpujących
formach:
1) pieniądzu,
2) porĊczeniach bankowych lub porĊczeniach spóádzielczej kasy oszczĊdnoĞciowo – kredytowej,
z tym Īe zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniĊĪnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) porĊczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju PrzedsiĊbiorczoĞci
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(Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z
2010 r. Nr 96, poz. 620).
3. Wadium wnoszone:
1) w pieniądzu naleĪy wpáaciü na rachunek Zamawiającego: 34 1030 1016 0000 0000 6173 9033;
na przelewie naleĪy umieĞciü adnotacjĊ: „Wadium – 370000/ZAP/370/ 8 /2011”
2) w formach okreĞlonych w rozdz. IX ust. 2 pkt 2); 3); 4); 5) SIWZ naleĪy záoĪyü w KASIE
Zakáadu UbezpieczeĔ Spoáecznych Oddziaá w Sáupsku, Plac ZwyciĊstwa 8 pok. 108, piĊtro I ,
segm. I, czynna w godz. 10.00 – 13.00. KASA nie przyjmuje gotówki.
4. Datą wniesienia wadium w pieniądzu jest data uznania rachunku Zamawiającego, a nie data
wydania dyspozycji przelewu.
5. W przypadku wnoszenia wadium w formach okreĞlonych w rozdz. IX ust. 2 pkt 2); 3); 4); 5)
SIWZ dokument wadium musi zawieraü nastĊpujące elementy:
1) wskazanie gwaranta porĊczenia/gwarancji (podmiot wystawiający porĊczenie lub gwarancjĊ),
2) wskazanie podmiotu zlecającego ustanowienie porĊczenia/gwarancji (wykonawca w imieniu,
którego ustanowiono porĊczenie/gwarancjĊ),
3)

wskazanie beneficjenta
76-200 Sáupsk),

porĊczenia/gwarancji

(ZUS

O/Sáupsk,

Plac

ZwyciĊstwa

8,

4) okreĞlenie zadania, którego dotyczy porĊczenie/gwarancja (nazwa nadana zamówieniu przez
Zamawiającego, zgodnie z rozdz. III ust. 1 SIWZ,
5) okreĞlenie kwoty porĊczenia/gwarancji (niezaleĪnie od tego czy wadium jest wnoszone
w jednej czy w kilku formach kwota wadium nie moĪe byü mniejsza niĪ kwota okreĞlona
w rozdz. IX ust. 1 SIWZ),
6) okreĞlenie terminu waĪnoĞci porĊczenia/gwarancji (musi obejmowaü okres począwszy
od upáywu terminu skáadania ofert, który zostaá okreĞlony w rozdz. XIII ust. 1 SIWZ, a w
przypadku jego zmiany – począwszy od upáywu aktualnie obowiązującego terminu skáadania
ofert, aĪ do upáywu ostatniego dnia terminu związania ofertą, który zostaá okreĞlony
w rozdz. X SIWZ.
7) nieodwoáalnoĞü i bezwarunkowoĞü dysponowania porĊczeniem lub gwarancją,
8) przewidywaü moĪliwoĞü zatrzymania przez zamawiającego wadium wraz z odsetkami
w przypadkach okreĞlonych w art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 ustawy tj.:
a) jeĪeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie záoĪyá
dokumentów lub oĞwiadczeĔ, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub peánomocnictw,
chyba Īe udowodni, Īe wynika to z przyczyn nie leĪących po jego stronie,
b) odmówiá podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach okreĞlonych
w ofercie,
c) nie wniósá wymaganego zabezpieczenia naleĪytego wykonania umowy,
d) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego staáo siĊ niemoĪliwe z przyczyn leĪących
po stronie wykonawcy.
6. Zwrot wadium:
1) Z zastrzeĪeniem art. 46 ust. 4a ustawy, zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom
niezwáocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub uniewaĪnieniu postĊpowania,
z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta zostaáa wybrana jako najkorzystniejsza.
2) Wykonawcy, którego oferta zostaáa wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca
wadium niezwáocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu
zabezpieczenia naleĪytego wykonania umowy.
3) Zamawiający zwraca niezwáocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofaá ofertĊ
przed upáywem terminu skáadania ofert.
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4) Zamawiający Īąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcĊ, któremu zwrócono
wadium, jeĪeli w wyniku rozstrzygniĊcia odwoáania jego oferta zostaáa wybrana jako
najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie okreĞlonym przez Zamawiającego.
X TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna
siĊ wraz z upáywem terminu skáadania ofert.
XI OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT
1. OfertĊ naleĪy záoĪyü w formie pisemnej pod rygorem niewaĪnoĞci.
2. Oferta musi zawieraü okreĞlone w rozdz. VI SIWZ formularze, oĞwiadczenia i dokumenty.
3. Wykonawca ma prawo záoĪyü jedną ofertĊ. W przypadku záoĪenia przez WykonawcĊ wiĊcej niĪ
jednej oferty Zamawiający odrzuci wszystkie oferty záoĪone przez tego WykonawcĊ.
4. Oferta musi byü sporządzona w jĊzyku polskim w formie pisemnej trwaáą i czytelną techniką.

Zamawiający dopuszcza rĊczne, czytelne wypeánienie formularzy zaáączników okreĞlonych w
SIWZ.
5. Dokumenty sporządzone w jĊzyku obcym muszą byü skáadane wraz z táumaczeniem
na jĊzyk polski, poĞwiadczonym przez WykonawcĊ.
6. Wykonawca moĪe wykorzystaü formularze zaáączników zawartych w niniejszej SIWZ
lub sporządziü wáasne, jednakĪe powinny one zawieraü treĞü zaáączników okreĞloną przez
Zamawiającego.
7. W przypadku braku moĪliwoĞci podania wymaganej iloĞci danych w wykazie
(dotyczy zaáącznika nr 5 do SIWZ) Wykonawca moĪe powieliü formularz i podaü wymagane
dane.
8. JeĪeli Wykonawca zamierza powierzyü czĊĞü zamówienia podwykonawcy zobowiązany
jest do wskazania w ofercie zakresu zadaĔ przekazanych mu do realizacji.
9. Zamawiający dopuszcza realizacjĊ zamówienia przy pomocy podwykonawców w przypadku:
1) mycia Ğwietlików i witryn szklanych - prac wykonywanych przy uĪyciu specjalistycznego
sprzĊtu.
2) innych zadaĔ wymagających prac na wysokoĞciach np. usuwanie sopli i Ğniegu z dachu,
3) pielĊgnacji terenów zielonych wokóá i na terenie Oddziaáu ZUS w Sáupsku.
10. Oferta wraz z zaáączonymi oĞwiadczeniami i dokumentami wymaganymi przez
Zamawiającego sporządzonymi przez WykonawcĊ muszą byü podpisane wáasnorĊcznie
przez WykonawcĊ w sposób umoĪliwiający identyfikacjĊ osoby, tj. przez osobĊ (osoby)
wymienioną(e) we wáaĞciwym rejestrze lub zaĞwiadczeniu o wpisie do ewidencji dziaáalnoĞci
gospodarczej albo przez osobĊ (osoby) umocowaną(e) do skáadania oĞwiadczeĔ woli w
imieniu Wykonawcy. Ewentualne umocowanie innych osób do podpisania oferty wraz z
zaáącznikami musi byü doáączone do oferty.
11. Umocowanie innych osób do podpisania oferty wraz z zaáącznikami - peánomocnictwo powinno byü przedstawione w formie oryginaáu lub kopii poĞwiadczonej za zgodnoĞü
z oryginaáem przez WykonawcĊ reprezentowanego przez osobĊ (osoby) wymienioną(e) we
wáaĞciwym rejestrze lub zaĞwiadczeniu o wpisie do ewidencji dziaáalnoĞci gospodarczej lub
notariusza.
12. Do oferty naleĪy doáączyü dokument wystawiony nie wczeĞniej niĪ 6 miesiĊcy przed upáywem
terminu do skáadania ofert wskazujący na umocowanie osoby podpisującej ofertĊ
do reprezentowania Wykonawcy lub do udzielenia peánomocnictwa osobie podpisującej
ofertĊ.
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13. W przypadku zaáączenia kserokopii wymaganych dokumentów niezbĊdne jest
poĞwiadczenie ich zgodnoĞci z oryginaáem przez WykonawcĊ lub osoby umocowane
do reprezentowania Wykonawcy. Pisemne oĞwiadczenia zapewniające o zgodnoĞci z
oryginaáem dokumentu naleĪy záoĪyü na wszystkich zadrukowanych stronach dokumentu
(w przypadku kserokopii dwustronnych - na kaĪdej ze stron) niezaleĪnie od zawartej na nich
treĞci.
OĞwiadczenie moĪna záoĪyü wedáug nastĊpującego wzoru:
Za zgodnoĞü z oryginaáem
____________________________________________________________________
(Data i podpis oraz pieczątka umocowanego przedstawiciela Wykonawcy)
14. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i záoĪeniem oferty.
Zamawiający nie bĊdzie zwracaá materiaáów stanowiących ofertĊ (art. 97 ust. 1 ustawy –
Prawo zamówieĔ publicznych).
15. Wykonawca moĪe:
1) wszystkie dokumenty tworzące ofertĊ spiąü, zszyü lub trwale zabezpieczyü w sposób
uniemoĪliwiający zmianĊ jej zawartoĞci,
2) kolejno ponumerowaü wszystkie strony (karty) oferty,
3) na ostatniej stronie (karcie) oferty dokonaü wpisu wg wzoru:
Oferta zawiera ________________ kolejno ponumerowanych stron (kart).
16. Wykonawca na wáasne ryzyko doáącza do oferty informacje (dokumenty, oĞwiadczenia, itp.),
które nie są wymagane (okreĞlone) w SIWZ. W takim przypadku Wykonawcy nie przysáugują
Īadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego w związku z udostĊpnieniem tych informacji
na podstawie art. 96 ust. 3 ustawy – Prawo zamówieĔ publicznych.
17. Zamawiający wykluczy z postĊpowania WykonawcĊ, który záoĪyá nieprawdziwe informacje
mające wpáyw na wynik prowadzonego postĊpowania.
Zamawiający informuje, Īe osoba - y skáadająca - e oĞwiadczenie ponosi peáną odpowiedzialnoĞü
za treĞü záoĪonego oĞwiadczenia na zasadach okreĞlonych w art. 297 § 1 Kodeksu Karnego
(Dz. U. z 1997, Nr 88, poz. 553, ze zm.).
XII Informacje stanowiące tajemnicĊ przedsiĊbiorstwa.
1. Wykonawca moĪe - nie póĨniej niĪ w terminie skáadania ofert - zastrzec, Īe informacje
stanowiące tajemnicĊ przedsiĊbiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji nie mogą byü udostĊpniane. Wykonawca nie moĪe zastrzec informacji okreĞlonych
w art. 86 ust. 4 ustawy, podawanych przez Zamawiającego podczas otwarcia ofert, tj. nazwy /
firmy oraz adresu Wykonawcy, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji,
warunków páatnoĞci zawartych w ofercie.
2. Za tajemnicĊ przedsiĊbiorstwa nie mogą byü równieĪ uznane w szczególnoĞci nastĊpujące
dokumenty (informacje):
1) aktualny odpis z wáaĞciwego rejestru albo aktualne zaĞwiadczenie o wpisie do ewidencji
dziaáalnoĞci gospodarczej,
2) kosztorys, ceny jednostkowe stanowiące podstawĊ obliczenia ceny. (Informator UZP –
grudzieĔ 2002, str. 15).
3. Zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (Dz. U. z 2003r., Nr 153, poz. 1503 ze zm.), przez tajemnicĊ przedsiĊbiorstwa
rozumie siĊ nie ujawnione do wiadomoĞci publicznej informacje techniczne, technologiczne,
organizacyjne przedsiĊbiorstwa lub inne informacje posiadające wartoĞü gospodarczą,
co do których przedsiĊbiorca podjąá niezbĊdne dziaáania w celu zachowania ich poufnoĞci.
4. W przypadku gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicĊ przedsiĊbiorstwa
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca zobowiązany jest
wyraĨnie zastrzec w ofercie i odpowiednio oznaczyü zastrzeĪone informacje oraz umieĞciü
stosowne oĞwiadczenie woli np.:
“Uwaga. Niniejsze informacje stanowią tajemnicĊ przedsiĊbiorstwa i w związku z tym
nie mogą byü udostĊpniane.”
5. Wskazane jest wyodrĊbnienie dokumentów zawierających zastrzeĪone informacje stanowiące
tajemnicĊ przedsiĊbiorstwa.
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XIII MIEJSCE ORAZ TERMIN SKàADANIA I OTWARCIA OFERT
1. OfertĊ naleĪy záoĪyü w siedzibie Zamawiającego: Zakáad UbezpieczeĔ Spoáecznych Oddziaá w
Sáupsku, Plac ZwyciĊstwa 8, 76-200 Sáupsk; w Sekretariacie Dyrektora Oddziaáu, I piĊtro,
segm. II, pokój nr 123 - w terminie do dnia 09.12.2011r. do godz. 09:00.
2. OfertĊ naleĪy opakowaü w koperty zewnĊtrzną i wewnĊtrzną w sposób uniemoĪliwiający
zapoznanie siĊ z jej treĞcią.
3. KopertĊ zewnĊtrzną naleĪy oznaczyü w nastĊpujący sposób:

Zakáad UbezpieczeĔ Spoáecznych Oddziaá w Sáupsku,
Plac ZwyciĊstwa 8, 76-200 Sáupsk
Oferta przetargowa
Usáugi sprzątania
nie otwieraü przed 09.12.2011r. godz. 09:30.

4. Koperta wewnĊtrzna powinna zostaü zaadresowana ze wskazaniem nazwy i siedziby
Wykonawcy w celu odesáania jej w stanie nienaruszonym w przypadku záoĪenia jej po terminie
skáadania ofert.
5. Oferty, które wpáyną do Zamawiającego po upáywie terminu skáadania ofert zostaną odesáane
bez otwierania do Wykonawcy, po upáywie terminu przewidzianego na wniesienie odwoáania.
Oferty przesáane faxem nie bĊdą rozpatrywane.
6. Wykonawca ponosi ryzyko i konsekwencje przedwczesnego otwarcia oferty w przypadku
zabezpieczenia oferty niezgodnie z wymaganiami okreĞlonymi w SIWZ.
7. Zamawiający informuje, Īe zwrot "bez otwierania" oznacza, Īe Zamawiający nie poda
do publicznej wiadomoĞci informacji okreĞlonych art. 86 ust. 4 ustawy – Prawo zamówieĔ
publicznych.
8. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.12.2011r. o godz. 09:30 w siedzibie Zamawiającego: Zakáad
UbezpieczeĔ Spoáecznych Oddziaá w Sáupsku, Plac ZwyciĊstwa 8,76-200 Sáupsk – maáa sala
konferencyjna segm. II, I piĊtro, pok. 125.
9. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda informacje okreĞlone w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy –
Prawo zamówieĔ publicznych.
10. Wykonawcy mogą byü obecni przy otwarciu ofert. Na wniosek Wykonawcy, który nie byá
obecny przy otwarciu ofert, Zamawiający przeĞle informacje okreĞlone w art. 86 ust. 3 i 4
ustawy – Prawo zamówieĔ publicznych.
XIV ZMIANA I WYCOFYWANIE OFERTY
1. Wykonawca moĪe zmieniü lub wycofaü ofertĊ za pomocą pisemnego powiadomienia
tylko przed upáywem terminu do skáadania ofert.
2. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty musi byü przygotowane
i dodatkowo opisane “ZMIANA" lub “WYCOFANIE".
3. W przypadku wycofania oferty przed upáywem terminu do skáadania ofert, oferta zostanie
zwrócona Wykonawcy, niezwáocznie po otwarciu ofert.
XV OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1. Cena oferty winna byü wyraĪona w PLN.
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2. Wykonawca jest zobowiązany do podania ceny oferty w sposób okreĞlony w formularzu
ofertowym – zaáącznik 1 do SIWZ.
3. W ofercie naleĪy podaü wynagrodzenie miesiĊczne netto, podatek VAT, wynagrodzenie
miesiĊczne
brutto
oraz
áączną
wartoĞü
brutto
za
okres
trwania
umowy.
Wynagrodzenie miesiĊczne brutto naleĪy obliczyü dodając wynagrodzenie miesiĊczne netto i
podatek VAT. àączną wartoĞü brutto naleĪy obliczyü mnoĪąc iloĞü miesiĊcy przez
wynagrodzenie miesiĊczne brutto, oraz zsumowaü.
4. Waloryzacja wynagrodzenia miesiĊcznego netto za Ğwiadczenie usáug sprzątania i utrzymania
czystoĞci wewnątrz obiektów, odrĊbnie dla kaĪdego obiektu oraz sprzątania i utrzymania w
czystoĞci terenów zielonych i utwardzonych przylegáych do obiektów Oddziaáu ZUS w Sáupsku,
moĪe nastąpiü po upáywie 12 miesiĊcy trwania umowy, w przypadku wzrostu Ğredniorocznego
wskaĨnika wzrostu cen towarów i usáug konsumpcyjnych ogáoszonego przez Prezesa GUS w
Monitorze Polskim, gdy wskaĨnik ten za okres 12 miesiĊcy od daty rozpoczĊcia zadania
przekroczy 5%.
5. Waloryzacja moĪe byü dokonana na pisemny wniosek Wykonawcy, nie wczeĞnie jednak niĪ
od nastĊpnego miesiąca po miesiącu, w którym zostanie opublikowany Ğrednioroczny wskaĨnik
wzrostu cen towarów i usáug konsumpcyjnych pod warunkiem zgody Zamawiającego.
6. W Īadnym innym przypadku Zamawiający nie dopuszcza
miesiĊcznego netto Ğwiadczenia usáugi dla kaĪdego obiektu.

zmiany

wynagrodzenia

7. Wynagrodzenie miesiĊczne brutto za wykonanie usáug musi obejmowaü wszelkie koszty
Wykonawcy wynikające z realizacji niniejszej umowy, w tym sprzątanie przy uĪyciu sprzĊtu
bĊdącego w dyspozycji Wykonawcy na jego koszt, wszelkie opáaty, podatek VAT, koszty
dojazdów do Zamawiającego, upusty i rabaty oraz inne koszty nie wymienione, a konieczne do
naleĪytego wykonania zamówienia, które są staáe w okresie obowiązywania umowy.
8. JeĪeli záoĪono ofertĊ, której wybór prowadziáby do powstania obowiązku podatkowego
Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usáug w zakresie dotyczącym
wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do
przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usáug, który miaáby obowiązek wpáaciü
zgodnie z obowiązującymi przepisami.
XVI OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĉDZIE SIĉ KIEROWAà PRZY WYBORZE
OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY
OFERT
1.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Cena – 100%

2.

Za ofertĊ najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniĪszą ceną.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający moĪe Īądaü od Wykonawców wyjaĞnieĔ
dotyczących treĞci záoĪonych przez nich ofert.
4. Zamawiający poprawia w ofercie:
1) oczywiste omyáki pisarskie,

3.

2) oczywiste omyáki rachunkowe, z uwzglĊdnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek,
3) inne omyáki polegające na niezgodnoĞci oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia,
nie powodujące istotnych zmian w treĞci oferty - niezwáocznie zawiadamiając
o tym WykonawcĊ, którego oferta zostaáa poprawiona.
5. Oferta Wykonawcy, który w terminie 3 dni od dnia dorĊczenia zawiadomienia nie zgodziá
siĊ na poprawienie omyáki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3) ustawy, bĊdzie podlegaáa
odrzuceniu na mocy art. 89 ust. 1 pkt 7) ustawy.
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XVII INFORMACJE O FORMALNOĝCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAû DOPEàNIONE
PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO
1. W zawiadomieniu o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający okreĞli termin i miejsce
zawarcia umowy. Umowa w sprawie zamówienia publicznego bĊdzie zawarta, z zastrzeĪeniem
art. 183 ustawy – Prawo zamówieĔ publicznych, w terminie nie krótszym niĪ 10 dni od dnia
przesáania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty – zgodnie z rozdz. VIII ust. 2
oĞwiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują
faksem.
2. Zamawiający moĪe zawrzeü umowĊ w sprawie zamówienia publicznego przed upáywem ww.
terminu w postĊpowaniu o udzielenie zamówienia w przypadku trybu przetargu
nieograniczonego, jeĪeli záoĪono tylko jedną ofertĊ.
3. Dokumenty wymagane jako warunek zawarcia umowy:
1) W przypadku wyboru najkorzystniejszej oferty wykonawcy, który wykazując speánianie
warunków udziaáu w postĊpowaniu, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach
okreĞlonych w art. 26 ust. 2b ustawy, warunkiem podpisania umowy bĊdzie przedáoĪenie przez
wykonawcĊ na dzieĔ podpisania umowy dokumentów stanowiących uregulowania prawne,
pomiĊdzy Wykonawcą, a wymienionym w ofercie podmiotem udostĊpniającym swoje zasoby,
w sprawie udostĊpnienia tych zasobów na czas trwania zamówienia.
2) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających siĊ o udzielenie zamówienia:
a) umowa regulująca wspóápracĊ tych wykonawców,
b) peánomocnictwo do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, o ile nie byáo
zaáączone do oferty.
XVIII WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEĩYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest do wniesienia najpóĨniej w dniu
podpisania umowy zabezpieczenia naleĪytego jej wykonania w wysokoĞci stanowiącej 3%
áącznej ceny brutto podanej w ofercie.
2. Zabezpieczenie naleĪytego wykonania umowy naleĪy wnieĞü, wedáug wyboru Wykonawcy,
w jednej lub w kilku nastĊpujących formach:
1) pieniądzu,
2) porĊczeniach bankowych lub porĊczeniach spóádzielczej kasy oszczĊdnoĞciowo – kredytowej,
z tym Īe zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniĊĪnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) porĊczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju PrzedsiĊbiorczoĞci.
3. Zamawiający nie dopuszcza wniesienia zabezpieczenia naleĪytego wykonania umowy w
wekslach z porĊczeniem wekslowym banku lub spóádzielczej kasy oszczĊdnoĞciowo –
kredytowej, przez ustanowienie zastawu na papierach wartoĞciowych emitowanych przez
Skarb PaĔstwa lub jednostkĊ samorządu terytorialnego oraz przez ustanowienie zastawu
rejestrowego na zasadach okreĞlonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze
zastawów.
4. Zabezpieczenie naleĪytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu naleĪy wpáaciü
przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego prowadzony przez Bank Handlowy S.A.
w Warszawie numer rachunku 34 1030 1016 0000 0000 6173 9033.
Na przelewie naleĪy umieĞciü informacjĊ: „ZNWU – 370000/ZAP/370/ 8 /2011”.
Za datĊ wniesienia zabezpieczenia uznaje siĊ datĊ wpáywu Ğrodków pieniĊĪnych na rachunek
bankowy Zamawiającego.
5. Zabezpieczenie naleĪytego wykonania umowy wnoszone w formie porĊczeĔ bankowych,
porĊczeĔ spóádzielczej kasy oszczĊdnoĞciowo – kredytowej, gwarancji bankowych, gwarancji
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ubezpieczeniowych, porĊczeĔ udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b
ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
PrzedsiĊbiorczoĞci naleĪy záoĪyü w siedzibie Zamawiającego w Sáupsku, Plac ZwyciĊstwa 8
w momencie podpisywania umowy.
6. Zabezpieczenie naleĪytego wykonania umowy wnoszone w formie porĊczeĔ bankowych,
porĊczeĔ spóádzielczej kasy oszczĊdnoĞciowo – kredytowej, gwarancji bankowych, gwarancji
ubezpieczeniowych, porĊczeĔ udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt
2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju PrzedsiĊbiorczoĞci
winno zawieraü:
1) wskazanie gwaranta lub porĊczyciela (nazwa podmiotu udzielającego gwarancji
lub porĊczenia),
2) wskazanie beneficjenta (Zakáad UbezpieczeĔ Spoáecznych Oddziaá w Sáupsku),
3) okreĞlenie terminu obowiązywania gwarancji lub porĊczenia (musi obejmowaü okres
obowiązywania umowy),
4) okreĞlenie kwoty porĊczenia lub gwarancji (musi byü równa kwocie zabezpieczenia naleĪytego
wykonania umowy),
5) „gwarantowaü wypáatĊ naleĪnoĞci w sposób nieodwoáalny, bezwarunkowy i na kaĪde
Īądanie”.
7. W przypadku wyboru oferty Wykonawców, którzy wspólnie bĊdą ubiegaü siĊ o udzielenie
zamówienia, Zamawiający moĪe Īądaü przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia
publicznego umowy regulującej wspóápracĊ tych Wykonawców.
8. Warunki oraz termin zwrotu zabezpieczenia naleĪytego wykonania umowy okreĞlone zostaáy
w rozdz. XXIV – Wzór umowy.
XIX POUCZENIE O ĝRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSàUGUJĄCYCH WYKONAWCY
W TOKU POSTĉPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
ĝrodki ochrony prawnej okreĞlone w Dziale VI ustawy – Prawo zamówieĔ publicznych przysáugują
Wykonawcy, a takĪe innemu podmiotowi, jeĪeli ma lub miaá interes prawny w uzyskaniu danego
zamówienia oraz poniósá lub moĪe ponieĞü szkodĊ w wyniku naruszenia przez Zamawiającego
przepisów ustawy – Prawo zamówieĔ publicznych.
XX ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE:
1) zawarcia umowy ramowej,
2) udzielenia zamówieĔ uzupeániających
3) rozliczania w walutach obcych,
4) udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia,
5) przeprowadzenia aukcji elektronicznej,
6) ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
XXI ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA:
1) moĪliwoĞci záoĪenia oferty przewidującej odmienny niĪ okreĞlony przez niego sposób
wykonania zamówienia tj. oferty wariantowej - w rozumieniu art. 2 pkt 7 ustawy – Prawo
zamówieĔ publicznych,
2) porozumiewania siĊ drogą elektroniczną,
3) skáadania ofert czĊĞciowych.
XXII ZMIANY UMOWY
1. Zamawiający dopuszcza nastĊpujące zmiany:
1) waloryzacji wynagrodzenia miesiĊcznego netto za Ğwiadczenie usáug sprzątania i utrzymania
czystoĞci wewnątrz obiektów, odrĊbnie dla kaĪdego obiektu oraz sprzątania i utrzymania w
czystoĞci terenów zielonych i utwardzonych przylegáych do obiektów Oddziaáu ZUS w Sáupsku,
moĪe nastąpiü po upáywie 12 miesiĊcy trwania umowy, w przypadku wzrostu Ğredniorocznego
wskaĨnika wzrostu cen towarów i usáug konsumpcyjnych ogáoszonego przez Prezesa GUS w
Monitorze Polskim, gdy wskaĨnik ten za okres 12 miesiĊcy od daty rozpoczĊcia zadania
przekroczy 5%.
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2) w zakresie przedmiotu zamówienia oraz sposobu i terminu jego realizacji o ile są one
niezaleĪne od Wykonawcy,
3) terminu wykonania prac kwartalnych, póárocznych i rocznych po uzgodnieniu z Zamawiającym,
4) w przypadku zmiany prawa, o ile zmiana ta ma wpáyw na warunki umowy lub wynagrodzenia,
5) wystąpienie siáy wyĪszej,
6) zmiany organizacyjne w ZUS,
7) zmiany funkcjonalne w ZUS wpáywające na rodzaj i iloĞü powierzchni stanowiących przedmiot
usáugi objĊtej niniejszą umowa,
2. Zmiana postanowieĔ umowy nastĊpuje w formie pisemnej pod rygorem niewaĪnoĞci.
3. Z wnioskiem o zmianĊ postanowieĔ umowy moĪe wystąpiü zarówno Wykonawca, jak
i Zamawiający.
XXIII POSTANOWIENIA KOēCOWE
1. Przepisy prawne regulujące wykonywanie zamówienia:
1) ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówieĔ publicznych (Dz. U. z 2010r Nr 113
poz. 759 ze zm.);
2) ustawa z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r.
Nr 153, poz. 1503 ze zm.);
3) kodeksu cywilnego.
XXIV WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. ZAMAWIAJĄCY WYMAGA
OD WYKONAWCY, ABY ZAWARà Z NIM UMOWĉ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
NA TAKICH WARUNKACH

WZÓR UMOWY nr_________________
370000/ZAP/370/ 8 /2011
W dniu ______________ roku w Sáupsku, pomiĊdzy Zakáadem UbezpieczeĔ Spoáecznych Oddziaá
w Sáupsku, Plac ZwyciĊstwa 8 reprezentowanym przez:
1.

- Dyrektora Oddziaáu

zwanym dalszej w treĞci umowy Zamawiającym
a
podmiotem ______________________________________
wpisanym _______________________________________
posiadającym REGON: __________, NIP: _____________
reprezentowanym przez:
________________________________
zwanym dalej Wykonawcą
zostaáa zawarta umowa o nastĊpującej treĞci:
§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem umowy jest Ğwiadczenie usáug sprzątania i utrzymania czystoĞci obiektów:
1) Oddziaá ZUS w Sáupsku, Plac ZwyciĊstwa 8, 76-200 Sáupsk:
a)

segmenty I, II, III, IV, V i VI
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b) terenów zielonych i utwardzonych przylegáych do obiektów ZUS O/Sáupsk,
2) Inspektorat ZUS w Bytowie, ul. KoĞciuszki 16, 77-100 Bytów
3) Inspektorat ZUS w Chojnicach, ul. àuĪycka 20, 89-620 Chojnice
4) Inspektorat ZUS w Czáuchowie, ul. Jerzego z Dąbrowy 3a, 77-300 Czáuchów
5) Inspektorat ZUS w LĊborku, ul. Bol. Krzywoustego 15,84-300 LĊbork
6) Inspektorat ZUS Miastko, ul. Królowej Jadwigi 13, 77-200 Miastko
7) Skáadnica AKT w Bytowie, ul. GdaĔska 12 a, 77-100 Bytów.
zgodnie z warunkami okreĞlonymi przez Zamawiającego.
2. Szczegóáowy zakres i czĊstotliwoĞü prac objĊtych zamówieniem zawiera zaáącznik nr 1
do umowy – Przedmiot umowy.
§2
CENA UMOWNA

Lp.

IloĞü m-cy

Wykonawca zobowiązuje siĊ do Ğwiadczenia usáug za áączną cenĊ brutto _______________,
sáownie: ___________________________

Obiekt

1

2

3

1

Oddziaá Sáupsk segment I-VI Plac
ZwyciĊstwa 8

24

2

Oddziaá Sáupsk Plac ZwyciĊstwa 8
– powierzchnia utwardzona,
trawniki

24

3

Inspektorat ZUS Bytów ul.
KoĞciuszki 16

24

4

Inspektorat ZUS Chojnice ul.
àuĪycka 20

24

5

Inspektorat ZUS Czáuchów ul.
Jerzego z Dąbrowy 3A

24

6

Inspektorat ZUS LĊbork ul.
Krzywoustego 15

24

7

Inspektorat ZUS Miastko ul.
Królowej Jadwigi 13

24

8

Skáadnica Akt Bytów ul. GdaĔska
12

24

Wynagrodzenie
miesiĊczne netto

4

àączna wartoĞü brutto za
okres trwania umowy

W zá

Wynagrodzenie
miesiĊczne
brutto
[kol.4 + kol. 5]

5

6

7

Podatek
VAT

[kol. 3 x kol.6]

RAZEM

§3
ODPOWIEDZIALNOĝû WYKONAWCY
1. Wykonawca ponosi peáną odpowiedzialnoĞü za wszelkie szkody związane z wykonywaniem
przedmiotu umowy, a w szczególnoĞci stwierdzenie przez Zamawiającego kradzieĪy,
zniszczenia mienia itp.
2. W przypadku stwierdzenia kradzieĪy lub wyrządzenia przez osoby sprzątające szkody w
mieniu Zamawiającego, Zamawiającemu przysáuguje prawo odstąpienia od umowy.
3. W przypadku stwierdzenie jakichkolwiek nieprawidáowoĞci dotyczących zabezpieczenia obiektu
Zamawiającego bądĨ znajdującego siĊ w nim mienia przed kradzieĪą lub poĪarem osoby
sprzątające zobowiązane są niezwáocznie powiadomiü przedstawiciela Zamawiającego.
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4. Wykonawca ponosi caákowitą odpowiedzialnoĞü przed organami kontroli Inspekcji Sanitarnej,
Inspekcji Pracy oraz wyznaczonymi pracownikami Zamawiającego.
5. Wykonawca ponosi odpowiedzialnoĞü za naruszenie przez pracowników Wykonawcy
przepisów w zakresie ochrony danych [ zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych].
§4
OBOWIĄZKI

WYKONAWCY i ZAMAWIAJACEGO

1. Obowiązki Wykonawcy zostaáy szczegóáowo uregulowane w rozdz. XI zaáącznika nr 1 do
umowy - Przedmiot umowy.
2. Obowiązki Zamawiającego zostaáy szczegóáowo uregulowane w rozdz. XIII zaáącznika nr 1 do
umowy – Przedmiot umowy.
§5
PRZEDSTAWICIELE STRON
1. Ze strony Zamawiającego osobą odpowiedzialną za realizacjĊ umowy jest:
______________________________________ tel. ______________fax ________________
2. Ze strony Wykonawcy osobą odpowiedzialną za realizacjĊ umowy jest:
______________________________________ tel. ______________fax ________________
3. Zmiana osób odpowiedzialnych za nadzór nie wymaga formy aneksu, jednak wymaga
pisemnego powiadomienia dorĊczonego drugiej Stronie.
§6
ZASADY ROZLICZEē
1. NaleĪnoĞü za usáugĊ bĊdzie realizowana za kaĪdy miesiąc kalendarzowy w terminie 30 dni
od dnia otrzymania prawidáowo wystawionej faktury VAT z uwzglĊdnieniem na fakturze
wartoĞci brutto za jeden miesiąc sprzątania z wyszczególnieniem poszczególnych jednostek
organizacyjnych Zamawiającego wraz z protokoáem odbioru prac – zaáącznik nr 2 do umowy.
Wynagrodzenie miesiĊczne brutto za wykonanie przedmiotu umowy wskazane w § 2 obejmuje
wszelkie koszty Wykonawcy wynikające z realizacji niniejszej umowy, w tym sprzątanie przy
uĪyciu sprzĊtu bĊdącego w dyspozycji Wykonawcy na jego koszt, wszelkie opáaty, podatek
VAT, koszty dojazdów do Zamawiającego, upusty i rabaty oraz inne koszty nie wymienione, a
konieczne do naleĪytego wykonania zamówienia, które są staáe w okresie obowiązywania
umowy.
2. Zamawiający nie dopuszcza zmiany wynagrodzenia miesiĊcznego netto odrĊbnie dla kaĪdego
obiektu, o której mowa w ust. 1 przez pierwszy rok trwania umowy.
3. Waloryzacja wynagrodzenia miesiĊcznego netto za Ğwiadczenie usáug sprzątania i utrzymania
czystoĞci wewnątrz obiektów, odrĊbnie dla kaĪdego obiektu oraz sprzątania i utrzymania w
czystoĞci terenów zielonych i utwardzonych przylegáych do obiektów Oddziaáu ZUS w Sáupsku,
moĪe nastąpiü po upáywie 12 miesiĊcy trwania umowy, w przypadku wzrostu Ğredniorocznego
wskaĨnika wzrostu cen towarów i usáug konsumpcyjnych ogáoszonego przez Prezesa GUS w
Monitorze Polskim, gdy wskaĨnik ten za okres 12 miesiĊcy od daty rozpoczĊcia zadania
przekroczy 5%.
4. Waloryzacja moĪe byü dokonana na pisemny wniosek Wykonawcy, nie wczeĞnie jednak
niĪ

od nastĊpnego miesiąca po miesiącu, w którym zostanie opublikowany Ğrednioroczny

wskaĨnik wzrostu cen towarów i usáug konsumpcyjnych pod warunkiem zgody Zamawiającego.
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5. W Īadnym innym przypadku Zamawiający nie dopuszcza zmiany wynagrodzenia miesiĊcznego
netto Ğwiadczenia usáugi dla kaĪdego obiektu.
6. Na fakturze naleĪy umieĞciü nastĊpującą nazwĊ nabywcy :
Zakáad UbezpieczeĔ Spoáecznych
01-748Warszawa ul. Szamocka 3, 5
Oddziaá Sáupsk
76-200 Sáupsk Plac ZwyciĊstwa 8,
NIP: 521-301-72-28
7.

Wykonawca zobowiązany jest do wystawiania faktury VAT z wyszczególnieniem
poszczególnych obiektów Zamawiającego, nie póĨniej niĪ 7 dni od daty wykonania usáugi.

8. W przypadku zwáoki w zapáacie faktury Wykonawca moĪe Īądaü zapáaty odsetek ustawowych
§7
ZABEZPIECZENIE NALEĩYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Wykonawca wniósá zabezpieczenie naleĪytego wykonania umowy w wysokoĞci
3 % wynagrodzenia brutto, okreĞlonego w § 2 umowy w kwocie _______________zá (sáownie
záotych: ________________) w formie ___________________________, waĪnego od dnia
zawarcia umowy do upáywu okresu Ğwiadczenia usáugi, przedáuĪonego o 30 dni.
2. Wykonawca moĪe wystąpiü do Zamawiającego o zmianĊ formy zabezpieczenia naleĪytego
wykonania umowy.
3. Zabezpieczenie naleĪytego wykonania umowy bĊdzie zwolnione Wykonawcy w terminie 30
dni od daty wykonania umowy albo zostanie zatrzymane w caáoĞci lub odpowiedniej czĊĞci,
gdy Zamawiający wniesie zastrzeĪenie co do naleĪytego wykonania umowy.
4. Zabezpieczenie naleĪytego wykonania umowy sáuĪy do pokrycia roszczeĔ Zamawiającego
z tytuáu niewykonania lub nienaleĪytego wykonania umowy, w tym potrąceĔ kar umownych
bez potrzeby uzyskania akceptacji Wykonawcy.
§8
TERMIN REALIZACJI
Wykonawca zobowiązuje siĊ do realizacji niniejszej umowy nie wczeĞniej niĪ od dnia 02.01.2012r.
do dnia 31.12.2013r.
§9
UBEZPIECZENIE
1. Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnoĞci cywilnej w zakresie prowadzonej

dziaáalnoĞci gospodarczej na sumĊ 200.000,00 PLN (sáownie: dwieĞcie tysiĊcy záotych).
2. W przypadku gdy polisa o której mowa powyĪej jest wystawiona na czas krótszy, niĪ czas

obowiązywania niniejszej umowy, Wykonawca jest zobowiązany przedkáadaü Zamawiającemu
najpóĨniej na 7 dni przed terminem wygaĞniĊcia polisy, aktualną polisĊ pod rygorem
odstąpienia od umowy z przyczyn leĪących po stronie Wykonawcy z uwzglĊdnieniem
kar umownych.
§ 10
KARY UMOWNE
1. Wykonawca zapáaci kary umowne w nastĊpujących przypadkach i wysokoĞciach:
1) w przypadku niewykonania przedmiotu umowy lub jego wykonania niezgodnie z warunkami
okreĞlonymi w umowie, co zostanie stwierdzone przez Zamawiającego, w trakcie kontroli,
na podstawie sporządzonego protokoáu odbioru prac, Wykonawca zapáaci karĊ umowną w
wysokoĞci 1.000,00 PLN,
2) w przypadku odstąpienia od umowy przez WykonawcĊ z przyczyn niezaleĪnych
od Zamawiającego, zapáaci on Zamawiającemu karĊ umowną w wysokoĞci 10% wartoĞci
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umowy z podatkiem VAT okreĞlonej w § 2 umowy, niezaleĪnie od pozostaáych kar umownych,
3) w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron, z przyczyn leĪących
po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapáaci karĊ umowną w wysokoĞci 10 % wynagrodzenia
brutto okreĞlonego w § 2 umowy.
2. KwotĊ kary umownej naleĪy wpáaciü na konto Zamawiającego w _______________
numer rachunku __________________________. Za datĊ wpáaty uwaĪa siĊ dzieĔ uznania
rachunku Zamawiającego.
3. W przypadku nie dokonania zapáaty kar umownych w terminie 14 dni od daty otrzymania
wezwania do zapáaty, kwoty te stają siĊ wymagalne, a Zamawiający staje siĊ uprawniony
do ich potrącania z bieĪących naleĪnoĞci (faktur) Wykonawcy lub pobrania ich z wniesionego
zabezpieczenia naleĪytego wykonania umowy bez potrzeby uzyskania zgody Wykonawcy..
4. Zapáata kary, jej potrącenie lub pobranie nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku Ğwiadczenia
usáug oraz pozostaáych zobowiązaĔ umownych.
5. Wykonawca ponosi peáną odpowiedzialnoĞü odszkodowawczą na zasadach ogólnych prawa
cywilnego za szkody wyrządzone Zamawiającemu lub osobom trzecim w związku
z wykonywaniem przedmiotu umowy.
6. Strony zastrzegają sobie moĪliwoĞü dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokoĞü
zastrzeĪonych kar umownych do wysokoĞci rzeczywiĞcie poniesionej szkody.
7. Zamawiającemu przysáuguje prawo odstąpienia od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany
okolicznoĞci powodującej, Īe wykonanie umowy nie leĪy w interesie publicznym,
czego nie moĪna byáo przewidzieü chwili zawarcia umowy, w terminie 30 dni od powziĊcia
wiadomoĞci o powyĪszych okolicznoĞciach.
8. W przypadku, o którym mowa w ust. 7 Wykonawca moĪe Īądaü jedynie wynagrodzenia
naleĪnego mu z tytuáu wykonania czĊĞci umowy.
§ 11
1.
2.
3.
4.

SIàA WYĩSZA
Strony niniejszej umowy bĊdą zwolnione z odpowiedzialnoĞci za nie wypeánianie swoich
zobowiązaĔ zawartych w umowie z powodu siáy wyĪszej w okresie jej trwania.
Siáą wyĪszą jest zdarzenie zewnĊtrzne, nie posiadające swojego Ĩródáa wewnątrz firmy,
niemoĪliwe do przewidzenia, nieoczekiwane oraz niemoĪliwe do zapobieĪenia jego
szkodliwym nastĊpstwom.
Strona moĪe powoáaü siĊ na zaistnienie siáy wyĪszej tylko wtedy, gdy poinformuje pisemnie
drugą stronĊ w ciągu 3 dni od jej zaistnienia.
OkolicznoĞci zaistnienia siáy wyĪszej muszą zostaü udowodnione przez stronĊ, która siĊ na
nie powoáuje.
§ 12
ROZWIĄZANIE UMOWY

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym w
przypadku stwierdzenia trzykrotnego nienaleĪytego wykonywania umowy z przyczyn leĪących
po stronie Wykonawcy. Za nienaleĪyte wykonanie umowy naleĪy rozumieü w szczególnoĞci
niewykonywanie lub nieterminowe wykonywanie przez WykonawcĊ jakichkolwiek czynnoĞci
wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia.
2. W razie wystąpienia istotnej zmiany okolicznoĞci powodującej, Īe wykonanie umowy nie leĪy
w interesie publicznym, czego nie moĪna byáo przewidzieü w chwili zawarcia umowy,
Zamawiający moĪe odstąpiü od umowy w terminie 30 dni od powziĊcia wiadomoĞci o
powyĪszych okolicznoĞciach.
3. W przypadkach opisanych w ust. 1 i 2 Wykonawca moĪe Īądaü wyáącznie wynagrodzenia
naleĪnego mu z tytuáu wykonania czĊĞci umowy.
§ 13
TAJEMNICA INFORMACJI
Wykonawca zobowiązuje siĊ do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji, o których mowa
w ustawie z dnia 22 stycznia 1999r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2005r., Nr 196
poz. 1631, ze zm.) i informacji mogących mieü wpáyw na stan bezpieczeĔstwa obiektów,
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w których bĊdzie wykonywaá czynnoĞci okreĞlone umową w czasie obowiązywania umowy
oraz po jej rozwiązaniu.
§ 14
ZMIANY UMOWY
1. Zamawiający dopuszcza nastĊpujące zmiany:
1) waloryzacji wynagrodzenia miesiĊcznego netto za Ğwiadczenie usáug sprzątania i utrzymania
czystoĞci wewnątrz obiektów, odrĊbnie dla kaĪdego obiektu oraz sprzątania i utrzymania w
czystoĞci terenów zielonych i utwardzonych przylegáych do obiektów Oddziaáu ZUS w Sáupsku,
moĪe nastąpiü po upáywie 12 miesiĊcy trwania umowy, w przypadku wzrostu Ğredniorocznego
wskaĨnika wzrostu cen towarów i usáug konsumpcyjnych ogáoszonego przez Prezesa GUS w
Monitorze Polskim, gdy wskaĨnik ten za okres 12 miesiĊcy od daty rozpoczĊcia zadania
przekroczy 5%.
2) w zakresie przedmiotu zamówienia oraz sposobu i terminu jego realizacji o ile są one
niezaleĪne od Wykonawcy,
3) terminu wykonania prac kwartalnych, póárocznych i rocznych po uzgodnieniu z Zamawiającym,
4) w przypadku zmiany prawa, o ile zmiana ta ma wpáyw na warunki umowy lub wynagrodzenia,
5) wystąpienie siáy wyĪszej,
6) zmiany organizacyjne w ZUS,
7) zmiany funkcjonalne w ZUS wpáywające na rodzaj i iloĞü powierzchni stanowiących przedmiot
usáugi objĊtej niniejszą umowa,
2. Zmiana postanowieĔ umowy nastĊpuje w formie pisemnej pod rygorem niewaĪnoĞci.
3. Z wnioskiem o zmianĊ postanowieĔ umowy moĪe wystąpiü zarówno Wykonawca,
jak i Zamawiający.
§ 15
POSTANOWIENIA KOēCOWE
1. W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy:
1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówieĔ publicznych (z 2010r. Nr 113, poz. 759 j.t.
ze zm.) oraz aktów prawnych wydanych na jej podstawie,
2) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 z 1964r. ze zm.),
3) inne obowiązujące przepisy prawa.
2. Ewentualne spory wynikáe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane bĊdą w drodze
mediacji, a przypadku nie osiągniĊcia porozumienia, sprawy bĊdą rozstrzygane na drodze
sądowej przez Sąd Powszechny wáaĞciwy dla siedziby Zamawiającego.
3. UmowĊ sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla
Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiającego.
Zaáączniki
1. Przedmiot umowy
2. Protokóá odbioru prac
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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Zaáącznik nr 1 do umowy
PRZEDMIOT UMOWY
I ZESTAWIENIE POWIERZCHNI OBIEKTÓW I DZIAàKI NALEĩĄCEJ DO ODDZIAàU ZUS
W SàUPSKU PL. ZWYCIĉSTWA 8 :
1. Powierzchnia dziaáki 4 943,00 m2 w tym powierzchnia utwardzona 2 265,90m2, na którą
skáadają siĊ:
1) chodniki i parking wewnĊtrzny: 1 884,30 m2,
381,60 m2,

2) zieleĔce:
w tym:
a) na zewnątrz posesji:

294,20 m2

b) na terenie posesji:

87,40 m2

2. Zestawienie powierzchni netto obiektu Oddziaáu ZUS w Sáupsku, Plac ZwyciĊstwa 8 :
2 571,45 m2,

1)

Pomieszczenia biurowe:

2)

Korytarze/klatki:

3)

Sanitariaty :

149,20 m2, Liczba WC : 22 pomieszczeĔ

4)

Pomieszczenia gospodarcze/socjalne:

389,34 m2

5)

Magazyny/pomieszczenia techniczne:

6)

Sale konferencyjne:

7)

Boksy informacyjne [oszklone]:

8)

Sale obsáugi klienta:

199,60 m2

9)

Gabinety lekarskie:

130,10 m2

10) Archiwa/skáadnice akt:

967,80 m2

11) Szatnie/áazienki:
12) Hale produkcyjne:

1 829,90 m2

295,05 m2
187,80 m2
73,90 m2

58,40 m2 , liczba pomieszczeĔ : 2
270,80 m2
113,73 m2

3.

Powierzchnia Ğwietlików:

4.

Wiata:

5.

Powierzchnia okien:

6.

Powierzchnia drzwi oszklonych:

7.

Powierzchnia wszystkich podáóg w pomieszczeniach oraz Ğcian i podáóg w sanitariatach

141,87 m2
1 438,66 m2
339,25 m2

7 837,52 m2 :
w tym:
1) Dywanowa:

1 941,85 m2

2) Terakota/glazura:

2 921,00 m2

3) Gumoleum:

528,10 m2

4) Tworzywo sztuczne TOR 2000 ANTISTATICS : 527,50 m2
5) Parkiet:

143,00 m2

6) Lastryko:

233,52 m2

7) Wykáadzina z grupy iQ :

879,97 m2

8) Páytki PCV:

186,17 m2
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98,21 m2

9) Beton [piwnice]:

378,20 m2

10) Posadzka z Īywicy:

8. WyposaĪenie sanitariatów i pomieszczeĔ áazienek:
1) dozowniki papieru toaletowego [dozownik okrągáy o symbolu 4033]: ok. 34 sztuk
2) dozowniki rĊczników papierowych [dozownik typu TORK U-FO/2]:

ok. 34 sztuk

3) dozowniki na mydáo w páynie: ok. 34 sztuk.
9. WyposaĪenie pokoi biurowych, sal szkoleniowych, korytarzy w kosze na Ğmieci: okoáo 374 szt.
10. àączna powierzchnia pomieszczeĔ do sprzątania znajdująca siĊ przy Oddziale ZUS
w Sáupsku, Plac ZwyciĊstwa 8 – 7 123,34 m2 [ bez bazy hotelowej ].
II Zestawienie powierzchni CzĊĞci hotelowej w Oddziale ZUS w Sáupsku, Plac ZwyciĊstwa 8
– IloĞü pokoi goĞcinnych: 8
1. Pokoje goĞcinne , powierzchnia netto :

351,30 m2,

w tym:
1) pokoje hotelowe: 221,00 m2,
2) aneksy kuchenne: 12,40 m2
3) sanitariaty/áazienki: 21,60 m2
4) korytarze:

96,30 m2

2. Powierzchnia okien: 225,07 m2
w tym:
1) okna dachowe:
2) okna plastikowe:

81,11 m2
143,96 m2

3. Powierzchnia podáóg w pomieszczeniach oraz Ğcian i podáóg w sanitariatach: 272,73 m2
w tym:
1) Wykáadzina dywanowa/ dywany: 119,71 m2
2) Deski [ cztery pokoje]:
3) Páytki PCV [ cztery pokoje]:
4) Terakota/glazura:

40,62 m2
34,80 m2
77,60 m2

4. IloĞü firan/ zasáon: 8/16
5. Rolety: 12 sztuk [ cztery pokoje ]
6. WyposaĪenie sanitariatów i pomieszczeĔ áazienek:
1) brodziki z kabiną: 4 sztuki
2) brodziki z zasáoną: 4 sztuki.
7. WyposaĪenie pokoi hotelowych:
1) meble twarde i tapicerowane [ sofy, fotele, wersalki]
2) sprzĊt RTV: telewizory, radioodbiorniki
3) sprzĊt AGD: Lodówki, czajniki elektryczne, wentylatory, Īelazka , kuchnie elektryczne [w tym:
cztery kuchenki dwupalnikowe i cztery kuchnie elektryczne z páytą ceramiczną ].
8. àączna powierzchnia pomieszczeĔ do sprzątania áącznie z bazą hotelową znajdującą
siĊ w obiektach Oddziaáu ZUS w Sáupsku, Plac ZwyciĊstwa 8 – 7 474,64 m2 .
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III Zestawienie powierzchni netto obiektu Inspektoratu ZUS w Bytowie ul. KoĞciuszki 16
1. Pomieszczenia biurowe:

493,60 m2,

2. Korytarze/klatki:

136,50 m2

3. Sanitariaty :

51,00 m2, Liczba WC: 14 pomieszczeĔ

4. Pomieszczenia gospodarcze/socjalne:

52,00 m2

5. Magazyny/pomieszczenia techniczne:

14,60 m2

6. Sale konferencyjne :

65,60 m2

7. Boksy informacyjne [oszklone]:

22,30 m2

8. Sale obsáugi klienta:

86,80 m2

9. Archiwa/skáadnice akt:

74,90 m2

10. Powierzchnia okien:

228,26 m2

11. Powierzchnia drzwi oszklonych:

52,18 m2

12. Powierzchnia wszystkich podáóg w pomieszczeniach oraz Ğcian i podáóg w sanitariatach :
983,20 m2 :
w tym:
1) Dywanowa:

568,80 m2

2) Terakota/glazura:

342,80 m2
71,60 m2

3) Páytki PCV:
13. Rolety/Īaluzje:

177,51 m2

14. WyposaĪenie sanitariatów i pomieszczeĔ áazienek:
1) dozowniki papieru toaletowego [dozownik okrągáy o symbolu 4033]: ok. 11 sztuk
2) dozowniki rĊczników papierowych [dozownik typu TORK U-FO/2]:
3) dozowniki na mydáo w páynie:

ok. 9 sztuk

ok. 9 sztuk

15. WyposaĪenie pokoi biurowych, sal szkoleniowych, korytarzy w kosze na Ğmieci: okoáo 30 szt.
16. àączna powierzchnia obiektu do sprzątania – 997,30 m2
IV Inspektorat ZUS w Chojnicach ul. àuĪycka 20:
1. Pomieszczenia biurowe:

464,95 m2,

2. Korytarze/klatki:

270,00 m2

3. Sanitariaty:

32,90 m2, Liczba WC: 10 pomieszczeĔ

4. Pomieszczenia gospodarcze/socjalne:

35,40m2

5. Magazyny/pomieszczenia techniczne:

27,30 m2

6. Sale konferencyjne:

26,00 m2

7. Gabinety lekarskie:

20,70 m2

8. Archiwa/skáadnice akt:

153,20 m2

9. Sale obsáugi Klienta:

108,90 m2

10. Powierzchnia okien:

170,60 m2

11. Powierzchnia drzwi oszklonych:

116,20 m2

12. Powierzchnia wszystkich podáóg w pomieszczeniach oraz Ğcian i podáóg w sanitariatach:
1 147,75 m2 :
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w tym:
1) Dywanowa:

256,50 m2

2) Gress:

428,80 m2

3) Páytki PCV:

291,20 m2

4) Tworzywo sztuczne TOR 2000 ANTISTATICS : 171,25 m2
291,20 m2

13. ĩaluzje:

14. WyposaĪenie sanitariatów i pomieszczeĔ áazienek:
1) dozowniki papieru toaletowego [dozownik okrągáy o symbolu 4033]: ok. 10 sztuk
2) dozowniki rĊczników papierowych [dozownik typu TORK U-FO/2]:
3) dozowniki na mydáo w páynie:

ok. 13 sztuk

ok. 12 sztuk

15. WyposaĪenie pokoi biurowych, sal szkoleniowych, korytarzy w kosze na Ğmieci: okoáo 63 szt.
16. àączna powierzchnia obiektu do sprzątania – 1 139,35 m2
V Inspektorat ZUS w Czáuchowie ul. Jerzego z Dąbrowy 3a
1. pomieszczenia biurowe :

314,00 m2,

2. Korytarze/klatki :

170,95 m2

3. Sanitariaty :

27,22 m2, Liczba WC: 8 pomieszczeĔ

4. pomieszczenia gospodarcze/socjalne :

17,51 m2

5. magazyny/pomieszczenia techniczne :

30,91 m2

6. Sale obsáugi klienta:

32,30 m2

7. Archiwa/skáadnice akt :

60,70 m2
109,81 m2

8. Powierzchnia okien :

9. Powierzchnia wszystkich podáóg w pomieszczeniach oraz Ğcian i podáóg w sanitariatach :
691,89 m2 :
w tym:
1) Dywanowa:
2) Terakota/glazura:
3) Deski:

276,02 m2
34,83 m2
111,00 m2

4) Panele:

16,70 m2

5) Páytki PCV:

101,50 m2

6) gress:

151,84 m2

10. Rolety/Īaluzje:

76,75 m2

11. WyposaĪenie sanitariatów i pomieszczeĔ áazienek:
1) dozowniki papieru toaletowego [dozownik okrągáy o symbolu 4033]: 6 sztuk
2) dozowniki rĊczników papierowych [dozownik typu TORK U-FO/2]:
3) dozowniki na mydáo w páynie:

6 sztuk

4 sztuk

12. WyposaĪenie pokoi biurowych, sal szkoleniowych, korytarzy w kosze na Ğmieci: okoáo 36 szt.
13. àączna powierzchnia obiektu do sprzątania – 653,59 m2
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VI Inspektorat ZUS w LĊborku ul. Bol. Krzywoustego 15
1. Pomieszczenia biurowe:

563,30 m2,

2. Korytarze/klatki:

346,60 m2

3. Sanitariaty:

52,60 m2, Liczba WC : 7 pomieszczeĔ

4. Pomieszczenia gospodarcze/socjalne:

24,40 m2

5. Magazyny/pomieszczenia techniczne:

30,70 m2

6. Sale konferencyjne:

17,50 m2

7. Sale obsáugi klienta:

86,10 m2

10. Archiwa/skáadnice akt:

118,40 m2

11. Powierzchnia okien:

198,85 m2

12. Powierzchnia drzwi oszklonych:

107,44 m2

13. Powierzchnia wszystkich podáóg w pomieszczeniach oraz Ğcian i podáóg w sanitariatach :
1 445,40 m2 :
w tym
670,20 m2

1) Dywanowa:
2) Terakota/glazura:

659,50 m2

3) Linoleum:

115,70 m2

14. Rolety/ĩaluzje : 164,67 m2
15. WyposaĪenie sanitariatów i pomieszczeĔ áazienek:
1) dozowniki papieru toaletowego [dozownik okrągáy o symbolu 4033]: ok. 11 sztuk
2) dozowniki rĊczników papierowych [dozownik typu TORK U-FO/2]:
3) dozowniki na mydáo w páynie:

ok. 12 sztuk

ok. 11 sztuki

16. WyposaĪenie pokoi biurowych, sal szkoleniowych, korytarzy w kosze na Ğmieci: okoáo 55 szt.
17. àączna powierzchnia obiektu do sprzątania 1 239,60 – m2
VII Inspektorat ZUS Miastko ul. Królowej Jadwigi 13
1. Pomieszczenia biurowe:

325,80 m2

2. Korytarze/klatki:

328,40 m2
36,50 m2 liczba WC : 8 pomieszczeĔ

3. Sanitariaty:
4. Pomieszczenia gospodarcze/socjalne:
5. Magazyny/pomieszczenia techniczne:

112,20 m2
6,00 m2

6. Sale konferencyjne:

26,60 m2

7. Sale obsáugi klienta:

105,50 m2

8. Archiwa/skáadnice akt:

53,00 m2

9. Powierzchnia okien:

274,60 m2

10. Powierzchnia drzwi oszklonych:

166,40 m2

11. Powierzchnia wszystkich podáóg w pomieszczeniach oraz Ğcian i podáóg w sanitariatach:
986,68 m2
w tym:
1) Dywanowa:

464,27 m2
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2) Terakota/glazura: 385,23 m2
3) Klinkier:

137,18 m2

12. Rolety/Īaluzje:

158,00 m2

13. WyposaĪenie sanitariatów i pomieszczeĔ áazienek:
1) dozowniki papieru toaletowego [dozownik okrągáy o symbolu 4033]: 11 sztuk
2) dozowniki rĊczników papierowych [dozownik typu TORK U-FO/2]:
3) dozowniki na mydáo w páynie:

9 sztuk

9 sztuk

14. WyposaĪenie pokoi biurowych, sal szkoleniowych, korytarzy w kosze na Ğmieci: okoáo 25 szt.
15. àączna powierzchnia obiektu do sprzątania 994,00 m2
VIII Skáadnica AKT w Bytowie ul. GdaĔska 12 a
9,83 m2

1. Pomieszczenie biurowe:

79,69 m2

2. Korytarze/klatki:

11,77 m2, Liczba WC ; 2

3. Sanitariaty:

4. Pomieszczenia gospodarcze/socjalne:

5,55 m2

253,16 m2

5. Archiwa/skáadnice akt:
6. Powierzchnia okien:

46,98 m2

7. Powierzchnia drzwi oszklonych:

20,70 m2

8. Powierzchnia wszystkich podáóg w pomieszczeniach oraz Ğcian i podáóg w sanitariatach :
152,47 m2
w tym:
1) Terakota/glazura :

120,86 m2

2) Dywanowa:

27,11 m2

3) Páytki PCV:

4,50 m2

9. àączna powierzchnia obiektu do sprzątania: 360,00 m2
IX WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
1. Sprzątanie pomieszczeĔ biurowych, socjalnych i gospodarczych w Obiektach Oddziaáu ZUS
w Sáupsku, Plac ZwyciĊstwa 8 i podlegáych Inspektoratach oraz sprzątanie i utrzymanie
czystoĞci terenów zielonych i utwardzonych przylegáych do obiektów Oddziaáu ZUS w Sáupsku,
Plac ZwyciĊstwa 8.
2. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia:
1) odpowiedniej kadry pracowniczej w Oddziale i podlegáych Inspektoratach, w iloĞci niezbĊdnej
do terminowego, rzetelnego i starannego wykonywania prac objĊtych przedmiotem
zamówienia,
2) codziennych dyĪurów personelu sprzątającego do wykonania prac porządkowych w Oddziale
przez :
a) minimum 1 osobĊ – w godzinach od 7:00 do 15:00
b) personelu do sprzątania terenów zielonych i utwardzonych.
c) minimum 1 osoby [pokojową] dyspozycyjnej do obsáugi bazy hotelowej - pokoi

goĞcinnych,

pracującej 8 godzin dziennie z moĪliwoĞcią stosowania ruchomego czasu pracy w zaleĪnoĞci
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od potrzeb i funkcjonowania bazy noclegowej, Ğwiadczenia usáug w

soboty, niedziele i ĞwiĊta

lub inny dzieĔ ustawowo wolny, z którą Zamawiający bĊdzie w staáym kontakcie telefonicznym.
3. Sprzątanie pomieszczeĔ w peánym zakresie w Oddziale Sáupsk , Plac ZwyciĊstwa 8, segment I
– VI odbywaü siĊ bĊdzie przez 5 dni roboczych w tygodniu , od poniedziaáku do piątku, w
godzinach nie wczeĞniej niĪ od 1300 ale nie póĨniej niĪ do 2200, przez caáy okres trwania
umowy.
4. Sprzątanie pomieszczeĔ w peánym zakresie w podlegáych Inspektoratach [ oprócz Inspektoratu
ZUS w Bytowie i Skáadnicy AKT w Bytowie ul. GdaĔska 12a ] odbywaü siĊ bĊdzie przez 5 dni
roboczych w tygodniu od poniedziaáku do piątku, w godzinach ustalonych z Zamawiającym
jednak nie póĨniej niĪ do godz. 18:00, przez caáy okres trwania umowy .
5. Sprzątanie pomieszczeĔ w peánym zakresie w Inspektoracie ZUS Bytów ul. KoĞciuszki 16
odbywaü siĊ bĊdzie przez 5 dni roboczych w tygodniu , od poniedziaáku do piątku, w godzinach
ustalonych z Zamawiającym jednak nie póĨniej niĪ do godz. 16:00, przez caáy okres trwania
umowy .
6. Sprzątanie pomieszczeĔ w obiekcie Skáadnicy AKT w Bytowie ul. GdaĔska 12a odbywaü siĊ
bĊdzie raz na dwa tygodnie a w razie potrzeby czĊĞciej, na zgáoszenie Zamawiającego.
7. W razie innych potrzeb Zamawiającego oraz w sytuacjach awaryjnych [ zalanie, poĪar i inne
zdarzenia losowe] na zgáoszenie telefoniczne Zamawiającego naleĪy zwiĊkszyü osobowo
personel sprzątający.
8. Godziny pracy podane w ust. 2 pkt. 2) i ust. 3 - 5 mogą w trakcie realizacji umowy ulegaü
doraĨnym zmianom, przy zachowaniu normatywnego czasu pracy [ w zaleĪnoĞci od potrzeb
na danym obiekcie] – po uprzednim uzgodnieniu z osobą upowaĪnioną z ramienia
Zamawiającego lub Kierownikiem Inspektoratu.
9. Do zakresu czynnoĞci związanych z utrzymaniem czystoĞci naleĪeü bĊdzie sprzątanie
pomieszczeĔ biurowych, korytarzy, holi, klatek schodowych, áazienek, pomieszczeĔ socjalnych
i gospodarczych, gabinetów lekarskich znajdujących siĊ w Oddziale Sáupsk i Inspektoracie
Chojnice oraz czyszczenie mebli i wszystkich urządzeĔ znajdujących siĊ w pomieszczeniach
[z wyjątkiem sprzĊtu komputerowego].
X ZAKRES PRAC
1. Zakres prac porządkowych w pomieszczeniach Oddziaáu i podlegáych Inspektoratach [ oprócz
Skáadnicy AKT w Bytowie, ul. GdaĔska 12 ] OBEJMUJE :
1) prace codzienne:
a) odkurzanie na sucho i raz w tygodniu na mokro wykáadzin dywanowych, chodników dywanów
i tapicerki meblowej oraz usuwanie na bieĪąco z ich powierzchni plam;
b) mycie wykáadzin podáogowych wymaganymi Ğrodkami , szczególnie wykáadziny z grupy iQ oraz
Premium [ na gwarancji] we wskazanych wczeĞniej pomieszczeniach ;
c) mycie listew odbojowych: trzy razy w tygodniu – poniedziaáek- Ğroda- piątek;
d) Ğcieranie kurzu na mokro z czĊĞci metalowych, plastikowych i drewnianych w krzesáach;
e) Ğcieranie na mokro kurzu z biurek, szaf, blatów, parapetów i pozostaáych mebli biurowych
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Ğrodkami konserwująco –myjącymi : trzy razy w tygodniu – poniedziaáek- Ğroda- piątek;
f) Ğcieranie kurzu ze sprzĊtu biurowego – telefonów, wentylatorów, czajników, lampek – z
wyáączeniem sprzĊtu komputerowego;
g) czyszczenie

powierzchni

szklanych,

luster,

póáek,

gablot

oszklonych,

wywieszek

informacyjnych, sztucznych kwiatów : trzy razy w tygodniu – poniedziaáek- Ğroda- piątek;
h) usuwanie wszelkich zabrudzeĔ z drzwi szklanych i drewnianych oraz framug : trzy razy
w tygodniu – poniedziaáek- Ğroda- piątek;
i) mycie powierzchni przeszklonych na boksach informacyjnych;
j) utrzymanie

w

naleĪytej

czystoĞci

i

higienie

sanitariatów

poprzez

czyszczenie

i dezynfekowanie armatury sanitarnej przy uĪyciu Ğrodków dezynfekujących, mycie glazury
i terakoty, czyszczenie luster, powierzchni chromowanych, emaliowanych i ceramicznych,
wyposaĪenia uzupeániającego [koszy, wiader, podajników do rĊczników papierowych,
podajników do papieru toaletowego, dozowników mydáa itp.];
k) bieĪące uzupeánianie [ w zaleĪnoĞci od zuĪycia i potrzeb Zamawiającego] sanitariatów w
Ğrodki, przystosowane do zainstalowanych pojemników:

na papier toaletowy, rĊczniki

papierowe i mydáo oraz Ğrodki zapachowe i dezynfekujące [ odĞwieĪacze powietrza w aerozolu
oraz dezodeksy do muszli klozetowych i pisuarów];
l) mycie tablic i balustrad : trzy razy w tygodniu – poniedziaáek- Ğroda- piątek;
m) czyszczenie elementów chromowych i baterii umywalkowych;
n) mycie glazury i terakoty w
w tygodniu

kuchniach i innych pomieszczeniach socjalnych:

trzy razy

– poniedziaáek- Ğroda- piątek;

o) Usuwanie pajĊczyn ze Ğcian, sufitów i lamp oĞwietleniowych;
p) usuwanie Ğmieci i wymiana worków plastikowych w koszach na Ğmieci oraz w niszczarkach
[ w miarĊ potrzeb], mycie koszy w przypadku ich zabrudzenia ;
q)

Czyszczenie wycieraczek [ wytrzepywanie z piasku i báota oraz zmywanie];

r)

sprzątanie i czyszczenie wind osobowych Ğrodkami zalecanymi do mycia i konserwacji danych
powierzchni: trzy razy w tygodniu – poniedziaáek- Ğroda- piątek,

s)

gromadzenie makulatury w oddzielne pojemniki lub worki foliowe i wynoszenie we wskazane
przez

t)

Zamawiającego miejsce;

w okresie zimowym szczególna dbaáoĞü o czystoĞü holu gáównego – wejĞcie do budynków ,
mycie na

bieĪąco posadzki [ usuwanie báota, Ğniegu, piasku naniesionego do budynku –

nie rzadziej niĪ trzy razy dziennie;
u)

mycie wind [ podáogi, progi, Ğciany, lustra] ;

v)

zgáaszanie pracownikowi koordynującemu ze strony Zamawiającego wszelkich uwag
o usterkach wymagających napraw, których wykonawca nie jest w stanie usunąü, np. :
przepalone Īarówki, wyrwane kontakty, zepsute zamki drzwiowe, niedroĪne sanitariaty.

2) Prace wykonywane raz w tygodniu:
a) odkurzanie roĞlin doniczkowych;
b) wycieranie na mokro kaloryferów;
c) mycie i powlekanie Ğrodkami pielĊgnacyjno- konserwującymi podáóg na holach, korytarzach,
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klatkach schodowych, Ğrodkami zalecanymi dla danych powierzchni;
3) Prace wykonywane raz w miesiącu:
a) mycie oĞcieĪnic drzwiowych, drzwi;
b) odkurzanie Īaluzji pionowych i wertikali;
c) stosowanie Ğrodków zapachowych do wykáadzin dywanowych.
d) mycie szaf równieĪ na górze;
e) mycie aparatów telefonicznych
4) Prace wykonywane raz na kwartaá:
a) odmraĪanie i mycie lodówek, w razie potrzeby czĊĞciej;
5) Prace wykonywane raz na póá roku:
a) mycie, konserwacja elewacji marmurowej, ceramicznej zewnĊtrznej – segment I i V w siedzibie
Oddziaáu oraz w Inspektoracie Chojnice, LĊbork, Miastko i Bytów - Ğrodkami odpowiednimi do
tego typu powierzchni;
b) mycie Īyrandoli, lamp i kloszy punktów Ğwietlnych

przy wspóáudziale pracownika

Zamawiającego, który udzieli pomocy przy zdejmowaniu i zakáadaniu opraw.
c) mycie okien

w terminie wczeĞniej uzgodnionym z Zamawiającym oraz w razie potrzeby,

kaĪdorazowo na zlecenie Zamawiającego. W pomieszczeniach specjalnych [ gabinety, sale
konferencyjne ] – na Īądanie Zamawiającego ale nie czĊĞciej niĪ raz w miesiącu;
d) Konserwacja – polimeryzacja wykáadziny z grupy iQ oraz Premium w pomieszczeniach
wskazanych przez Zamawiającego, Ğrodkami zalecanymi przez producenta wykáadzin;
e) czyszczenie wykáadzin dywanowych,

chodników

i

dywanów

w

terminach

wczeĞniej

uzgodnionych z Zamawiającym oraz w razie potrzeby [ np. : po wykonanym remoncie, silne
zabrudzenie ], kaĪdorazowo na zgáoszenie Zamawiającego.
6) Prace wykonywane raz w roku:
a) czyszczenie Ğwietlików [ 4 szt.] w Oddziale i witryn szklanych [ nie otwierane], w Inspektoracie
Miastko [ w zaáączeniu rysunek z wymiarami] , w Inspektoracie LĊbork [ w zaáączeniu rysunek
z wymiarami], w Inspektoracie Czáuchów [ w zaáączeniu zdjĊcie z wymiarami] , w Inspektoracie
Bytów – Ğwietlik – front [ w zaáączeniu rysunek z wymiarami ].
b) pranie Īaluzji pionowych, wertikali oraz w sytuacjach awaryjnych w terminie uzgodnionym
z Zamawiającym,
7) Gabinety lekarskie znajdujące siĊ w Oddziale ZUS Sáupsk, Plac ZwyciĊstwa 8 - zakres prac
porządkowych :
a) codzienne mycie lamperii/glazury, podáóg oraz leĪanek Ğrodkiem dezynfekującym zalecanymi
przez

SANEPID, który musi posiadaü certyfikat i atest do stosowania na rynku polskim;

b) codzienne oczyszczanie z kurzu powierzchni páaskich [parapety, blaty, szafki, biurka];
c) codzienne mycie umywalek, zlewów, armatury sanitarnej;
d) codzienne mycie framug i drzwi;
e) codzienne opróĪnianie i wyrzucanie Ğmieci oraz mycie koszy na Ğmieci;
f) codzienne odkurzanie pomieszczeĔ;
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g) codzienna wymianĊ przeĞcieradeá jednorazowych na leĪankach. Obowiązek zakupu
jednorazowych przeĞcieradeá bĊdzie naleĪaá do Zamawiającego;
h) cotygodniową wymianĊ [ w razie potrzeby czĊĞciej] fartuchów w pomieszczeniach gabinetów
lekarskich;
i) pranie odzieĪy lekarzy orzeczników [ zgodnie z obowiązującymi przepisami] – czáonków komisji
lekarskich – obecnie na stanie 29 sztuk.
2. W przypadku usáug okresowych wskazanych w pkt od 5) do 6) Wykonawca zobowiązany
bĊdzie do uzgadniania z Zamawiającym terminów ich realizacji oraz dostarczeniu listy osób
wykonujących prace z podaniem osoby odpowiedzialnej.
3. ZAKRES PRAC PORZĄDKOWYCH w pomieszczeniach bazy hotelowej Oddziaáu ZUS
w Sáupsku, Plac ZwyciĊstwa 8 :
1) codzienne sprzątanie pokoi hotelowych i korytarzy przylegających do pokoi :
a) Ğcieranie kurzy , czyszczenie mebli Ğrodkami pielĊgnacyjnymi;
b) wycieranie sprzĊtu AGD i RTV Ğrodkami pielĊgnacyjnymi przeznaczonymi do czyszczenia RTV
[ Ğrodki antystatyczne] i AGD ;
c) odkurzanie wykáadzin i dywanów;
d) wycieranie na morko drzwi, parapetów, kaloryferów;
e) zamiatanie, odkurzanie, mycie i wycieranie podáóg z uĪyciem Ğrodków odpowiednich
dla sprzątanej powierzchni;
f)

czyszczenie umywalek, sanitariatów, brodzików itp.;

g) mycie áazienek, w tym: mycie glazury i terakoty oraz dezynfekcja po zwolnieniu pokoi;
h) wietrzenie pokoi;
i) wyrzucanie Ğmieci, mycie koszy i wymiana worków na Ğmieci. Zakup worków foliowy naleĪy
do Wykonawcy.
2) wymiana poĞcieli hotelowej , rĊczników, Ğcierek w zaleĪnoĞci od potrzeb;
3) pranie, páukanie Ğrodkami zapachowymi poĞcieli hotelowej, rĊczników , Ğcierek, koáder i kocy
[ w przypadku bielizny poĞcielowej baweánianej równieĪ krochmalenie] . Istnieje moĪliwoĞü
prania bielizny poĞcielowej, rĊczników, Ğcierek, odzieĪy lekarskiej itp. w pomieszczeniu pralni
znajdującej siĊ na terenie siedziby Zamawiającego tj. w Sáupsku, Plac ZwyciĊstwa 8.
W pomieszczeniu znajdują siĊ dwie pralki automatyczne , wanna, Īelazka i prasowalnica.
W przypadku skorzystania z pomieszczeĔ i z urządzeĔ Zamawiającego w pomieszczeniu pralni
Wykonawca bĊdzie ponosiá peáną odpowiedzialnoĞü i odpáatnoĞü za wszelkie naprawy sprzĊtu.
Wykonawca zobowiązany jest we wáasnym zakresie zapewniü niezbĊdne Ğrodki piorące ];
4) prasowanie;
5) drobne naprawy uszkodzonej bielizny poĞcielowej, Ğcierek, rĊczników, kocy, firan, zasáon;
6) mycie okien [nie rzadziej niĪ raz w miesiącu ];
7) pranie firan, zasáon z pokoi hotelowych 1 raz na kwartaá [Wykonawca zobowiązany
jest we wáasnym zakresie zapewniü niezbĊdne Ğrodki piorące];
8) pranie dywanów i tapicerki - 2 razy do roku;
9) mycie zastawy stoáowej bĊdącej na wyposaĪeniu pokoi;
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10) odkamienianie czajników bezprzewodowych [Wykonawca zobowiązany jest we wáasnym
zakresie zapewniü niezbĊdne Ğrodki ];
11) zapewnienie Ğrodków do codziennego mycia brodzików;
12) zapewnienie papieru toaletowego w rolkach typu KACZORY, mydeáek hotelowych
zapachowych o gramaturze 20 g, páynu do mycia naczyĔ o pojemnoĞci 0,5 l typu LUDWIK,
mleczka do czyszczenia typu CIF , Ğciereczek do mycia naczyĔ, gąbek kuchennych typu
BATON , Ğrodków zapachowych i dezynfekujących [ odĞwieĪacze powietrza w aerozolu
oraz dezodeksy do muszli klozetowych, poprzez codzienne ich uzupeánianie;
13) prowadzenie kontrolki pracy w formie zeszytu; naleĪy tam wpisywaü wszystkie spostrzeĪenia
poczynione w trakcie pracy, zauwaĪone usterki i braki , zgáaszaü niezwáocznie osobie
upowaĪnionej przez Zamawiającego;
14) odpowiedzialnoĞü za rzeczy wyniesione przez goĞci z pokoi, nie wpuszczanie do pokoi osób
nie zameldowanych, pozostawanie w tym wzglĊdzie w Ğcisáej wspóápracy z ochroną i osobą
wskazaną przez Zamawiającego.
15) utrzymywanie na bieĪąco kontaktu z pracownikami Wydziaáu Administracyjno Gospodarczego
w zakresie sporządzonych harmonogramów pobytu goĞci, zmian w terminach pobytu itp.
4. Szczegóáowy zakres usáugi sprzątania w Skáadnicy AKT w Bytowie, ul. GdaĔska 12,
które jest pomieszczeniem plombowanym. Termin sprzątania naleĪy kaĪdorazowo
uzgodniü

z

pracownikiem

wskazanym

przez

Zamawiającego

lub

Kierownikiem

Inspektoratu w Bytowie.
1) Raz na dwa tygodnie sprzątanie pomieszczeĔ skáadnicy, a w razie potrzeby czĊĞciej, na
zgáoszenie Zamawiającego,
2) utrzymanie w naleĪytej czystoĞci i higienie sanitariatów poprzez czyszczenie i dezynfekowanie
armatury sanitarnej przy uĪyciu Ğrodków dezynfekujących, czyszczenie luster w razie potrzeby,
powierzchni chromowanych, emaliowanych i ceramicznych [w razie potrzeby], wyposaĪenia
uzupeániającego [ koszy, wiader, podajników do rĊczników papierowych, podajników do papieru
toaletowego, dozowników mydáa itp.];
3) bieĪące systematyczne uzupeánianie , w sanitariatach i pomieszczeniach socjalnych papieru
toaletowego, mydáa w dozownikach i rĊczników papierowych o parametrach:
a) mydáo pH 5,5-7 , liczba hyamidowa min. 50, zdolnoĞü pianotwórcza min. 300, trwaáoĞü piany
min 90,
b) papier toaletowy w rolkach typu KACZORY,
c) rĊczniki papierowe [ gramatura 34 g/m2] w listkach do podajników TORK U-FO/2
d) iloĞü podajników na mydáo ogóáem

- 1 sztuka,

e) iloĞü podajników na rĊczniki papierowe w toaletach

– 1 sztuka,

4) mycie powierzchni posadzek twardych z zastosowaniem odpowiednich Ğrodków czystoĞci
[ korytarzy , holi ];
5) opróĪnianie koszy na Ğmieci, worków;
6) odkurzanie wykáadzin i przecieranie parapetów okiennych;
7) mycie podáóg, parapetów ,usuwanie kurzu z regaáów;
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8) dwa razy w roku mycie okien , pranie zasáon .
5. Zakres prac osoby peániącej dyĪur w godzinach pracy w budynkach Oddziaáu ZUS,
w Sáupsku:
1) Osoba dyĪurująca nie moĪe mieü przydzielonego staáego rejonu do codziennego sprzątania.
Do osoby dyĪurującej naleĪy staáe

utrzymanie czystoĞci ciągów komunikacyjnych,

sanitariatów, a w szczególnoĞci wykonywanie nastĊpujących czynnoĞci:
a) codzienne, bieĪące uzupeánianie Ğrodków higieny osobistej [papier toaletowy, rĊczniki
papierowe oraz mydáo], bieĪące sprawdzanie i utrzymanie czystoĞci w sanitariatach
we wszystkich budynkach Oddziaáu;
b) bieĪące lecz nie rzadziej niĪ dwa razy dziennie, opróĪnianie koszy na Ğmieci w toaletach;
c) bieĪące mycie terakoty w áazienkach, w godzinach pracy ZUS;
d) bieĪące, stosowne do potrzeb sprzątanie w ciągu dnia klatek schodowych, wind i wejĞü
do budynków – zmywanie przedsionków, holi, odkurzanie wycieraczek, przecieranie drzwi
w drzwiach wejĞciowych w budynkach;
e) w okresie jesienno - zimowym szczególna dbaáoĞü o czystoĞü holi gáównych – wejĞcie
do budynku, mycie na bieĪąco posadzek [ usuwanie báota, Ğniegu, piasku naniesionego
do budynku, nie rzadziej niĪ trzy razy dziennie;
f) przygotowywanie sal narad w tym parzenie kawy, herbaty , ustawianie naczyĔ w porozumieniu
z osobą odpowiedzialną oraz sprzątanie po naradach, mycie naczyĔ Ğrodkami Wykonawcy;
g) razie potrzeby wspomagaü osobĊ sprzątającą bazĊ noclegową;
h) inne prace awaryjne wchodzące w zakres ww. czynnoĞci;
6. UTRZYMANIE CZYSTOĝCI WOKÓà OBIEKTU [DROGI, PARKING, CHODNIKI] ODDZIAàU
ZUS W SàUPSKU, PLAC ZWYCIĉSTWA 8:
1) Sprzątanie, zamiatanie, usuwanie na bieĪąco piasku i innych zanieczyszczeĔ na parkingu,
chodnikach oraz dróg dojazdowych w caáym roku [ suche liĞcie itp.], w godzinach od 07:00 do
15:00;
2) OpróĪnianie i mycie koszy na Ğmieci.
3) W okresie zimowym dodatkowo:
b) odĞnieĪanie w godz. od 6:30

do 18:00 [chodniki, drogi dojazdowe i parkingi powinny

byü odĞnieĪane na bieĪąco, w zaleĪnoĞci od stopnia intensywnoĞci opadów.
c) wywoĪenie Ğniegu i lodu wraz z utylizacją,
d) posypywanie piaskiem i solą . Zakup piasku i soli leĪy po stronie Zamawiającego;
e) systematyczne skuwanie lodu ze stopni schodów i podjazdów;
f) usuwanie Ğniegu i zanieczyszczeĔ z wykáadzin [wycieraczek]

gumowych leĪących

na schodach;
g) usuwanie oblodzeĔ, zlodowaceĔ takich jak sople z wszelkich elementów budynków
Zamawiającego;
h) codzienne zamiatanie powierzchni schodów [z piasku, báota i innych zanieczyszczeĔ spod
wycieraczek];
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Z uwagi na ochronĊ terenów zielonych Zamawiający wyklucza moĪliwoĞü skáadowania Ğniegu
na trawnikach. Wykonawca zobowiązany jest do sukcesywnego wywoĪenia Ğniegu i skutego
lodu.
7. UTRZYMANIEI PIELEGNACJA TERENÓW ZIELONYCH WOKÓà I NA TERENIE OBIEKTU
ODDZIAàU ZUS W SàUPSKU, PLAC ZWYCIĉSTWA 8
PielĊgnacja istniejącej zieleni na zewnątrz i wewnątrz posesji Oddziaáu w okresie wiosenno letnim
i jesiennym:
1) koszenie trawników – wg potrzeb nie mniej niĪ co 2 tygodnie,
2) bieĪąca pielĊgnacja krzewów i kwiatów [utrzymywanie odpowiedniej wilgotnoĞci gleby,
nawoĪenie, usuwanie chwastów, przycinanie itp.], ewentualne dosadzanie zniszczonej zieleni.
III.XI OBOWIAZKI WYKONAWCY
1. DbaáoĞü o czystoĞü powierzchni drzwi, wyáączników Ğwiatáa, gniazd, klimatyzatorów, mieszaczy
powietrza, porĊczy, listew przyĞciennych, grzejników, kratek wentylacyjnych.
2. BieĪące systematyczne uzupeánianie sanitariatów w:
1) ODDZIALE W Sáupsku , Plac ZwyciĊstwa 8:
a) w papier toaletowy do 34 sztuk podajników okrągáych o symbolu 4033, koloru biaáego,
b) rĊczniki papierowe w listkach do 34 sztuk podajników TORK U-FO/2, koloru szarego
c) mydáo do 31 sztuk podajników Ph 5,5 -7, LICZBA HYAMIDOWA MIN. 50, ZDOLNOĝû
PIANOTWÓRCZA MIN. 300,

TRWAàOĝû PIANY MIN. 90

Zamawiający zastrzega sobie aby papier toaletowy byá koloru biaáego, rĊczniki papierowe byáy
koloru szarego.
2) INSPEKTORATY :
a) w papier toaletowy do podajników okrągáych o symbolu 4033,
b) rĊczniki papierowe w listkach do podajników TORK U-FO/2,
c) mydáo do podajników Ph 5,5 -7 , LICZBA HYAMIDOWA MIN. 50, ZDOLNOĝû
PIANOTWÓRCZA MIN. 300, TRWAàOĝû PIANY MIN. 90.
3. Systematyczne uzupeánianie gabinetów lekarskich [komisje lekarskie] w biaáe rĊczniki
papierowe w rolkach [ 48 listków odrywanych w kolorze biaáym ] w obiektach:
a) ODDZIAà W Sáupsku , Plac ZwyciĊstwa 8 - 9 komisji lekarskich
b) Inspektorat ZUS Chojnice ul. àuĪycka 20 – 1 komisja lekarska.
4. Codzienne peánienie dyĪurów w Oddziale Sáupsk, Plac ZwyciĊstwa 8, w godzinach od 700
do 1500 podczas, którego Zamawiający moĪe zleciü wykonanie drobnych prac czyszczących,
sprzątania o charakterze pilnym, wymagającym natychmiastowego wykonania, w tym równieĪ
obsáuga narad, szkoleĔ itp. oraz sprzątanie po zakoĔczonych naradach, szkoleniach (miĊdzy
innymi mycie naczyĔ] oraz w sytuacjach awaryjnych [zalanie, poĪar i inne zdarzenia losowe].
5. Wykonywanie doraĨnych prac poremontowych i poawaryjnych w Oddziale i podlegáych
Inspektoratach wg potrzeb Zamawiającego.
6. Sprzątanie tzw. pomieszczeĔ zamkniĊtych, do których naleĪą magazyny, archiwa i inne
pomieszczenia

plombowane,

które

bĊdą

wskazane

wybranemu

Wykonawcy

przed

podpisaniem umowy, naleĪy wykonywaü w obecnoĞci pracownika danej komórki, w Oddziale –
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codziennie w godzinach od 1400 do 1500, w Inspektoratach - codzienne w godz. od 13

00

do

00

15 . Wykonawca okreĞli zasady sprzątania tych pomieszczeĔ [ podlegających szczególnej
ochronie ] z uwzglĊdnieniem uwag Zamawiającego.
7. Do wykonania usáugi z naleĪytą starannoĞcią Wykonawca zobowiązany jest zapewniü:
1) profesjonalny sprzĊt i narzĊdzia do sprzątania, konserwacji oraz czyszczenia podáóg, terakoty,
glazury, mebli i wyposaĪenia znajdującego siĊ w pomieszczeniach Zamawiającego
[co najmniej jedno urządzenie wodno – odkurzające gáównie w Oddziale w Sáupsku ];
2) specjalistyczny sprzĊt [alpinistyczny, rusztowanie] oraz stosowne uprawnienia do mycia okien,
zestawów

okiennych

staáych

niedostĊpnych

od

wnĊtrza

budynków,

znajdujących

siĊ na duĪych wysokoĞciach;
3) zapachowe Ğrodki do mycia, czyszczenia, renowacji i dezynfekcji posiadające odpowiednie
dokumenty stwierdzające bezpieczne ich stosowanie np.: Ğwiadectwa PZH najwyĪszej jakoĞci
[pierwsza klasa], które powinny byü zgodne z wáaĞciwymi normami. Rodzaje stosowanych
Ğrodków czyszczących winien zaakceptowaü Zamawiający. ĝrodki dezynfekujące zalecanymi
przez SANEPID i muszą posiadaü certyfikat i atest do stosowania na rynku UE;
4) Ğrodki higieny osobistej [w tym rĊczniki papierowe, papier toaletowy, mydáo w páynie,
dostosowane do urządzeĔ stanowiących wyposaĪenie sanitariatów] ], Ğrodki zapachowe
i dezynfekujące jak odĞwieĪacze w aerozolu, dezodeksy do muszli klozetowych i inne Ğrodki
czystoĞci uĪywane przez WykonawcĊ

i inne materiaáy niezbĊdne do realizacji przedmiotu

zamówienia, muszą posiadaü certyfikaty i atesty do stosowania na terenie Unii;
ĝrodki te muszą zostaü dopuszczone do obrotu oraz byü stosowane przed upáywem terminu
przydatnoĞci do uĪycia;
5) worki foliowe do koszy na Ğmieci na koszt Wykonawcy , do wymiany w koszach znajdujących
siĊ w pokojach biurowych, toaletach itd.;
6) odpowiednią kadrĊ pracowniczą:
a) osoby, z których kaĪda posiada co najmniej 6-cio miesiĊczny staĪ pracy w zakresie sprzątania
w obiektach biurowych;
b) osobĊ, która posiada co najmniej 6-cio miesiĊczny staĪ pracy w zakresie pielĊgnacji terenów
zielonych.
7) Zmiana osoby sprzątającej moĪe nastąpiü jedynie w uzasadnionych przypadkach, na pisemny
wniosek

Wykonawcy

zawierający

dane

dotyczące

dotychczasowej

i

nowej

osoby

oraz uzasadnienie koniecznoĞci dokonania zmiany.
8) Wykonawca zobowiązany jest záoĪyü wniosek do Zamawiającego na 3 dni robocze przed
planowaną zmianą. Zmiana ta po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego nie wymaga formy
aneksu do umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo domowy akceptacji zmiany osoby
sprzątającej w przypadku stwierdzenia niezgodnoĞci

treĞci wniosku z postanowieniami

umowy.
8. Dodatkowo do obowiązków Wykonawcy naleĪeü bĊdzie:
1) terminowe i staranne wykonanie przedmiotu zamówienia;
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2) dokáadne

zapoznanie

[przeszkolenie]

pracowników

odpowiedzialnych

za

sprzątanie

poszczególnych pomieszczeĔ z obowiązkami okreĞlonymi w przedmiocie umowy;
3) realizowanie przedmiotu zamówienia poprzez:
a) dostarczenie w ciągu 30 dni po zawarciu umowy oĞwiadczeĔ podpisanych przez pracowników
Wykonawcy [ przeznaczonych do realizacji umowy ], w których zobowiązują siĊ do zachowania
w tajemnicy danych osobowych, do których mogą mieü dostĊp w trakcie peánienia zadaĔ.
b) zobowiązanie personelu sprzątającego do respektowania wszelkich uwag i poleceĔ
Zamawiającego i niezwáoczne ich wykonywanie ;
c) zobowiązanie personelu sprzątającego do zachowania w tajemnicy informacji dotyczących
obiektów oraz innych informacji związanych z dziaáalnoĞcią Zamawiającego.
d) w

sytuacjach

awaryjnych

[zalanie,

poĪar

lub

inne

zdarzenie

losowe]

Wykonawca

na zgáoszenie telefoniczne Zamawiającego zapewnienie personelu do prac interwencyjnych
bez wzglĊdu na dzieĔ i porĊ dnia.
e) przed rozpoczĊciem realizacji umowy przedstawienie Zamawiającemu listy artykuáów czystoĞci,
artykuáów higieniczno – sanitarnych [w tym papier toaletowy i rĊczniki papierowe jednorazowe],
Ğrodków myjąco – czyszczących, Ğrodków dezynfekujących i zapachowych, które bĊdą
uĪywane

do

naleĪytego

wykonania

przedmiotu

zamówienia

do

akceptacji

przez

Zamawiającego.
f) zobowiązanie personelu przy pobieraniu i zdawaniu kluczy od sprzątanych pomieszczeĔ do
wpisywania siĊ do ksiąĪki na portierni, z zaznaczeniem godziny pobrania i zdania kluczy
pracownikowi ochrony .
g) personel sprzątający Wykonawcy nie moĪe pobieraü kluczy do tzw. pomieszczeĔ zamkniĊtych,
do których naleĪą magazyny, archiwa i inne pomieszczenia plombowane, które bĊdą wskazane
wybranemu wykonawcy przed podpisaniem umowy.
h) zobowiązanie personelu sprzątającego do zamykania na klucz pomieszczeĔ, która aktualnie
nie są sprzątane.
i) zobowiązanie osób sprzątających po zakoĔczeniu prac w danym pomieszczeniu do
sprawdzenia zamkniĊcia okien i odáączenia od kontaktów urządzeĔ elektrycznych, z wyjątkiem
komputerów, cháodziarek i faxów.
j) wyznaczenie upowaĪnionej osoby ze strony Wykonawcy odpowiedzialnej za realizacjĊ zadaĔ
wynikających z przedmiotu zamówienia i do kontaktów z osobą upowaĪnioną za realizacjĊ
umowy ze strony Zamawiającego zarówno w Oddziale jak i w podlegáych Inspektoratach.
k) Wykonawca zobowiązany bĊdzie do utrzymywania staáego kontaktu z koordynatorem
Zamawiającego.
9. Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia wáasnych pracowników w zakresie bhp i p.poĪ.
i

do

odpowiedniego

zabezpieczenia

pracowników

w

pasy

bezpieczeĔstwa

i

inne

zabezpieczenia.
10. Wykonawca

zobowiązany

jest

obowiązującymi w Oddziale ZUS

do

zapoznania

osób

sprzątających

z

przepisami

a w szczególnoĞci z Regulaminem Organizacyjnym,

przepisami bhp i p.poĪ.
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11. Wykonawca zobowiązany jest kierowaü do wykonywania przedmiotu umowy osoby
posiadające badania

lekarskie [okresowe], potwierdzające zdolnoĞü do wykonywania

przedmiotu umowy.
12. Na kaĪdym etapie realizacji umowy Wykonawca zobowiązany jest do udostĊpnienia
Zamawiającemu do wglądu dokumentów, potwierdzających iĪ osoby sprzątające speániają
warunki okreĞlone w ust. 11.
13. W przypadku stwierdzenia, iĪ osoby sprzątające nie speániają warunków okreĞlonych w ust.
11 Zamawiającemu przysáuguje prawo odstąpienia od umowy.
14. WyposaĪenia osób sprzątających w jednakową, estetyczną odzieĪ z umieszczonym na niej
widocznym identyfikatorem uwzglĊdniającym imiĊ i nazwisko pracownika oraz nazwĊ
Wykonawcy.
15. Zamawiający umoĪliwi dokonanie oglĊdzin obiektów w terminie wczeĞniej uzgodnionym
z Zamawiającym.
16. Zamawiający nie wyraĪa zgody na korzystanie z aparatów telefonicznych Zamawiającego
przez personel sprzątający Wykonawcy.
17. Wykonawca ma obowiązek po podpisaniu umowy przedáoĪyü wykaz osób wyznaczonych do
realizacji umowy.
XII ODPOWIEDZIALNOĝC WYKONAWCY :
1. Wykonawca ponosi peáną odpowiedzialnoĞü za wszelkie szkody związane z wykonywaniem
przedmiotu

umowy, a w szczególnoĞci stwierdzenie przez Zamawiającego kradzieĪy,

zniszczenia mienia itp.
2. W przypadku stwierdzenie jakichkolwiek nieprawidáowoĞci dotyczących zabezpieczenia obiektu
Zamawiającego bądĨ znajdującego siĊ w nim mienia przed kradzieĪą lub poĪarem osoby
sprzątające zobowiązane są niezwáocznie powiadomiü przedstawiciela Zamawiającego.
3. Wykonawca ponosi caákowitą odpowiedzialnoĞü przed organami kontroli Inspekcji Sanitarnej,
Inspekcji Pracy oraz wyznaczonymi pracownikami Zamawiającego.
4. Wykonawca ponosi caákowitą odpowiedzialnoĞü za naruszenie przez pracowników Wykonawcy
przepisów w zakresie ochrony danych [ zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych, z póĨniejszymi zmianami].
XIII OBOWIĄZKI ZAMAWIAJACEGO
1. Zamawiający zobowiązuje siĊ do zakupu jednorazowych przeĞcieradeá.
2. Zamawiający udostĊpni nieodpáatnie Ĩródáa poboru wody i energii elektrycznej, wskaĪe miejsce
skáadania nieczystoĞci i odpadów na zewnątrz budynku oraz udostĊpni Wykonawcy
pomieszczenia do skáadowania sprzĊtu i Ğrodków czystoĞci.
3. Zamawiający zapewni w pokojach goĞcinnych peáen asortyment poĞcieli [koádry, poduszki,
przeĞcieradáa, poszwy i poszewki oraz koce].
4. Zamawiający

udostĊpni pomieszczenie socjalne – magazynek – z peánym asortymentem

poĞcieli na wymianĊ. PrzejĊcie pomieszczenia odbĊdzie siĊ po protokolarnym przekazaniu
wszystkich skáadników majątku bĊdących na wyposaĪeniu pokoi goĞcinnych i innego sprzĊtu,
po uprzednim protokolarnym przekazaniu.
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5. UdostĊpni Wykonawcy pomieszczenia pralni wyposaĪone w dwie pralki automatyczne.
6. Wydawanie za pokwitowaniem osobom sprzątającym kluczy do pomieszczeĔ, które maja byü
sprzątane.
7. Wskazanie osoby odpowiedzialnej za nadzór nad prawidáową realizacją umowy ze strony
Zamawiającego.
8. Zamawiający ma prawo w kaĪdym czasie do sprawdzenia zgodnoĞci wykonywanej usáugi , czy
jest wykonana zgodnie z postanowieniami Umowy, a w szczególnoĞci :
1) Sprawdzenie usáugi sprzątania we wszystkich pomieszczeniach;
2) Sprawdzenie zakresu wykonywanych prac ;
3) Sprawdzenie Ğrodków pielĊgnacyjnych
WykonawcĊ Zamawiającemu,

uĪywanych do sprzątania, wskazanych przez

czy są odpowiednie do rodzaju czyszczonej powierzchni,

a takĪe czy Ğrodki te zostaáy dopuszczone do obrotu;
4) sprawdzenie systematycznego uzupeániania na bieĪąco sanitariatów

w wymagane Ğrodki

higieny . W przypadku stwierdzenia w toku kontroli wykonywania przedmiotu zamówienia
niezgodnie z postanowieniami umowy Zamawiający wezwie WykonawcĊ lub osobĊ
odpowiedzialną za realizacjĊ przedmiotu zamówienia na poszczególne obiekty do udziaáu
w kontroli i sporządzi protokóá, w którym odnotuje wszelkie stwierdzone nieprawidáowoĞci,
zobowiązując WykonawcĊ do bezzwáocznego usuniĊcia stwierdzonych nieprawidáowoĞci pod
rygorem zastosowania kar umownych wynikających z umowy.
9. W przypadku stwierdzenia w toku kontroli wykonywania przedmiotu zamówienia niezgodnie
z postanowieniami umowy Zamawiający wezwie WykonawcĊ do udziaáu w kontroli i sporządzi
protokóá, w którym odnotuje wszelkie stwierdzone nieprawidáowoĞci, zobowiązując WykonawcĊ
do bezzwáocznego usuniĊcia stwierdzonych nieprawidáowoĞci pod rygorem zastosowania kar
umownych.
10. Zamawiający nie wyraĪa zgody na korzystanie ze sáuĪbowych aparatów telefonicznych
Zamawiającego oraz innego sprzĊtu biurowego przez personel sprzątający Wykonawcy.
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Zaáącznik nr 2 do Umowy
[odrĊbnie dla kaĪdego obiektu]
PROTOKOà ODBIORU PRAC NR ...............

za okres

………………………………………………………………
[miesiąc, rok ]

1. Sprzątany obiekt ………………………………………………………………………………………………….
[nazwa jednostki , adres ]

2. Usáuga wykonywana przez :
………………………………………………………………………………….
[nazwa i adres Wykonawcy]

3. Uwagi odnoĞnie realizowanych usáug:
1) usáugi codzienne/tygodniowe/raz w m-cu:

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
2) raz na kwartaá ……………………… 20….. r.

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
3) raz na ……. póárocze 20… r.

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
4) raz na rok 20… r.

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

Osoba upowaĪniona przez WykonawcĊ
w Oddziale/Inspektoracie *:
Osoba upowaĪniona
przez Zamawiającego/Kierownik Inspektoratu * :

………………………………………..
…………………………………………..

*niepotrzebne skreĞliü
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ZAàĄCZNIKI do SIWZ
Zaáącznik 1 –

Oferta

Zaáącznik 2

–

OĞwiadczenie o speánieniu warunków udziaáu w postĊpowaniu okreĞlonych w art. 22
ust. 1 ustawy Prawo zamówieĔ publicznych.

Zaáącznik 3

–

OĞwiadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postĊpowania z powodu okolicznoĞci
okreĞlonych w art. 24 ust. 1 ustawy – Prawo zamówieĔ publicznych.

Zaáącznik 4

–

Wykaz wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat przed upáywem
terminu skáadania ofert, a jeĪeli okres prowadzenia dziaáalnoĞci jest krótszy - w tym
okresie co najmniej dwóch usáug sprzątania i utrzymania czystoĞci obiektów
biurowych speániających kaĪda nastĊpujące warunki:
a) usáuga o wartoĞci nie mniejszej niĪ 400.000 PLN brutto w skali jednego roku,
b) usáuga o powierzchni sprzątania nie mniejszej niĪ 10.000 m2,
z podaniem ich wartoĞci, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz zaáączeniem
dokumentów potwierdzających, Īe te usáugi zostaáy wykonane lub są wykonywane
naleĪycie.

Zaáącznik 5

–

wykaz z osobami wyznaczonymi do realizacji zamówienia, z których kaĪda posiada
wynikający z jednej umowy – kontraktu co najmniej 6-cio miesiĊczny staĪ pracy nabyty
w ciągu ostatnich trzech lat przed upáywem terminu skáadania ofert polegający na:
a) sprzątaniu w obiektach biurowych - co najmniej 10 osób,
b) utrzymaniu porządku na terenie posesji w tym przy odĞnieĪaniu - co najmniej 1
osoba
wraz z informacjami na temat ich doĞwiadczenia niezbĊdnego do wykonania
zamówienia, a takĪe zakresu wykonywanych przez nie czynnoĞci, oraz informacją o
podstawie do dysponowania tą osobą.

Zaáącznik 6

–

Zaáącznik 7

–

Zaáącznik 8

–

Pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbĊdnych
zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
Wykaz tych czĊĞci zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyü
podwykonawcom.
ZdjĊcia i rysunki obiektów
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Zaáącznik nr 1 do SIWZ
Nazwa i adres Wykonawcy
(pieczątka)

Zakáad UbezpieczeĔ Spoáecznych
Oddziaá w Sáupsku
Plac ZwyciĊstwa 8
76-200 Sáupsk

370000/ZAP/370/ 8 /2011
dotyczy: postĊpowania o udzielenie zamówienia na usáugi sprzątania i utrzymania czystoĞci wewnątrz obiektów
jednostek organizacyjnych Oddziaáu ZUS w Sáupsku, Plac ZwyciĊstwa 8, Inspektoratów ZUS w: Bytowie,
Chojnicach, Czáuchowie, LĊborku i Miastku oraz sprzątania i utrzymania czystoĞci terenów zielonych
i utwardzonych przylegáych do obiektów Oddziaáu ZUS w Sáupsku, Plac ZwyciĊstwa 8

OFERTA
PrzystĊpując do postĊpowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na ww. usáugi oferujemy realizacjĊ usáug objĊtych przedmiotem zamówienia

Lp.

Obiekt

IloĞü m-cy

zgodnie z tabelą:

1

2

3

1

Oddziaá Sáupsk segment I-VI Plac
ZwyciĊstwa 8

24

Oddziaá Sáupsk Plac ZwyciĊstwa 8
– powierzchnia utwardzona,
trawniki

24

3

Inspektorat ZUS Bytów ul.
KoĞciuszki 16

24

4

Inspektorat ZUS Chojnice ul.
àuĪycka 20

24

5

Inspektorat ZUS Czáuchów ul.
Jerzego z Dąbrowy 3A

24

6

Inspektorat ZUS LĊbork ul.
Krzywoustego 15

24

7

Inspektorat ZUS Miastko ul.
Królowej Jadwigi 13

24

8

Skáadnica Akt Bytów ul. GdaĔska
12

24

2

Wynagrodzenie
miesiĊczne netto

4

àączna wartoĞü brutto za
okres trwania umowy

W zá

Wynagrodzenie
miesiĊczne
brutto
[kol.4 + kol. 5]

5

6

7

Podatek
VAT

[kol. 3 x kol.6]

RAZEM

1. OĞwiadczamy, Īe pozostajemy związani niniejszą ofertą przez okres wskazany w SIWZ.
2. Zobowiązujemy siĊ do realizacji przedmiotu zamówienia nie wczeĞniej niĪ od dnia
02.01.2012r. do dnia 31.12.2013r.

___________________________________________________________________________
(Podpis i pieczątka przedstawiciela (przedstawicieli) umocowanego do skáadania oĞwiadczeĔ woli w imieniu Wykonawcy)
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3. OĞwiadczamy, Īe akceptujemy warunki páatnoĞci, okreĞlone przez Zamawiającego w SIWZ.
4. OĞwiadczamy, Īe zawarty w SIWZ wzór umowy zostaá przez nas zaakceptowany
i zobowiązujemy siĊ w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach
w nim zawartych w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
5. OĞwiadczamy, Īe wadium w wysokoĞci 20.000,00 PLN wnieĞliĞmy w dniu ________________
w formie _________________________________________________
7. OĞwiadczamy, Īe niniejsza oferta zawiera na stronach nr od ____ do ____ informacje
stanowiące tajemnicĊ przedsiĊbiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji.
8. W przypadku wyboru naszej oferty do realizacji zamówienia deklarujemy wniesienie
zabezpieczenia naleĪytego wykonania umowy w wysokoĞci 3 % áącznej ceny brutto podanej w
ofercie w formie _____________________________________________________________.
9. W przypadku wyboru naszej oferty do realizacji ww. zamówienia publicznego:
1) umowa z naszej strony bĊdzie podpisywana przez (podaü imiona, nazwiska i stanowiska):
____________________________________________________________________________
2) numer NIP: __________________________________________________________________
3) numer REGON: _______________________________________________________________
10. OĞwiadczamy, Īe upowaĪnionym do kontaktów z Zamawiającym jest:
___________________________________tel. ________________fax.:__________________
11. Wszelkie pisma dotyczące postĊpowania naleĪy kierowaü na:
a) adres: __________________________________________________________________
b) numer faksu:______________________________________________________________
12. Adres lub nr konta, na które naleĪy zwróciü wadium: _________________________________
______________________________________________________________________________
13. Zaáącznikami do oferty są wszystkie wymagane dokumenty wymienione w rozdz. VI SIWZ
oraz:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
Podpis i pieczątka przedstawiciela ( przedstawicieli ) umocowanego do skáadania oĞwiadczeĔ woli w imieniu Wykonawcy
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Zaáącznik nr 2 do SIWZ
(nazwa i adres Wykonawcy)
(pieczątka)

Zakáad UbezpieczeĔ Spoáecznych
Oddziaá w Sáupsku
Plac ZwyciĊstwa 8
76-200 Sáupsk
370000/ZAP/370/ 8 /2011
dotyczy: postĊpowania o udzielenie zamówienia na usáugi sprzątania i utrzymania czystoĞci wewnątrz obiektów
jednostek organizacyjnych Oddziaáu ZUS w Sáupsku, Plac ZwyciĊstwa 8, Inspektoratów ZUS w: Bytowie,
Chojnicach, Czáuchowie, LĊborku i Miastku oraz sprzątania i utrzymania czystoĞci terenów zielonych
i utwardzonych przylegáych do obiektów Oddziaáu ZUS w Sáupsku, Plac ZwyciĊstwa 8

OĞwiadczenie
PrzystĊpując do udziaáu w ww. postĊpowania o udzielenie zamówienia publicznego
OĞwiadczam(y),

Īe

podmiot

który

reprezentujĊ(emy)

speánia

warunki

okreĞlone

w art. 22 ust. 1 – 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 – Prawo ZamówieĔ Publicznych
(Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 j.t., ze zm.) dotyczące:
1) posiadania uprawnieĔ do wykonywania okreĞlonej dziaáalnoĞci lub czynnoĞci, jeĪeli
przepisy prawa nakáadają obowiązek ich posiadania,
2) posiadania wiedzy i doĞwiadczenia,
3) dysponowania odpowiednim potencjaáem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia,
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

_____________________________________________________________________________
(Podpis i pieczątka przedstawiciela (przedstawicieli) umocowanego do skáadania oĞwiadczeĔ woli w imieniu Wykonawcy)
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Zaáącznik nr 3 do SIWZ
(nazwa i adres Wykonawcy)
(pieczątka)

Zakáad UbezpieczeĔ Spoáecznych
Oddziaá w Sáupsku
Plac ZwyciĊstwa 8
76-200 Sáupsk
370000/ZAP/370/ 8 /2011
dotyczy: postĊpowania o udzielenie zamówienia na usáugi sprzątania i utrzymania czystoĞci wewnątrz obiektów
jednostek organizacyjnych Oddziaáu ZUS w Sáupsku, Plac ZwyciĊstwa 8, Inspektoratów ZUS w: Bytowie,
Chojnicach, Czáuchowie, LĊborku i Miastku oraz sprzątania i utrzymania czystoĞci terenów zielonych
i utwardzonych przylegáych do obiektów Oddziaáu ZUS w Sáupsku, Plac ZwyciĊstwa 8

OĞwiadczenie
(o braku podstaw do wykluczenia z postĊpowania z powodu okolicznoĞci okreĞlonych
w art. 24 ust. 1 ustawy – Prawo zamówieĔ publicznych)
PrzystĊpując do udziaáu w ww. postĊpowania o udzielenie zamówienia publicznego OĞwiadczam(y), Īe
podmiot który reprezentujĊ(emy) nie podlega wykluczeniu z postĊpowania o udzielenie zamówienia na
podstawie art. 24 ust. 1 ustawy – Prawo zamówieĔ publicznych.

_____________________________________________________________________________
(Podpis i pieczątka przedstawiciela (przedstawicieli) umocowanego do skáadania oĞwiadczeĔ woli w imieniu Wykonawcy)

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy – Prawo zamówieĔ publicznych z postĊpowania o udzielenie zamówienia wyklucza siĊ:
1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodĊ, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienaleĪycie, jeĪeli szkoda ta zostaáa
stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniáo siĊ w okresie 3 lat przed wszczĊciem postĊpowania;
1a) wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązaá albo wypowiedziaá umowĊ w sprawie zamówienia publicznego albo
odstąpiá od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okolicznoĞci, za które wykonawca ponosi odpowiedzialnoĞü,
jeĪeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiáo w okresie 3 lat przed wszczĊciem
postĊpowania, a wartoĞü niezrealizowanego zamówienia wyniosáa co najmniej 5% wartoĞci umowy;
2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidacjĊ lub których upadáoĞü ogáoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy
po ogáoszeniu upadáoĞci zawarli ukáad zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeĪeli ukáad nie przewiduje
zaspokojenia wierzycieli przez likwidacjĊ majątku upadáego;
3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opáat lub skáadek na ubezpieczenia spoáeczne lub zdrowotne, z
wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozáoĪenie na raty zalegáych páatnoĞci
lub wstrzymanie w caáoĞci wykonania decyzji wáaĞciwego organu;
4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestĊpstwo popeánione w związku z postĊpowaniem o udzielenie
zamówienia, przestĊpstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracĊ zarobkową, przestĊpstwo przeciwko Ğrodowisku,
przestĊpstwo przekupstwa, przestĊpstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestĊpstwo popeánione w celu
osiągniĊcia korzyĞci majątkowych, a takĪe za przestĊpstwo skarbowe lub przestĊpstwo udziaáu w zorganizowanej grupie albo
związku mających na celu popeánienie przestĊpstwa lub przestĊpstwa skarbowego;
5) spóáki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestĊpstwo popeánione w związku z postĊpowaniem o
udzielenie zamówienia, przestĊpstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracĊ zarobkową, przestĊpstwo przeciwko
Ğrodowisku, przestĊpstwo przekupstwa, przestĊpstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestĊpstwo popeánione w
celu osiągniĊcia korzyĞci majątkowych, a takĪe za przestĊpstwo skarbowe lub przestĊpstwo udziaáu w zorganizowanej grupie
albo związku mających na celu popeánienie przestĊpstwa lub przestĊpstwa skarbowego;
6) spóáki partnerskie, których partnera lub czáonka zarządu prawomocnie skazano za przestĊpstwo popeánione w związku z
postĊpowaniem o udzielenie zamówienia, przestĊpstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracĊ zarobkową,
przestĊpstwo przeciwko Ğrodowisku, przestĊpstwo przekupstwa, przestĊpstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne
przestĊpstwo popeánione w celu osiągniĊcia korzyĞci majątkowych, a takĪe za przestĊpstwo skarbowe lub przestĊpstwo
udziaáu w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popeánienie przestĊpstwa lub przestĊpstwa skarbowego;
7) spóáki komandytowe oraz spóáki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za
przestĊpstwo popeánione w związku z postĊpowaniem o udzielenie zamówienia, przestĊpstwo przeciwko prawom osób
wykonujących pracĊ zarobkową, przestĊpstwo przeciwko Ğrodowisku, przestĊpstwo przekupstwa, przestĊpstwo przeciwko
obrotowi gospodarczemu lub inne przestĊpstwo popeánione w celu osiągniĊcia korzyĞci majątkowych, a takĪe za przestĊpstwo
skarbowe lub przestĊpstwo udziaáu w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popeánienie przestĊpstwa lub
przestĊpstwa skarbowego;
8) osoby prawne, których urzĊdującego czáonka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestĊpstwo popeánione w
związku z postĊpowaniem o udzielenie zamówienia, przestĊpstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracĊ zarobkową,
przestĊpstwo przeciwko Ğrodowisku, przestĊpstwo przekupstwa, przestĊpstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne
przestĊpstwo popeánione w celu osiągniĊcia korzyĞci majątkowych, a takĪe za przestĊpstwo skarbowe lub przestĊpstwo
udziaáu w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popeánienie przestĊpstwa lub przestĊpstwa skarbowego;
9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzeká zakaz ubiegania siĊ o zamówienia na podstawie o odpowiedzialnoĞci
podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groĨbą kary.
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Zaáącznik nr 4 do SIWZ
(nazwa i adres Wykonawcy)
(pieczątka)

Zakáad UbezpieczeĔ Spoáecznych
Oddziaá w Sáupsku
Plac ZwyciĊstwa 8
76-200 Sáupsk
370000/ZAP/370/ 8 /2011
dotyczy: postĊpowania o udzielenie zamówienia na usáugi sprzątania i utrzymania czystoĞci wewnątrz obiektów
jednostek organizacyjnych Oddziaáu ZUS w Sáupsku, Plac ZwyciĊstwa 8, Inspektoratów ZUS w: Bytowie,
Chojnicach, Czáuchowie, LĊborku i Miastku oraz sprzątania i utrzymania czystoĞci terenów zielonych
i utwardzonych przylegáych do obiektów Oddziaáu ZUS w Sáupsku, Plac ZwyciĊstwa 8

Wykaz wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat przed upáywem terminu skáadania
ofert, a jeĪeli okres prowadzenia dziaáalnoĞci jest krótszy - w tym okresie co najmniej dwóch usáug
sprzątania i utrzymania czystoĞci obiektów biurowych speániających kaĪda nastĊpujące warunki:
a) usáuga o wartoĞci nie mniejszej niĪ 400.000 PLN brutto w skali jednego roku,
b) usáuga o powierzchni sprzątania nie mniejszej niĪ 10.000 m2,
z podaniem ich wartoĞci, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz zaáączeniem dokumentów
potwierdzających, Īe te usáugi zostaáy wykonane lub są wykonywane naleĪycie.

Lp.

Nazwa i miejsce
budynku

Powierzchnia sprzątania
2
wm
(nie mniejszej niĪ
10.000 m2)

Okres wykonania lub
wykonywania usáugi
sprzątania
(od dzieĔ-miesiąc-rok
do dzieĔ-miesiąc-rok)
Początek

WartoĞü usáugi
(nie moĪe byü
mniejsza niĪ
400.000,00 PLN brutto
w skali jednego roku)

Koniec

1

2

Do wykazu zaáączono _______sztuk dokumentów potwierdzających, Īe usáugi te zostaáy
wykonane lub są wykonywane naleĪycie.
.

___________________________________________________________________________
(Podpis i pieczątka przedstawiciela (przedstawicieli) umocowanego do skáadania oĞwiadczeĔ woli w imieniu Wykonawcy)
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Zaáącznik nr 5 do SIWZ
(nazwa i adres Wykonawcy)
(pieczątka)

Zakáad UbezpieczeĔ Spoáecznych
Oddziaá w Sáupsku
Plac ZwyciĊstwa 8
76-200 Sáupsk
370000/ZAP/370/ 8 /2011
dotyczy: postĊpowania o udzielenie zamówienia na usáugi sprzątania i utrzymania czystoĞci wewnątrz obiektów jednostek
organizacyjnych Oddziaáu ZUS w Sáupsku, Plac ZwyciĊstwa 8, Inspektoratów ZUS w: Bytowie, Chojnicach, Czáuchowie,
LĊborku i Miastku oraz sprzątania i utrzymania czystoĞci terenów zielonych i utwardzonych przylegáych do obiektów Oddziaáu
ZUS w Sáupsku, Plac ZwyciĊstwa 8

Wykaz z osobami wyznaczonymi do realizacji zamówienia, z których kaĪda posiada wynikający z
jednej umowy – kontraktu co najmniej 6-cio miesiĊczny staĪ pracy nabyty w ciągu ostatnich trzech
lat przed upáywem terminu skáadania ofert polegający na:
a) sprzątaniu w obiektach biurowych - co najmniej 10 osób,
b) utrzymaniu porządku na terenie posesji w tym przy odĞnieĪaniu - co najmniej 1 osoba
wraz z informacjami na temat ich doĞwiadczenia niezbĊdnego do wykonania zamówienia, a takĪe
zakresu wykonywanych przez nie czynnoĞci, oraz informacją o podstawie do dysponowania
tą osobą.
Obiekt biurowy
Lp.

ImiĊ i nazwisko

wykonywania
usáugi sprzątania
(miejsce, adres,
telefon)

Okres wykonywania
usáugi sprzątania
(od dzieĔ-miesiąc-rok
do dzieĔ-miesiąc-rok)

Zakres usáug
(sprzątanie
obiektów
biurowych* / teren
posesji i
odĞnieĪanie*

Podstawa
do
dysponowania
osobami 1)

__________________________________________________________________________
(Podpis i pieczątka przedstawiciela (przedstawicieli) umocowanego do skáadania oĞwiadczeĔ woli w imieniu Wykonawcy)

* wpisaü odpowiednio
1)

zaznaczyü odpowiednie

2)

Wykonawca moĪe polegaü na wiedzy i doĞwiadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania
zamówienia lub zdolnoĞciach finansowych innych podmiotów, niezaleĪnie od charakteru prawnego áączących go z
nimi stosunków.
Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodniü zamawiającemu, iĪ bĊdzie dysponowaá zasobami
niezbĊdnymi do realizacji zamówienia, w szczególnoĞci przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbĊdnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu
zamówienia.
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Zaáącznik nr 6 do SIWZ
(nazwa i adres Wykonawcy)
(pieczątka)

370000/ZAP/370/ 8 /2011
dotyczy: postĊpowania o udzielenie zamówienia na usáugi sprzątania i utrzymania czystoĞci wewnątrz obiektów
jednostek organizacyjnych Oddziaáu ZUS w Sáupsku, Plac ZwyciĊstwa 8, Inspektoratów ZUS w: Bytowie,
Chojnicach, Czáuchowie, LĊborku i Miastku oraz sprzątania i utrzymania czystoĞci terenów zielonych
i utwardzonych przylegáych do obiektów Oddziaáu ZUS w Sáupsku, Plac ZwyciĊstwa 8

PISEMNE ZOBOWIĄZANIE PODMIOTÓW DO ODDANIA WYKONAWCY
DO DYSPOZYCJI NIEZBĉDNYCH ZASOBÓW NA OKRES KORZYSTANIA Z NICH
PRZY WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA
Skáadane w przypadku, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doĞwiadczeniu, potencjale
technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnoĞciach finansowych innych
podmiotów1) , niezaleĪnie od charakteru prawnego áączących go z nimi stosunków.

Nazwa Podmiotu _________________________________________________________
Adres Podmiotu __________________________________________________________
Nr tel. ________________________________ nr fax. ____________________________

OĞwiadczam, Īe zobowiązujĊ siĊ do dania Wykonawcy do dyspozycji
niezbĊdnych zasobów, tj.:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
na okres korzystania z nich przy wykonaniu ww. zamówienia.

Data ___________

________________________________
Podpis upowaĪnionego przedstawiciela
Wykonawcy

____________________________________________________________________________________________________________________________________

1) jeĪeli podmiotem jest osoba fizyczna - wpisuje jako „NazwĊ podmiotu” swoje imiĊ i nazwisko,
2) naleĪy doáączyü: dokument wystawiony nie wczeĞniej niĪ 6 m-cy od dnia skáadania ofert, wskazujący
umocowanie osoby podpisującej oĞwiadczenie do zaciągania zobowiązaĔ finansowych w imieniu
Podmiotu lub do udzielenia peánomocnictwa osobie podpisującej oĞwiadczenie wraz z zaáączeniem tego
peánomocnictwa.
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Zaáącznik 7 do SIWZ
(nazwa i adres Wykonawcy)
(pieczątka)

Zakáad UbezpieczeĔ Spoáecznych
Oddziaá w Sáupsku
Plac ZwyciĊstwa 8
76-200 Sáupsk
370000/ZAP/370/ 8 /2011
dotyczy: postĊpowania o udzielenie zamówienia na usáugi sprzątania i utrzymania czystoĞci wewnątrz obiektów
jednostek organizacyjnych Oddziaáu ZUS w Sáupsku, Plac ZwyciĊstwa 8, Inspektoratów ZUS w: Bytowie,
Chojnicach, Czáuchowie, LĊborku i Miastku oraz sprzątania i utrzymania czystoĞci terenów zielonych
i utwardzonych przylegáych do obiektów Oddziaáu ZUS w Sáupsku, Plac ZwyciĊstwa 8

PODWYKONAWCY
Nazwa Wykonawcy: ____________________________________________________
Adres Wykonawcy: ______________________________________________________
Nr tel. _________________________ Nr fax. _________________________________
Lp.

Data ___________

Rodzaj powierzonej
czĊĞci zamówienia

WartoĞü powierzonej
czĊĞci zamówienia

________________________________
Podpis upowaĪnionego przedstawiciela
Wykonawcy

* JeĪeli Wykonawca zamierza powierzyü czĊĞü zamówienia podwykonawcy zobowiązany jest do wskazania w
ofercie zakresu zadaĔ przekazanych mu do realizacji.
Zamawiający dopuszcza realizacjĊ zamówienia przy pomocy podwykonawców w przypadku:

1) mycia Ğwietlików i witryn szklanych - prac wykonywanych przy uĪyciu specjalistycznego sprzĊtu.
2) innych zadaĔ wymagających prac na wysokoĞciach np. usuwanie sopli i Ğniegu z dachu,
3) pielĊgnacji terenów zielonych wokóá i na terenie Oddziaáu ZUS w Sáupsku.
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Zaáącznik 8 do SIWZ
ZdjĊcia i rysunki obiektów
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