Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny
ul. Władysława Trylińskiego 2
10-683 Olsztyn
www.opnt.olsztyn.pl

Numer postępowania: 17/2016/PN/OPNT

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(po zmianach z dnia 22.06.2016 r. – naniesione zmiany zostały oznaczone
kolorem czerwonym)
zwana dalej w skrócie „SIWZ” pn.
Usługa kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości w obiektach
Olsztyńskiego Parku Naukowo-Technologicznego w Olsztynie.
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I.

Nazwa i adres Zamawiającego
Olsztyński Park Naukowo Technologiczny
ul. Władysława Trylińskiego 2, 10 – 683 Olsztyn
Adres strony internetowej: www.opnt.olsztyn.pl
Adres e-mail: d.borkowska@opnt.olsztyn.pl

II. Tryb udzielenia zamówienia
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 209 000 EUR zgodnie z Ustawą z dnia
29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164)
i aktami wykonawczymi.
III. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa kompleksowego sprzątania i utrzymania
czystości w budynkach w obiektach Olsztyńskiego Parku Naukowo-Technologicznego
w Olsztynie.
2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 4 części:
Część nr 1 - usługa kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości w budynkach biurowych
L1, L2 wraz z usługą bieżącego uzupełniania środków i artykułów higieniczno-sanitarnych
pomieszczeń objętych zamówieniem.
Część nr 2 - usługa kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości w budynkach
biurowych B1, B2, B3 wraz z usługą bieżącego uzupełniania środków i artykułów higienicznosanitarnych pomieszczeń objętych zamówieniem.
Część nr 3 - usługa kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości w budynku
konferencyjno – biurowym BK wraz z usługą bieżącego uzupełniania środków i artykułów
higieniczno-sanitarnych pomieszczeń objętych zamówieniem.
Część nr 4 - mycie okien zewnętrznych i wewnętrznych w budynkach L1, L2, B1, B2, B3, BK
2 x w roku.
3. Wykonawca może złożyć ofertę dla jednej lub więcej części.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został wskazany w załączniku nr 1 oraz 2 do
niniejszej SIWZ.
5. Kod CPV: 90910000-9 usługi sprzątania
6. Zamawiający zaleca dokonanie wizji Lokalnej w celu zapoznania się z rozwiązaniami
technicznymi budynków oraz rozpoznania ewentualnych trudności i innych okoliczności, jakie
mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia. Termin wizji lokalnej należy uzgadniać
z przedstawicielem Zamawiającego - Maria Zarzycka, nr tel. 89 612 05 09.
7. W związku z realizacją umowy Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy
ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC) i utrzymania ubezpieczenia na czas
realizacji umowy zgodnie z wymaganiami opisanymi w Załącznikach nr 4 a oraz 4 b do SIWZ.
8. Najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca przedstawi wykaz środków proponowanych
do stosowania wraz z miesięcznymi ilościami przeznaczenia na każdy obiekt.
9. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia z należytą starannością,
zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa, zasadami współczesnej wiedzy
technicznej i uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji usługi.
10. Zamawiający nie zezwala na składanie ofert wariantowych.
11. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67
ust. 1 pkt. 7 Ustawy Pzp.
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12. Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania zamówienia podwykonawcom. Zamawiający
żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy
podwykonawcom.
13. Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich
za prace wykonywane przez podwykonawców oraz inne podmioty
IV. Termin wykonania zamówienia
1. Wymagany termin wykonania niniejszego zamówienia: od 30.07.2016 r. do 29.07.2017 r.
V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
warunków
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone
w art. 22 ust. 1 Ustawy Pzp.
2. O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu
z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 oraz ust. 2 pkt. 5 Ustawy
Pzp.
3. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:
3.1. W zakresie warunku wskazanego w art. 22 ust. 1 pkt. 2 Ustawy Prawo zamówień
publicznych, Wykonawca wykaże posiadanie wiedzy i doświadczenia związanego
z realizacją minimum dwóch usług, w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia
warunku, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie, tj. polegających na
wykonaniu minimum dwóch usług polegających na kompleksowym sprzątaniu
i utrzymywaniu czystości o wartości nie mniejszej niż 4.000 zł brutto/ miesiąc i czasie
trwania kontraktu nie krótszym niż 6 m-cy oraz powierzchni sprzątanej nie mniejszej
niż 3000 m2, każda.
4. Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca może polegać na
wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia
lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić
Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia,
w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów
do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy
wykonywaniu zamówienia. Przez pisemne zobowiązanie Zamawiający rozumie zobowiązanie
złożone w oryginale podpisane przez osobę upoważnioną /osoby upoważnione zgodnie
z zasadami reprezentacji podmiotu udostępniającego dany zasób. Treść zobowiązania podmiotu
trzeciego powinna określać: kto jest podmiotem przyjmującym zasoby, zakres zobowiązania
podmiotu trzeciego, czego dotyczy zobowiązanie oraz w jaki sposób będzie ono wykonane,
w tym jakiego okresu dotyczy. W sytuacji gdy przedmiotem udzielenia są zasoby nierozerwalne
związane z podmiotem ich udzielającym, niemożliwe do samodzielnego obrotu i dalszego
udzielania ich bez zaangażowania tego podmiotu w wykonanie zamówienia, taki dokument
powinien zawierać wyraźnie nawiązanie do uczestnictwa tego podmiotu w wykonaniu
zamówienia. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z ust. 2b,
odpowiada solidarnie Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek
nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
5. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie
dokumentów i oświadczeń, o których mowa w rozdz. VI SIWZ wg formuły „spełnia / nie
spełnia”.
6. Do Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie publiczne stosuje się przepisy
dotyczące Wykonawców, tj. Wykonawcy łącznie muszą spełnić warunki udziału
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w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy Pzp oraz każdy z Wykonawców
oddzielnie nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy
Pzp oraz ust. 2 pkt. 5 ustawy Pzp
VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu
A. W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca powinien
przedłożyć wraz z ofertą następujące dokumenty:
1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (sporządzony zgodnie
z załącznikiem nr 4 do SIWZ).
2. W zakresie warunku, którego opis sposobu oceny spełniania przedstawiony został w Rozdziale
V pkt. 3.1.: wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz
załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Wzór wykazu
stanowi Załącznik nr 7 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Zamawiający nie wymaga dołączenia do oferty wykazu wszystkich zrealizowanych usług.
B. W celu wykazania, że brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24
Ustawy, Wykonawca powinien przedłożyć wraz z ofertą następujące dokumenty:
1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (sporządzony zgodnie
z załącznikiem nr 5 do SIWZ).
2. Oświadczenie z art. 24 ust. 2 pkt. 5 Ustawy Pzp (sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 6 do
SIWZ).
3. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 Ustawy Pzp,
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
4. Aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające,
że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert.
5. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega
z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenie, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert.
6. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia są zobowiązani do dołączenia
do oferty egzemplarza pełnomocnictwa dla podmiotu reprezentującego Wykonawców.
Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia, składają jedną ofertę, przy
czym:
6.1. wymagane oświadczenia i dokumenty wskazane w rozdziale VI B pkt.: 1 - 5 - składa
każdy z Wykonawców oddzielnie,
6.2. oświadczenie wg Załącznika nr 3 do SIWZ potwierdzające spełnianie warunków
określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, wykaz usług składa ustanowiony do
reprezentowania Wykonawców pełnomocnik.
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7. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdz. VI B w pkt.: 3-5 - składa dokument lub
dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,
albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.
Dokument, o których mowa w niniejszym Rozdziale pkt. 7 lit. a), c) powinien być wystawiony
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Dokument, o którym mowa w pkt 7 lit. b) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert.
8. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 7, zastępuje się je
dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do
reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania
osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
9. Forma dokumentów:
9.1. Wymagane dokumenty powinny być przedstawione w formie oryginału lub kopii
potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania
Wykonawcy.
9.2. W przypadku, gdy załączone do oferty dokumenty zostały sporządzone w języku obcym
(w tym dokumenty składane przez Wykonawcę zagranicznego) niezbędne jest dołączenie
ich tłumaczenia na język polski. Tłumaczenie winno być opatrzone adnotacją Wykonawcy
wskazującą (potwierdzającą), iż jest to tłumaczenie określonego dokumentu załączonego
do oferty w języku obcym.
C. Wykaz pozostałych dokumentów i dodatkowe informacje
1. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców
występujących wspólnie – pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.
2. Wypełniony i podpisany formularz oferty (sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ).
3. W przypadku przynależności przez Wykonawcę do grupy kapitałowej Zamawiający wymaga
złożenia listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24
ust.2 pkt 5 ustawy Pzp.
4. W przypadku korzystania z zasobów innego podmiotu – zobowiązanie do oddania do
dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów o których mowa w art. 26 ust. 2b na okres
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia
VII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do
porozumiewania się z Wykonawcami
1. Zgodnie z art. 27 ust. 1 Ustawy Pzp wszelkie wnioski, zawiadomienia oraz informacje
przekazywane zostaną pisemnie bądź drogą elektroniczną.
2. Zgodnie z art. 27 ust. 2 Ustawy Pzp każdy Wykonawca zobowiązany jest do potwierdzenia
faktu otrzymania wniosku, zawiadomienia oraz informacji przesłanych drogą elektroniczną.
Jednocześnie Zamawiający zobowiązuje się do potwierdzania, na żądanie Wykonawcy
wszelkich wniosków, zawiadomień oraz informacji.
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Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający
jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie
treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż
do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający bez ujawnienia źródła zapytania przekazuje
Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, a także zamieszcza na stronie internetowej
Zamawiającego.
5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert,
Zamawiający może zmodyfikować treść niniejszej specyfikacji. Każda wprowadzona przez
Zamawiającego zmiana stanie się częścią specyfikacji oraz zostanie doręczona do wszystkich
Wykonawców, którym przekazał SIWZ.
6. Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami:
6.1. Dorota Borkowska – e-mail: d.borkowska@opnt.olsztyn.pl
6.2. adres, na który należy przesyłać korespondencję:
Olsztyński Park Naukowo Technologiczny
ul. Władysława Trylińskiego 2, 10 – 683 Olsztyn
3.

VIII. Wymagania dotyczące wadium
1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
IX.
1.
2.
3.

Termin związania ofertą
Termin związania złożoną ofertą wynosi 30 dni.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania
ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu
związania ofertą zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu
o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

X. Opis sposobu przygotowania ofert
1. Oferta z załącznikami winna być sporządzona na określonym przez Zamawiającego formularzu
lub zgodnie z treścią odpowiedniego formularza dołączonego do SIWZ.
2. Oferta winna być sporządzona w języku polskim, napisana na komputerze lub inną trwałą,
czytelną techniką. Ewentualne poprawki w tekście oferty muszą być naniesione w czytelny
sposób i parafowane przez osobę uprawnioną.
3. Każdy Wykonawca złoży tylko jedną ofertę zawierającą jedną jednoznacznie opisaną
propozycję.
4. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy,
zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze handlowym lub innym
dokumencie rejestrowym, właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy.
5. W przypadku podpisywania oferty lub poświadczania za zgodność z oryginałem kopii
dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym)
Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno
być przedstawione w formie oryginału lub poświadczone notarialnie za zgodność z oryginałem.
6. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej
oferty lub wycofać ofertę. Oświadczenia o wprowadzonych zmianach lub wycofaniu oferty
powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem
terminu składania ofert. Oświadczenia powinny być opakowane tak, jak oferta,
a opakowanie powinno zawierać odpowiednio dodatkowe oznaczenie wyrazem: „ZMIANA”
lub „WYCOFANIE”.
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Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca nie później niż w terminie składania
ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane. Wykonawca nie może zastrzec informacji,
o których mowa w art. 86 ust. 4. Ustawy Pzp. Strony oferty zawierające tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do
których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być one udostępniane innym uczestnikom
postępowania, należy złożyć jako odrębną część oferty lub włożyć do oddzielnej koperty,
odpowiednio ją oznaczając: „Nie udostępniać. Informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu art. 11 ust. 4 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 1993 r.
Nr 47. Poz. 211, z późn. zm.)”.
8. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,
niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada
za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Wykonawcy zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem
Zamawiającego, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 Ustawy Pzp.
9. Wykonawca winien umieścić ofertę w kopercie zaadresowanej na Zamawiającego, na adres
podany na wstępie i posiadającej następujące oznaczenia:
„Oferta w postępowaniu nr 1/2016/PN/OPNT na usługę kompleksowego sprzątania
i utrzymania czystości w obiektach Olsztyńskiego Parku Naukowo-Technologicznego
w Olsztynie” oraz opatrzoną nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.
7.

XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego przy ul. Władysława Trylińskiego 2, 10-683
Olsztyn. Sekretariat w budynku BK.
2. Termin składania ofert upływa dnia 27.06.2016 r. o godz. 12:00
3. Oferty zostaną otwarte w dniu 27.06.2016 r. o godz. 15:30 w siedzibie Zamawiającego przy
ul. Władysława Trylińskiego 2, 10-683 Olsztyn. Sekretariat w budynku BK.
4. Bezpośrednio przed otwarciem Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia.
5. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwę (firmę) i adres Wykonawcy, którego oferta
jest otwierana oraz informacje dotyczące ceny.
6. Informacje ogłoszone w trakcie publicznego otwarcia ofert zostaną udostępnione nieobecnym
Wykonawcom na ich wniosek.
XII.Opis sposobu obliczenia ceny oferty
1. Wykonawca określi cenę zamówienia w walucie PLN cyfrowo i słownie uwzględniając należny
podatek VAT, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Zasada ta dotyczy również
wszelkich obliczeń w ramach oferty.
2. Cena podana przez Wykonawcę musi zawierać wszystkie podatki, cła, opłaty manipulacyjne,
ewentualne upusty oferowane przez Wykonawcę oraz wszelkie koszty towarzyszące, konieczne
do poniesienia przez Wykonawcę z tytułu wykonania przedmiotu zamówienia i uwzględniać
wszystkie czynności związane z prawidłową, terminową realizacją przedmiotu zamówienia
w tym m. in. koszty dostarczenia środków czystości i inne.
3. Wszystkie ceny określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie
będą podlegały zmianom.
4. Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi
wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie
z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów,
w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej
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cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym
złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
5. Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki
rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne
omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści
oferty – niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona
w oparciu o art. 87 ust. 2 Ustawy Pzp.
6. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w walucie polskiej.
XIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty
1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów
obliczonych w oparciu o ustalone poniżej kryteria:
Cena (C): 85%
Termin płatności (T): 15%
2.

Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższym kryterium:
2.1. Punkty za kryterium Cena:
Cena – 85%

Maksymalną liczbę punktów (85) otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą całkowitą
cenę za realizację zamówienia, natomiast pozostali Wykonawcy otrzymają odpowiednio mniejszą
liczbę punktów zgodnie z poniższym wzorem:
P – liczba punktów przyznanych Wykonawcy za Cenę

P

CN
x85
C OB

gdzie:
CN
– najniższa zaoferowana Cena,
COB – Cena zaoferowana w ofercie badanej.
2.2. Punkty za kryterium Termin płatności:
Termin płatności – 15%
Punkty za kryterium „Termin płatności” (maksymalnie 15 pkt.) oceniane będzie na podstawie
oświadczenia złożonego w formularzu oferty zgodnie z poniższą punktacją:
a) Termin płatności 14 dni – 0 pkt.
b) Termin płatności 30 dni – 15 pkt (zmiana z dnia 22.06.2016 r.)
Minimalny termin płatności wynosi 14 dni. Zaoferowanie krótszego terminu niż 14 dni skutkować
będzie odrzuceniem oferty.
Brak wskazania w Formularzu ofertowym terminu płatności (przez wskazanie liczby dni)
skutkować będzie przyjęciem przez Zamawiającego, że Wykonawca oferuje 30-dniowy termin
płatności.
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W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje dłuższy termin płatności niż 30-dniowy, Zamawiający
oceni ofertę tak, jak w przypadku zaoferowania 30-dniowego terminu płatności i taki termin
płatności zostanie przyjęty w umowie.
2. Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów
w oparciu o ustalone kryterium) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną
sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.
3. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie stosował wyłącznie
zasady i kryteria określone w niniejszym SIWZ.
XIV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
1. Od wykonawcy, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza przed podpisaniem
umowy wymagane będzie wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
w wysokości: 7 % ceny brutto oferty, przedstawionej przez Wykonawcę.
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone jest w jednej lub kilku następujących
formach:
 w pieniądzu, sposób przekazania: przelewem na konto w Banku Handlowym
w Warszawie S.A. 57 1030 1218 0000 0000 9050 8032
 w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym,
 w gwarancjach bankowych,
 w gwarancjach ubezpieczeniowych,
 w poręczeniach 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
Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z p. zm.).
3. Przekazanie przez wykonawcę dokumentu zabezpieczenia nastąpi w formie oryginalnego
dokumentu.
4. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia
i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.
5. Zamawiający wymaga aby zabezpieczenie należytego wykonania umowy było wniesione
najpóźniej w dniu podpisania umowy.
XV. Informacje o formalnościach, jakie zostaną dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego
1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183
Ustawy, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze
najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane drogą elektroniczną, albo
w terminie nie krótszym niż 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem
terminów, o których mowa w pkt. 1 jeżeli w niniejszym postępowaniu zachodzą przesłanki
określone w art. 94 ust. 2 Ustawy Pzp.
3. Wykonawca najpóźniej w dniu podpisania umowy wniesie zabezpieczenie należytego wykonania
umowy zgodnie z Rozdziałem XIV niniejszej SIWZ.
4. Wykonawca najpóźniej w dniu zawarcia umowy przedstawi umowę ubezpieczenia
od odpowiedzialności cywilnej (OC) o której mowa w Rozdziale III niniejszej SIWZ.
5. Najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca przedstawi wykaz środków proponowanych
do stosowania wraz z miesięcznymi ilościami przeznaczenia na każdy obiekt.
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6. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie
wybrana w niniejszym postępowaniu jako najkorzystniejsza, Zamawiający może zażądać przed
zawarciem umowy - umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
Dokumenty wymienione w pkt 3-6 Wykonawca, którego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza, zobowiązany jest przedłożyć na żądanie Zamawiającego najpóźniej w dniu
zawarcia umowy. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza nie przedłoży Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w pkt 3-6
(jeżeli dotyczy) w terminie i formie wskazanej przez Zamawiającego jest to równoznaczne
z uchyleniem się Wykonawcy od podpisania umowy.
XVI. Istotne postanowienia umowy
1. Istotne postanowienia umowy, jakie zostaną zawarte w umowie z wybranym Wykonawcą
stanowią Załączniki nr 8a oraz 8b do niniejszej SIWZ.
2. Dopuszcza się zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie,
której dokonano wyboru Wykonawcy, jeżeli zmiany dotyczą:
1) terminu realizacji umowy, ze względu na wystąpienie okoliczności niedających się
przewidzieć przed zawarciem umowy, np. działanie siły wyższej;
2) zmiany stawki podatku VAT wskutek zmiany obowiązujących przepisów,
3) wystąpienie okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo
zachowania należytej staranności.
4) w przypadku zmiany osób upoważnionych do kontaktu z Zamawiającym.
3. W przypadku zaistnienia okoliczności wymienionych w ust. 2 pkt. 1), strony ustalają nowy
termin realizacji przedmiotu umowy.
4. W przypadku zaistnienia okoliczności wymienionych w ust. 2 pkt. 2) do 4), strony sporządzają
stosowny aneks do umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
5. W trakcie trwania umowy Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego powiadamiania
Zamawiającego o:
1) zmianie siedziby lub nazwy firmy,
2) zmianie osób reprezentujących,
3) ogłoszeniu upadłości,
4) ogłoszeniu likwidacji,
5) zawieszeniu działalności,
6) wszczęciu postępowania układowego, w którym uczestniczy Wykonawca.
XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie zamówienia
1. Środki ochrony prawnej (odwołanie, skarga do sądu) w niniejszym postępowaniu przysługują
Wykonawcy, a także innym podmiotom, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego
przepisów Ustawy Pzp.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Ustawy Pzp czynności
Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub zaniechania
czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Ustawy Pzp.
3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której
zarzuca się niezgodność z przepisami Ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów,
określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie
odwołania.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo
elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą
ważnego kwalifikowanego certyfikatu
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5. Szczegółowe informacje na temat odwołania oraz skargi znajdują się w Ustawie Pzp, w Dziale
VI „Środki ochrony prawnej”.
Wykaz załączników do SIWZ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia,
Załącznik nr 2 do SIWZ - Zestawienie powierzchni OPN-T,
Załącznik nr 3 do SIWZ – Formularz oferty,
Załącznik nr 4 do SIWZ – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
Załącznik nr 5 do SIWZ – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania,
Załącznik nr 6 do SIWZ – Oświadczenie z art. 24 ust. 2 pkt. 5,
Załącznik nr 7 do SIWZ – Wykaz usług,
Załącznik nr 8a oraz 8b do SIWZ – Istotne postanowienia umowy.

Wojciech Samulowski

Dyrektor OPNT
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