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ZATWIERDZAM
Zbigniew Zieliński
Warszawa, dnia 29.08.2014

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(SIWZ)
Sprzątanie pomieszczeń biurowych
Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień
publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907, ze zmianami)
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1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
adres:
NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU
w WARSZAWIE
ul. Nowogrodzka 47a; 00-695 Warszawa
www.ncbir.gov.pl
2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.
907, ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp” lub „uPzp”.
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
3.1. Przedmiotem zamówienia jest sprzątanie pomieszczeń biurowych Narodowego Centrum
Badań i Rozwoju z siedzibą w Warszawie.
Do zadań Wykonawcy należało będzie:
Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń biurowych na sześciu kondygnacjach (łącznie
5355,70 m² + 600 m² planowanej powierzchni), w tym:
I piętro o powierzchni 203 m² - w tym 7 pokoi o łącznej pow. 127,50 m², 1 sala
konferencyjna o pow. 22 m², 1 kuchnia o pow. 7,50 m², 1 toaleta o pow. 4,00 m² oraz
korytarz o pow. 42,00 m².
II piętro o powierzchni 1 575,00 m² - w tym 37 pokoi o łącznej pow. 1 197,30 m², 3 sale
konferencyjne o łącznej pow. 121,00 m², 3 kuchnie o łącznej pow. 34,00 m², 6 toalet o
łącznej pow. 50,70 m², 1 recepcja o łącznej powierzchni 11,00 m², hol wind. o łącznej
pow. 31,40 m² oraz korytarz o łącznej powierzchni 129,60 m².
III piętro o łącznej powierzchni 1 441,00 m² - w tym 39 pokoi o łącznejpow.1 046,00m²,
2 sale konferencyjne o łącznej pow. 53,00 m², 3 kuchnie o łącznej pow.20,70m²,6 toalet
o łącznej pow. 40,20 m², 1 recepcja o łącznej powierzchni 16,00 m², hol wind. o łącznej
pow. 31,40 m² oraz korytarz o łącznej powierzchni 233,70 m²,
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IV piętro o powierzchni 198,2 m² - w tym 6 pokoi o łącznej pow. 129,2 m2, 1 sala
konferencyjna o pow. 23 m², 1 kuchnia o pow. 14 m², oraz korytarz o pow. 32 m²
+ przewidywana do wynajęcia w najbliższym czasie powierzchnia około 600 m2 w tym (ilości przybliżone) 13 pokoi o łącznej pow. 240 m2, 2 sale konferencyjne o pow.
35 m2, 2 kuchnie o łącznej pow. 10 m2, 2 toalety o łącznej pow. 8 m2 oraz korytarze
o łącznej pow. 307 m2 ,
V piętro o łącznej powierzchni 1540,00 m² - w tym 39 pokoi o łącznej pow. 1030,90 m²,
7 sal konferencyjnych o łącznej pow. 106,20 m², 5 kuchni o łącznej pow. 35,80 m², 8
toalet o łącznej pow. 61,20 m², oraz korytarz o łącznej powierzchni 305,90 m²,
VII piętro o łącznej pow. 398,50 m² - w tym 9 pokoi o łącznej pow. 310,10 m², 1 kuchnia
o pow. 3,60 m², 3 toalety o łącznej pow. 22,00 m² oraz korytarz o łącznej powierzchni
62,80 m².
3.2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych.
3.3. Pozycja we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV:
90919200-4

4.

Usługi sprzątania biur

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin realizacji przedmiotu zamówienia obejmuje okres 24 miesięcy. Przewidywany
dzień rozpoczęcia wykonania umowy 17.10.2014 r.

5.

WARUNKI

UDZIAŁU

W

POSTĘPOWANIU

ORAZ

OPIS

SPOSOBU

DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW
5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki,
o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1–4 ustawy Pzp, oraz nie podlegają wykluczeniu
z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których
mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, co potwierdzą przez złożenie:
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5.1.1. oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w związku
z art. 22 ust. 1 pkt 1 - 4 ustawy Pzp (pkt 6.1.3. SIWZ),
5.1.2. oświadczenia

o

braku

podstaw

do

wykluczenia

z

postępowania

w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp (pkt 6.1.4. SIWZ),
5.1.3. dokumentów wymaganych w pkt 6.1.5.,6.1.6.,6.1.7 SIWZ spełniających wymogi
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie
rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz
form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. 2013, poz. 231).
5.2. W zakresie warunku określonego w art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp (posiadanie wiedzy
i doświadczenia), Wykonawcy winni wykazać się wiedzą i doświadczeniem w realizacji
zamówienia lub wykazać wiedzę i doświadczenie innego podmiotu, o którym mowa w
art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w postaci należytego wykonania\ wykonywania, co najmniej
dwóch usług polegających na sprzątaniu budynków użyteczności publicznej* takich jak
m.in. budynki biurowe, szkoły, szpitale, banki o wartości co najmniej 200 000 zł brutto
każda, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie. Wykonawca może wykazać
zgodnie ze swoim wyborem usługę wykonaną lub/i wykonywaną przy czym:
- pod pojęciem usługi wykonanej należy rozumieć usługę zrealizowaną (zakończoną),
- pod pojęciem usługi wykonywanej należy rozumieć usługę będącą w trakcie realizacji
(usługę aktualnie wykonywaną) i wykazać, że jej już zrealizowana część spełnia
następujące wymagania: wartość co najmniej 200 000 zł brutto każda.
Pod pojęciem usługi Zamawiający rozumie jedną umowę z jednym podmiotem.
Wykonawca może wykazać się usługą o szerszym zakresie niż wskazany w warunku i
przedmiocie zamówienia, jednak niniejsza usługa musi spełniać wymagania minimalne

* budynek użyteczności publicznej - należy przez to rozumieć budynek przeznaczony na potrzeby administracji
publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki,
wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w
tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie
kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym oraz inny budynek przeznaczony do
wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub
socjalny (rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.).
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określone w niniejszym SIWZ. W wykazie usług należy wskazać zarówno wartość całej
usługi jak również podać wartość usługi dotyczącej usług sprzątania określonej w
niniejszym warunku.
Na potwierdzenie spełnienia ww. warunku Wykonawcy przedłożą oświadczenie
wymienione w pkt. 6.1.3. SIWZ oraz dokumenty, o których mowa w pkt. 6.1.6. SIWZ.
W przypadku, gdy Wykonawcy będą polegać na wiedzy i doświadczeniu innego
podmiotu, o którym mowa w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, oprócz oświadczenia,
wymienionego w pkt. 6.1.3. SIWZ, dodatkowo winni oni przedłożyć także dokumenty
określone w pkt 6.2. SIWZ.
W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie
o wykonanie zamówienia wystarczy, że warunek określony w pkt 5.2. SIWZ spełni jeden
z nich lub Wykonawcy spełnią go łącznie. Ocena spełnienia ww. warunku odbywać się
będzie metodą spełnia/nie spełnia.
5.3. W zakresie warunku określonego w art. 22 ust. 1 pkt 4 uPzp (dotyczącego sytuacji
ekonomicznej i finansowej) Wykonawcy winni wykazać, że są ubezpieczeni lub wykazać
ubezpieczenie innego podmiotu, o którym mowa w art. 26 ust. 2b uPzp, od
odpowiedzialności

cywilnej

w

zakresie

prowadzonej

działalności

związanej

z przedmiotem zamówienia w wysokości nie mniejszej niż 200 000,00 zł brutto co
najmniej na czas obejmujący datę składania ofert. Na potwierdzenie spełnienia ww.
warunku Wykonawcy przedłożą oświadczenie wymienione w pkt 6.1.3.SIWZ oraz
dokumenty, o których mowa w pkt. 6.1.7. SIWZ. W przypadku oferty składanej przez
Wykonawców ubiegających się wspólnie o wykonanie zamówienia wystarczy, że
warunek określony w pkt 5.3. SIWZ spełni jeden z nich lub Wykonawcy spełnią go
łącznie.
5.4. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie,
iż Wykonawca spełnia wyżej wymienione warunki.
5.5. Niespełnienie chociażby jednego z warunków wymienionych w pkt 5.2. oraz 5.3.
niniejszego SIWZ skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.
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6.

INFORMACJE O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

6.1 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą dostarczyć Zamawiającemu
następujące dokumenty:
6.1.1. Formularz ofertowy (wypełniony i podpisany) – do wykorzystania wzór (druk),
stanowiący Załącznik Nr 2 do SIWZ. W przypadku nie korzystania z ww. druku,
oferta musi zawierać wszelkie zobowiązania Wykonawcy dotyczące realizacji
zamówienia (w szczególności odnoszące się do ceny, okresu realizacji, warunków
płatności, akceptacji Wzoru umowy, określenia części zamówienia, którą
Wykonawca powierzy podwykonawcy).
6.1.2. Formularz cenowy (wypełniony i podpisany) – do wykorzystania wzór (druk),
stanowiący Załącznik Nr 3 do SIWZ.
6.1.3. Oświadczenie

o

spełnianiu

warunków

udziału

w

postępowaniu

w związku z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Pzp, w tym warunków opisanych w pkt
5.2. i 5.3. SIWZ (wypełnione i podpisane) – do wykorzystania wzór (druk)
stanowiący Załącznik Nr 4 do SIWZ.
6.1.4. Oświadczenie

o

braku

podstaw

do

wykluczenia

z

postępowania

w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp (wypełnione
i podpisane) – do wykorzystania wzór (druk) stanowiący Załącznik Nr 5 do SIWZ.
6.1.5. 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
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w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
6.1.6. Wykaz usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym
okresie w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy
i doświadczenia, z podaniem wartości, przedmiotu usług, terminu usług, nazwy
podmiotu na rzecz, którego była / jest świadczona usługa, wraz z dowodami
(np. referencje, rekomendacje) potwierdzającymi należyte ich wykonanie.
Do ewentualnego wykorzystania przy sporządzaniu tego dokumentu służy
Załącznik Nr 7 do SIWZ.
6.1.7. Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że
wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia z sumą
ubezpieczenia nie mniejszą niż 200.000 zł.
6.1.8. W przypadku, gdy Wykonawcy należą do grupy kapitałowej1, o której mowa w
art. 24 ust. 2 pkt 5 uPzp, winni oni przedłożyć listę podmiotów należących do tej
samej grupy kapitałowej albo oświadczenie (informację) o braku przynależności
do grupy kapitałowej (do ewentualnego wykorzystania służy wzór oświadczenia
w zakresie określonym w art. 26 ust. 2d uPzp, stanowiący Załącznik Nr 6 do
SIWZ).
6.1.9.Oryginał pełnomocnictwa albo kopia uwierzytelniona notarialnie lub
poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę(-y) upoważnioną(-e) do
reprezentowania Wykonawcy (tzn. zgodnie z formą reprezentacji określoną
w odpowiednim rejestrze lub innym dokumencie właściwym dla formy
organizacyjnej Wykonawcy) – w przypadku podpisywania oferty przez

Zgodnie z treścią art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
(Dz. U. z 2007 r. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.) poprzez grupę kapitałową rozumie się wszystkich przedsiębiorców,
którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę,
w tym również tego przedsiębiorcę
1
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pełnomocnika. Nie jest dopuszczalne potwierdzanie za zgodność z oryginałem
treści pełnomocnictwa przez samego pełnomocnika umocowanego tymże
pełnomocnictwem, radcę prawnego i adwokata. Z treści pełnomocnictwa winno
wynikać uprawnienie pełnomocnika do reprezentowania Wykonawcy.
Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia (np. spółki
cywilne, konsorcja), zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Pzp, zobowiązani są
ustanowić pełnomocnika. Z treści pełnomocnictwa winno wynikać prawo
pełnomocnika do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego w imieniu Wykonawcy. Dokument ten winien być
podpisany przez osobę/osoby uprawnioną(-e) do jego udzielenia tj. zgodnie
z formą reprezentacji każdego z Wykonawców. W przypadku wspólników spółki
cywilnej dopuszczalne jest przedłożenie umowy spółki cywilnej, z której wynika
zakres i sposób reprezentacji, a w przypadku konsorcjum przedłożenie umowy
konsorcjum.
6.2. W przypadku, gdy Wykonawcy będą polegać na wiedzy i doświadczeniu innego
podmiotu, o którym mowa w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, dodatkowo winni oni
przedłożyć dokument potwierdzający, że będą dysponować zasobami innego podmiotu
niezbędnymi do realizacji zamówienia, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania
warunku wiedzy i doświadczenia np. pisemne zobowiązanie tego podmiotu
do udziału w realizacji zamówienia i oddania do dyspozycji Wykonawcy
wymaganej wiedzy i doświadczenia.
6.3. W przypadku, gdy Wykonawcy będą polegać na zdolnościach ekonomicznych
innego podmiotu, o którym mowa w art. 26 ust. 2b uPzp, winni oni przedłożyć
dokument potwierdzający, że będą dysponować zasobami innego podmiotu
niezbędnymi do realizacji zamówienia np. pisemne zobowiązanie tego podmiotu do
oddania do dyspozycji Wykonawcy wymaganych zdolności ekonomicznych
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określonych w pkt 5.3. SIWZ oraz dokument(-y) określony(-e) w pkt 6.1.7. SIWZ
dotyczący(-e) tego podmiotu.
6.4. W przypadku, gdy Zamawiający przedłuży termin składania ofert na warunkach
dopuszczonych w ustawie Pzp, aktualność dokumentu wymaganego w pkt 6.1.5. SIWZ,
aktualność wykonanych/wykonywanych usług wpisywanych do wykazu, o którym
mowa w pkt 6.1.6. SIWZ oraz aktualność dokumentu wymaganego w pkt 6.1.7. SIWZ
będzie oceniana za każdym razem w stosunku do nowego terminu składania ofert,
wyznaczonego przez Zamawiającego.
6.5. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia, zobowiązani są do
ustanowienia pełnomocnika (pkt 6.1.9. SIWZ). Dokumenty wymienione w pkt 6.1.4.,
6.1.5. SIWZ powinny dotyczyć każdego z Wykonawców. Oświadczenie, o którym
mowa w pkt 6.1.3. SIWZ może zostać skutecznie złożone albo przez każdego
z Wykonawców indywidualnie, albo przez prawidłowo umocowanego pełnomocnika
Wykonawców o ile z jego treści wynika, że zostało złożone w imieniu każdego
z Wykonawców. Dopuszczalne jest także złożenie kopii oświadczeń przez
poszczególnych Wykonawców, podpisanych również przez pełnomocnika. Z uwagi na
oryginalny (pisemny) podpis pełnomocnika, Zamawiający będzie traktował takie
oświadczenie na prawach oryginału, pod warunkiem, że z treści dokumentu nie będzie
wynikało, iż podpis pełnomocnika został złożony w celu potwierdzenia za zgodność
z oryginałem. Forma wymaganych dokumentów uregulowana jest w pkt 10.5. SIWZ.
6.6. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiednio do przepisów Rozporządzenia, zamiast
dokumentu wymienionych w pkt 6.1.5. SIWZ składa dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające
odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
6.7. Dokument, o którym mowa w pkt 6.6. SIWZ powinien być wystawiony nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
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6.8. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w pkt
6.6. SIWZ, Wykonawca zastępuje 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 lub przed
notariuszem. Oświadczenie winno być sporządzone z zachowaniem terminów jak dla
dokumentu wymienionego w pkt 6.6. SIWZ.
7. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI
7.1. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub za pomocą
poczty elektronicznej na adres: przetargi@ncbr.gov.pl. W przypadku przekazywania
oświadczeń, wniosków, zawiadomień i informacji za pomocą faksu lub poczty
elektronicznej każda ze stron jest zobowiązana na żądanie drugiej strony niezwłocznie
potwierdzić fakt jej otrzymania. Zamawiający preferuje komunikację za pomocą
poczty elektronicznej od komunikacji przy użyciu faksu. Przy komunikowaniu się
przy pomocy poczty elektronicznej konieczne jest wysyłanie podpisanych zgodnie
z 10.6 SIWZ skanów pism.
7.2. Wykonawca może na piśmie, faksem lub w formie elektronicznej zwrócić się do
Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający niezwłocznie
udzieli wyjaśnień jednak nie później niż 2 dni przed terminem składania ofert - pod
warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie
później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania
ofert i nie dotyczy udzielonych wyjaśnień.
Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania
ww. wniosków. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu,
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o którym mowa powyżej lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może
udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
7.3. Pytania należy przesyłać pisemnie na adres Zamawiającego, faksem na numer
/+48 22/ 20-13-408 i za pomocą poczty elektronicznej na adres: przetargi@ncbir.gov.pl.
W temacie pisma należy podać tytuł przetargu.
7.4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim
Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści
na stronie internetowej Zamawiającego.
7.5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed
upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść niniejszej SIWZ.
7.6. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana stanie się częścią SIWZ i zostanie
niezwłocznie przekazana wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz
zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.
7.7. Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji treści SIWZ
niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach.
7.8. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadomi
wszystkich Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści stosowną informację
na stronie internetowej Zamawiającego.
8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
8.1.

W niniejszym postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium
przed upływem terminu składania ofert. Wadium należy wnieść w wysokości 11 000,00
zł (słownie: jedenaście tysięcy zł).

8.2.

Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
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5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r., Nr 42, poz. 275 z późn. zm.).
8.3.

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy
Narodowego Centrum Badań i Rozwoju:
Bank Gospodarstwa Krajowego
I Oddział w Warszawie
nr 22 1130 1017 0020 1020 9820 0001
z zaznaczeniem „Wadium – na sprzątanie pomieszczeń biurowych
Narodowego Centrum Badań i Rozwoju”

Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uzna wadium, które znajdzie się
na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Dowodem
wniesienia wadium może być dokument potwierdzający dokonanie przelewu kwoty wadium
lub jego kopia potwierdzona przez Wykonawcę, które należy dołączyć do oferty.
8.4.

W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniężna, Zamawiający wymaga
złożenia wraz z ofertą oryginału dokumentu wadialnego (gwarancji lub poręczenia).

8.5.

Dokument wadialny, o którym mowa w pkt. 8.4. SIWZ, powinien zawierać informacje
o udzieleniu gwarancji lub poręczenia na kwotę wymienioną w pkt 8.1. SIWZ,
stanowiącą zabezpieczenie wadium na rzecz Zamawiającego w przetargu
nieograniczonym

na

sprzątanie

pomieszczeń

biurowych

Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, winien określać precyzyjnie gwaranta
(poręczyciela), beneficjenta (Narodowe Centrum Badań i Rozwoju), zleceniodawcę
gwarancji (poręczenia), termin ważności udzielonej gwarancji (poręczenia), który
winien odpowiadać co najmniej terminowi związania ofertą - pkt 9.1. SIWZ oraz
zawierać zobowiązanie podmiotu udzielającego gwarancji (poręczenia) do
bezwarunkowej zapłaty wadium na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego
w przypadkach przewidzianych ustawie Pzp. Treść dokumentu stanowiącego wadium
nie może warunkować wypłacenia kwoty Zamawiającemu od badania zasadności
żądania wypłaty przez wystawcę dokumentu czy jakikolwiek inny podmiot.
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8.6.

Dokument wadialny, o którym mowa w pkt 8.4. SIWZ, należy złożyć
w oddzielnym, zamkniętym opakowaniu (kopercie) przed upływem terminu składania
ofert, w miejscu wskazanym w pkt 12. SIWZ. Opakowanie (kopertę) zawierającą
dokument wadialny należy opisać analogicznie do opisu oferty wskazanego w pkt 11.
SIWZ, z dopiskiem: wadium. Kserokopię niniejszego dokumentu należy dołączyć do
oferty.

8.7.

W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia,
dopuszczalne jest wystawienie dokumentu stanowiącego wadium na jednego z
Wykonawców, pod warunkiem, że z jego treści wynika, iż zabezpiecza on złożenie
oferty przez wszystkich Wykonawców działających wspólnie.

8.8.

Termin wniesienia wadium upływa wraz z upływem terminu składania ofert.

8.9.

Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą, począwszy od
dnia, w którym upływa termin składania ofert.

8.10. Zamawiający wykluczy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp
Wykonawców,

którzy

nie

wniosą

wadium

w

określonym

terminie

i prawidłowej formie lub złożą wadliwe wadium, w tym również na przedłużony okres
związania ofertą lub w sytuacji, o której mowa w art. 46 ust. 3 ustawy Pzp.
9. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
9.1. Okres związania Wykonawców złożoną ofertą wynosi 30 dni licząc od dnia upływu
terminu składania ofert.
9.2. 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 (art. 85 ust. 2
Pzp).
9.3. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu
związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia orzeczenia przez Krajową Izbę
Odwoławczą.
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10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
10.1. Ofertę składa się w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Oferta musi być
przygotowana w języku polskim, w sposób czytelny. Zamawiający nie wyraża zgody na
złożenie oferty w postaci elektronicznej.
10.2. Ofertę (Formularz ofertowy i cenowy), oświadczenie o spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu w związku z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Pzp oraz oświadczenie
o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa
w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, a także wykaz usług zaleca się sporządzić na drukach
stanowiących załączniki do SIWZ.
10.3. W przypadku, gdy Wykonawca nie skorzysta z załączonego Formularza ofertowego
i cenowego (Załącznik Nr 2 i 3), zobowiązany jest złożyć ofertę w taki sposób, by treść
oferty odpowiadała treści SIWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie skorzysta
z załączonych druków (Załącznik Nr 4 i 5, 6 oraz 7 do SIWZ), treść składanych
oświadczeń oraz wykazu usług powinna potwierdzać spełnianie warunków udziału
obowiązujących w niniejszym postępowaniu.
10.4. Wykonawca może złożyć wyłącznie jedną ofertę, w której musi być zaoferowana tylko
jedna cena, ustalona zgodnie z opisem w pkt 14 SIWZ.
10.5. Formularz ofertowy, formularz cenowy, oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu w związku z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Pzp, zobowiązania podmiotu o
których mowa w pkt 6.2. i 6.3. SIWZ oraz oświadczenie lub lista podmiotów, o której
mowa 6.1.7. SIWZ muszą być złożone w formie oryginału. Forma dokumentu
pełnomocnictwa uregulowana jest w punkcie 6.1.9. SIWZ. Pozostałe dokumenty spośród
wymienionych w pkt 6 SIWZ mogą być złożone w formie oryginału lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem zgodnie z pkt 10.7. SIWZ.
10.6. Formularz ofertowy, formularz cenowy, oświadczenia określone w pkt 6.1.3 i 6.1.4.
SIWZ, wykaz usług, a także oświadczenie lub lista podmiotów, o której mowa z pkt 6.1.8.
SIWZ muszą być podpisane przez osobę(-y) upoważnioną(-e) do reprezentowania
Wykonawcy (tzn. zgodnie z formą reprezentacji określoną w odpowiednim rejestrze lub
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innym dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy) bądź
posiadającą(-ce) stosowne pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 6.1.9. SIWZ.
10.7. Kserokopie dokumentów, winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez
Wykonawcę lub osobę uprawnioną do takich czynności na podstawie obowiązujących
przepisów prawa, z zastrzeżeniem pkt 6.1.9 SIWZ. W przypadku Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa
w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy
lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub
te podmioty. By cel poświadczenia nie budził wątpliwości prosimy o następującą formułę
na dokumencie „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” na każdej zapisanej stronie bądź
formułę „Poświadczam za zgodność z oryginałem strony od …. do ….” oraz podpis(-y)
osoby/osób upoważnionej(-ych) do reprezentacji Wykonawcy. Powyższe nie odnosi się
do poświadczeń notarialnych.
10.8. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język
polski.
10.9. Wykonawca w ofercie może zastrzec informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
(t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.).

Uwaga
Zastrzegając informacje w ofercie Wykonawca winien mieć na względzie, że zastrzeżona informacja ma wtedy
charakter tajemnicy przedsiębiorstwa, jeśli spełnia łącznie trzy warunki:
 ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub posiada wartość
gospodarczą,
 nie została ujawniona do wiadomości publicznej tzn. nie jest znana ogółowi lub osobom, które ze względu
na prowadzoną działalność są zainteresowane jej posiadaniem,
 podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.
W nawiązaniu do orzecznictwa arbitrażowego i sądowego, należy przyjąć, iż sferą tajemnicy można objąć tylko
takie informacje, które są znane jedynie poszczególnym osobom lub określonej grupie osób. Obszar ten nie może
się rozciągać na informacje powszechnie znane lub te, o których treści każdy zainteresowany może się legalnie
dowiedzieć.

Wykonawca w szczególności nie może zastrzec w ofercie informacji:
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10.9.1. odczytywanych podczas otwarcia ofert, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy
Pzp,
10.9.2. które są jawne na mocy odrębnych przepisów,
10.9.3. cen jednostkowych stanowiących podstawę wyliczenia ceny oferty.
11. OPAKOWANIE I OZNAKOWANIE OFERT
Oferta powinna znajdować się w nieprzejrzystej kopercie, zapieczętowanej w sposób
zapewniający zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność
do terminu składania ofert.

Koperta

powinna

być

oznaczona

nazwą

i

adresem

Zamawiającego, nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy oraz napisem: „Oferta na
sprzątanie pomieszczeń biurowych Narodowego Centrum Badań i Rozwoju’’.
Oznaczenie sprawy: 23/14/PN oraz „NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 12.09.2014 R.
GODZ. 13:30”.
Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z ww. opisem (np. potraktowanie oferty jako
zwykłej korespondencji i nie dostarczenie jej na miejsce składania ofert w terminie
określonym w SIWZ) ponosi Wykonawca. W przypadku składania oferty za pośrednictwem
firmy kurierskiej zewnętrzne opakowanie oferty (np. firmowa koperta firmy kurierskiej)
winno być również oznaczone w sposób umożliwiający przyporządkowanie oferty do
niniejszego postępowania, tj. co najmniej nazwą lub numerem postępowania.
12. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
12.1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w kancelarii, pokój nr 204 piętro 2.
Termin składania ofert upływa dnia 12.09. 2014 r. o godz. 1230. Oferty otrzymane przez
Zamawiającego po tym terminie zostaną zwrócone.
12.2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu, w którym upływa termin ich składania o godz. 1330
w siedzibie Zamawiającego w sali konferencyjnej nr 237 piętro 2.
12.3. Wykonawca zgodnie z art. 84 ust. 1 ustawy Pzp może przed upływem terminu do
składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.

Strona 16 z 53

Oznaczenie sprawy: 23/14/PN

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Pomocy Technicznej
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

12.4. Wykonawca o wprowadzeniu zmian lub zamiarze wycofania oferty powiadamia
Zamawiającego pisemnie.
12.5. Pismo informujące o zmianie lub wycofaniu oferty należy złożyć (przed terminem
składania ofert), zgodnie z opisem podanym w pkt. 11 oznaczając dodatkowo: „ZMIANA
OFERTY” lub „WYCOFANIE OFERTY”.
12.6. Do pisma o wycofaniu lub zmianie oferty musi być załączony dokument, z którego
wynika prawo osoby podpisującej informację do reprezentowania Wykonawcy.
12.7. Ofertę złożoną po terminie składania ofert Zamawiający zwróci niezwłocznie (art. 84 ust.
2 ustawy Pzp).
13. INFORMACJA O TRYBIE OTWARCIA I OCENY OFERT
13.1. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą w nim uczestniczyć.
13.2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
13.3. Podczas otwarcia ofert Zamawiający ogłosi nazwy (firmy) i adresy Wykonawców,
informacje dotyczące ceny oraz inne informacje określone w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.
13.4. W toku dokonywania badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać
od Wykonawców wyjaśnień dotyczących ich treści.
13.5. Oferty, które nie zostaną odrzucone, zostaną poddane procedurze oceny zgodnie
z kryterium oceny ofert określonym w punkcie 16 niniejszej SIWZ.
13.6. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom określonym w ustawie Pzp oraz w SIWZ i uzyska największą liczbę
punktów zgodnie z przyjętymi kryterium oceny ofert.
14. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY
14.1.Cena oferty brutto jest ceną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane
z realizacją zamówienia (w tym m.in. podatek VAT, ewentualne upusty i rabaty).
14.2.Wykonawca oblicza cenę oferty zgodnie z Formularzem cenowym stanowiącym załącznik
nr 3 do SIWZ, a następnie przenosi ją do Formularza ofertowego.
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14.3.Wykonawca w Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ poda
całkowitą wartość za wykonanie zamówienia.
14.4. Wszystkie ceny należy podać w złotych polskich. Wykonawca określi ceny na wszystkie
elementy zamówienia, wypełniając odpowiednio wszystkie pola Formularza cenowego.
14.5. Wszystkie ceny określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres obowiązywania
umowy i nie będą podlegały zmianom ani waloryzacji w okresie realizacji umowy.
14.6. Ceny jednostkowe i wszystkie wymienione wartości należy podać z dokładnością do
dwóch miejsc po przecinku.
14.7. Cena oferty musi zostać wyrażona cyfrowo i słownie. W przypadku rozbieżności
przyjmuje się cenę wyrażoną słownie. W formularzu oferty należy podać :
1) cenę netto - bez podatku VAT
2) cenę brutto – łącznie z podatkiem VAT,
3) stawkę podatku VAT.
14.8. Ustalenie prawidłowej stawki podatku VAT leży po stronie Wykonawcy.
14.9. Zamawiający nie uzna za oczywistą omyłkę i nie poprawi błędnie ustalonej stawki
podatku VAT.
15. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ
PROWADZONE

ROZLICZENIA

MIĘDZY

ZAMAWIAJĄCYM

A WYKONAWCĄ
15.1. W

związku

z

wykonaniem

umowy

w

sprawie

zamówienia

publicznego

w przedmiotowym postępowaniu Zamawiający nie przewiduje prowadzenia rozliczeń
z Wykonawcą w walutach obcych.
15.2. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą dokonywane w złotych
polskich.
16. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ
PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH
KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT
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16.1. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena oferty brutto - znaczenie 100%.
16.2. Zamawiający przyzna punkty według wzoru:
najniższa zaoferowana cena brutto
Liczba przyznanych punktów = ----------------------------------------------- x 100
cena ocenianej oferty brutto
Oferta najkorzystniejsza otrzyma 100 punktów, oferty pozostałe proporcjonalnie mniej.
16.3.Zamawiający dokona oceny ofert, które nie będą podlegały odrzuceniu.
16.4. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
16.4.1. jest niezgodna z ustawą;
16.4.2. jej treść nie odpowiada treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust.2 pkt 3 ustawy;
16.4.3. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
16.4.4. zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
16.4.5. została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu;
16.4.6. zawiera błędy w obliczeniu ceny;
16.4.7. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia mu zawiadomienia nie zgodzi się
na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy;
16.4.8. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
17. POPRAWIENIE OMYŁEK W OFERCIE
17.1.

Zamawiający poprawi w ofercie, w szczególności:

17.1.1. oczywiste omyłki pisarskie – bezsporne, nie budzące wątpliwości omyłki dotyczące
wyrazów, np.: widoczna mylna pisownia wyrazu, ewidentny błąd gramatyczny,
niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego części, ewidentny błąd rzeczowy np.: 31
kwietnia 2013 r., rozbieżność pomiędzy ceną wpisaną liczbą i słownie.
17.1.2. oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek – omyłki dotyczące działań arytmetycznych na liczbach, np.:

Strona 19 z 53

Oznaczenie sprawy: 23/14/PN

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Pomocy Technicznej
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

błędny wynik działania matematycznego wynikający z dodawania, odejmowania,
mnożenia i dzielenia;
17.1.3. inne omyłki - polegające na niezgodności oferty z SIWZ niepowodujące istotnych
zmian w treści oferty.
17.2. O poprawieniu omyłek w ofercie Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę,
którego oferta została poprawiona.
18. INFORMACJA

O

FORMALNOŚCIACH,

JAKIE

POWINNY

ZOSTAĆ

DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY O
ZAMÓWIENIE PUBLICZNE
18.1. Umowa w sprawie wykonania zamówienia publicznego, którego przedmiot został
określony w niniejszej SIWZ, zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień
wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie.
18.2. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę
z punktu widzenia kryterium przyjętego w niniejszej SIWZ.
18.3. Niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej

Zamawiający powiadomi

Wykonawców, którzy złożyli oferty o:
18.3.1 wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko,
siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę
wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy) albo imiona i
nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli
oferty, a także punktację przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert;
18.3.2. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne
i prawne;
18.3.3. Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia,
podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
18.4. Zamawiający określi datę i miejsce podpisania umowy. Termin podpisania umowy nie
będzie krótszy niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej
oferty, zgodnie z art. 94 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp.
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18.5. Zawarcie umowy przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 18.4. może nastąpić
w przypadku, gdy:
18.5.1. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zostanie złożona tylko jedna
oferta (art. 94 ust. 2 pkt 1a ustawy Pzp);
18.5.2. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie odrzucono żadnej oferty
oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy (art. 94 ust. 2 pkt 3a ustawy Pzp).
18.6. Przed podpisaniem umowy wybrany Wykonawca:
18.6.1.przekaże Zamawiającemu informacje dotyczące wskazania osób podpisujących
umowę oraz osoby upoważnione do kontaktów w sprawach realizacji umowy;
18.6.2. zobowiązany będzie dostarczyć Zamawiającemu polisę ubezpieczeniową OC z
tytułu prowadzonej działalności gospodarczej z sumą gwarancyjną minimum złotych
1 000 000,00. Polisa, o której mowa powyżej musi pozostać w mocy przez cały okres
obowiązywania Umowy.
18.7. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania, przed
podpisaniem umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, umowy
regulującej współpracę tych Wykonawców.
18.8. O terminie i miejscu podpisania umowy Zamawiający poinformuje wybranego
Wykonawcę odrębnym pismem lub drogą mailową.
18.9. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej.
18.10. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy
w

sprawie

zamówienia

publicznego,

Zamawiający

może

wybrać

ofertę

najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
18.11. Strony ustalą sposób przekazania po podpisaniu Umowy dokumentacji wymaganej
od Wykonawcy, którego oferta została wybrana.

19. ISTOTNE

DLA

STRON

POSTANOWIENIA,

WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY
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19.1. Istotne dla Stron postanowienia zostały zawarte we wzorze umowy. Wzór umowy
stanowi Załącznik Nr 8 SIWZ.
19.2. Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją wszystkich warunków zawartych we
wzorze umowy.

20. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH
WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przysługują środki
ochrony prawnej określone w Dziale VI uPzp dla trybu przetargu nieograniczonego o
wartości nieprzekraczającej 134 000 euro.

21.

INNE INFORMACJE

Nie przewiduje się:
22.1. zawarcia umowy ramowej;
22.2. ustanowienia dynamicznego systemu zakupów;
22.3. wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej
22.4. udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy
Wykaz Załączników do niniejszej SIWZ:
1. Załącznik 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, rzuty poszczególnych
kondygnacji
2. Załącznik 2 - Formularz ofertowy
3. Załącznik 3 – Formularz cenowy
4. Załącznik 4 – Oświadczenie Wykonawcy dotyczące art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Pzp
5. Załącznik 5 – Oświadczenie Wykonawcy dotyczące art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
6. Załącznik 6 - Oświadczenie w zakresie określonym w art. 26 ust. 2d uPzp
7. Załącznik 7 – Wykaz należycie wykonanych usług
8. Załącznik 8 – Wzór umowy
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Załącznik nr.1
Do zadań Wykonawcy należało będzie:
Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń biurowych na sześciu kondygnacjach (łącznie
5355,70 m² + 600 m²), w tym:
I piętro o powierzchni 203 m² - w tym 7 pokoi o łącznej pow. 127,50 m², 1 sala
konferencyjna o pow. 22 m², 1 kuchnia o pow. 7,50 m², 1 toaleta o pow. 4,00 m² oraz
korytarz o pow. 42,00 m².
II piętro o powierzchni 1 575,00 m² - w tym 37 pokoi o łącznej pow. 1 197,30 m², 3 sale
konferencyjne o łącznej pow. 121,00 m², 3 kuchnie o łącznej pow. 34,00 m², 6 toalet o
łącznej pow. 50,70 m², 1 recepcja o łącznej powierzchni 11,00 m², hol wind. o łącznej pow.
31,40 m² oraz korytarz o łącznej powierzchni 129,60 m².
III piętro o łącznej powierzchni 1 441,00 m² - w tym 39 pokoi o łącznejpow.1 046,00m²,
2 sale konferencyjne o łącznej pow. 53,00 m², 3 kuchnie o łącznej pow. 20,70 m², 6 toalet
o łącznej pow. 40,20 m², 1 recepcja o łącznej powierzchni 16,00 m², hol wind. o łącznej
pow. 31,40 m² oraz korytarz o łącznej powierzchni 233,70 m²,
IV piętro o powierzchni 198,2 m² - w tym 6 pokoi o łącznej pow. 129,2 m2, 1 sala
konferencyjna o pow. 23 m², 1 kuchnia o pow. 14 m², oraz korytarz o pow. 32 m²
+ przewidywana do wynajęcia w najbliższym czasie powierzchnia około 600 m2 w tym (ilości przybliżone) 13 pokoi o łącznej pow. 240 m2, 2 sale konferencyjne o pow. 35
m2, 2 kuchnie o łącznej pow. 10 m2, 2 toalety o łącznej pow. 8 m2 oraz korytarze o łącznej
pow. 307 m2 ,
V piętro o łącznej powierzchni 1540,00 m² - w tym 39 pokoi o łącznej pow. 1030,90 m², 7
sal konferencyjnych o łącznej pow. 106,20 m², 5 kuchni o łącznej pow. 35,80 m², 8 toalet o
łącznej pow. 61,20 m², oraz korytarz o łącznej powierzchni 305,90 m²,
VII piętro o łącznej pow. 398,50 m² - w tym 9 pokoi o łącznej pow. 310,10 m², 1 kuchnia
o pow. 3,60 m², 3 toalety o łącznej pow. 22,00 m² oraz korytarz o łącznej powierzchni 62,80
m².
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2. Do kompleksowego sprzątania powierzchni biurowych należy:
2.1 Pomieszczenia biurowe
2.1.1 Sprzątanie codzienne:
a) opróżnianie koszy na śmieci, wynoszenie śmieci, wymiana worków oraz mycie
koszy wewnątrz i na zewnątrz (w razie ich zabrudzenia),
b) odkurzanie wykładzin podłogowych, oraz usuwanie na bieżąco z ich powierzchni
plam,
c) opróżnianie niszczarek ze ścinków papieru i wynoszenie do wyznaczonego
kontenera.
2.1.2 Sprzątanie cotygodniowe (piątek):
a) odkurzanie tapicerki meblowej,
b) wycieranie kurzu z mebli (również górne partie),
c) mycie na mokro drzwi wraz z klamkami,
d) wycieranie na mokro, parapetów, listew odbojowych i listew przypodłogowych.
2.2 Korytarze i hole:
2.2.1 Sprzątanie codzienne:
a) odkurzanie na sucho wykładziny dywanowej i na mokro podłogowej oraz usuwanie
na bieżąco z ich powierzchni plam,
b) mycie środkami pielęgnacyjnymi przeznaczonymi do mycia szyb powierzchni
szklanych znajdujących się wewnątrz budynku (drzwi wejściowe, ścianki szklane).
2.2.2 Sprzątanie cotygodniowe (piątek) - wycieranie na mokro gaśnic, tabliczek informacji
wizualnej, listew odbojowych, listew przypodłogowych i listew instalacyjnych.
2.3. Sanitariaty i kuchnie:
2.3.1 Sprzątanie codzienne:
a) opróżnianie i mycie pojemników na środki higieny osobistej, koszy na odpadki,
koszy na zużyte ręczniki jednorazowe oraz wymiana worków na śmieci,
b) wycieranie na mokro drzwi, parapetów, rur środkami właściwymi dla rodzaju
sprzątanej powierzchni,
c) czyszczenia luster środkami do tego przeznaczonymi,
d) czyszczenia pojemników na mydło, papier toaletowy i ręczniki papierowe,
e) mycie i dezynfekowanie 32 szt. muszli klozetowych, 39 szt. umywalek, 13 szt.
zlewów, 12 szt. pisuarów, baterii łazienkowych i kuchennych, desek klozetowych
oraz glazury i terakoty środkami przeznaczonymi do czyszczenia i dezynfekcji,
f) wykładanie zapachów w łazienkach,
g) zakładanie kostek WC w muszlach toaletowych,
h) wykładanie i uzupełnianie ręczników papierowych w kuchni i toaletach,
i) uzupełniania mydła w pojemnikach w toaletach,
j) zakładanie papieru toaletowego w toaletach,
k) mycia drzwi, glazury i terakoty w sanitariatach i w kuchni.
2.3.2 Sprzątanie comiesięczne (pierwszy piątek miesiąca):
a) mycie kuchenek mikrofalowych 9 szt. (wewnątrz i na zewnątrz),
b) mycie lodówek 11 szt. (wewnątrz i na zewnątrz).
2.4. Recepcje:
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2.4.1 Sprzątanie codzienne:
a) odkurzanie na sucho wykładziny dywanowej oraz usuwanie na bieżąco z ich
powierzchni plam,
b) opróżnianie koszy na śmieci, wynoszenie śmieci, wymiana worków oraz mycie
koszy wewnątrz i na zewnątrz (w razie ich zabrudzenia),
c) wycieranie na mokro i na sucho oraz usuwanie plam z blatów.
2.5. Sekretariat dyrektora:
Raz na kwartał mycie od wewnątrz powierzchni szklanej wykuszu, o powierzchni około 30
m2 .
Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania usługi sprzątania poza godzinami pracy biura
tj. od godz. 1700 do 700.
Dodatkowo zapewni zmianę dzienną w godz. 730 do 1530 (w składzie 2 osób, osoba sprzątająca
+ pracownik fizyczny z możliwością zamiany na dwóch pracowników fizycznych np. w celu
przeniesienia mebli). Obowiązki zmiany dziennej będą obejmowały:
a) sprzątanie 9 pomieszczeń z systemem kontroli dostępu,
b) bieżące sprzątanie biura,
c) opróżnianie niszczarek ze ścinków papieru i wynoszenie do wyznaczonego kontenera,
d) wykładanie i uzupełnianie ręczników papierowych w kuchni i toaletach,
e) uzupełniania mydła w pojemnikach w toaletach,
f) zakładanie papieru toaletowego w toaletach,
g) uzupełnianie papieru kserograficznego przy 15 urządzeniach wielofunkcyjnych.
Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt zapewnić osobom sprzątającym sprzęt konieczny
do realizacji zamówienia (jednolite ubrania robocze, wózki serwisowe, odkurzacze) oraz środki
czystości należytej jakości i posiadające odpowiednie atesty oraz świadectwa dopuszczenia do
obrotu w Polsce. Środki czystości i dezynfekcyjne powinny być o delikatnym zapachu. Jako
odświeżacze powietrza powinny być używane olejki zapachowe o długotrwałym intensywnym
działaniu. Skutecznie likwidujące wszelkie nieprzyjemne zapachy. Wykonawca otrzyma w
zależności od zapotrzebowania od Zamawiającego produkty do bieżącego uzupełniania papieru
toaletowego, ręczników papierowych, mydła w płynie, w sposób zapewniający ciągłość.
Zamawiający przewiduje przeprowadzenie wizji lokalnej pomieszczeń. Wizja zostanie
przeprowadzona w dniu 5 września 2014 r. godz. 10 sala 236.
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Załącznik nr.2

pieczęć firmowa Wykonawcy

FORMULARZ OFERTOWY
dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

.......................................................................................................................................................
PEŁNA NAZWA WYKONAWCY
.......................................................................................................................................................
ADRES Z KODEM POCZTOWYM
………….………………………………………………………………………………………
NR FAKSU

E-MAIL

………………...……………

..........................................

NIP

REGON

.......................................................................................................................................................
IMIONA I NAZWISKA OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO REPREZENTOWANIA
I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU WYKONAWCY
Ofert na sprzątanie pomieszczeń biurowych
Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Nawiązując do otrzymanej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ,
do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na sprzątanie
pomieszczeń biurowych dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju 23/14/PN, oferujemy
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wykonanie przedmiotu zamówienia przez okres 24 miesięcy, lub do wyczerpania środków w
pełnym rzeczowym zakresie ujętym w SIWZ za cenę:
Cena netto oferty: ………..………………………...
słownie złotych: .........................................................................................................................
Wysokość stawki podatku VAT ……………..%
Cena brutto oferty: ………..………………………...
słownie złotych brutto:
.........................................................................................................................
* Cena oferty brutto jest ceną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane
z realizacją zamówienia (w tym m.in. podatek VAT, ewentualne upusty i rabaty).
Wyliczenie zostało podane w Załączniku Nr 2 do oferty (Formularz cenowy).
Oświadczamy, że:
1.

Nie wnosimy żadnych zastrzeżeń do treści SIWZ oraz załączników będących integralną
częścią SIWZ.

2.

Spełniamy wszystkie wymagania zawarte w SIWZ i w załącznikach będących integralną
częścią SIWZ.

3.

Złożona przez nas oferta jest zgodna z treścią SIWZ i załącznikami będącymi integralną
częścią SIWZ.

4.

Akceptujemy istotne postanowienia umowy, warunki płatności oraz termin realizacji
przedmiotu zamówienia podany przez Zamawiającego.

5.

Uważamy się za związanych niniejszą ofertą 30 dni od dnia upływu terminu składania
ofert.

6. Oświadczam(-y), iż realizację przedmiotu zamówienia:
w zakresie‡ ………………………………………………………………………………….
powierzę(-my) podwykonawcy(-om), po zawarciu stosownej umowy.

‡

Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć część prac podwykonawcy(-om) powinien wpisać powierzony zakres prac. W przypadku braku
miejsca sporządzić stosowną informację w postaci załącznika do składanej oferty. Jeżeli Wykonawca nie zamierza powierzyć części
prac podwykonawcy(-om) punktu tego może nie wypełniać lub wpisać „nie dotyczy” lub skreślić.
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7. Oświadczam(-y),

że

wadium

w

kwocie

11

000,00

zł

zostało

wniesione

formie§..............................................................................................................
.......................................................................................................................
.....................
8. Oferta została złożona na … stronach, ponumerowanych od nr … do nr …
9. Załącznikami do niniejszej oferty stanowiącymi jej integralną część są następujące
dokumenty:

a. .........................................................
b. ..........................................................
c. ..........................................................
d. ........................................................

…………………………………

……………………………….

miejscowość, data

podpis, imię i nazwisko
lub podpis na pieczęci imiennej

*

Niepotrzebne skreślić

§ Należy

wpisać formę, w jakiej wniesione zostało wadium. Dla wadium wnoszonego w formie pieniężnej zaleca się wpisanie
nazwy banku oraz numeru konta, w celu umożliwienia Zamawiającemu dokonania zwrotu wadium w przypadkach
przewidzianych uPzp.
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Załącznik Nr 3

__________________________
pieczęć firmowa Wykonawcy
FORMULARZ CENOWY
Lp.

1

1

Opis usługi

2

Cena netto jednej
usługi (sprzątanie
1 m2 przez okres
1 miesiąca)
3

Sprzątanie 1 m2
powierzchni
przez okres 1
miesiąca
(zgodnie z
opisem
przedmiotu
zamówienia)

Ilość m2

Ilość usług
okresie
trwania
umowy

4

5

5355,70
m² +
600 m²

24

…………………………………
miejscowość,

Wartość
netto PLN
kol. 3 x kol. 4
x kol. 5

Stawka
% VAT

6

7

Kwota
VAT
(PLN)
Kol. 6 x
7
8

Cena oferty
(brutto)
kol. 6 + kol. 8

9

................................
podpis, imię i nazwisko
lub podpis na pieczęci imiennej
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Załącznik Nr 4
Oświadczenie Wykonawcy *
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,
o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na sprzątanie pomieszczeń
biurowych dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (23/14/PN) oświadczam/y, że spełniam/y
warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,
dotyczące:
 posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania,
 posiadania wiedzy i doświadczenia* ………………………………………………………………,
 dysponowania

odpowiednim

potencjałem

technicznym

oraz

osobami

zdolnymi

do wykonania zamówienia,
 sytuacji ekonomicznej i finansowej† ………………………………………………………………,.
…………………………………

…………………………………………………

miejscowość, data

podpis, imię i nazwisko
lub podpis na pieczęci imiennej

*

†

Jeżeli Wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu innego podmiotu, w wykropkowanym polu zaleca się wpisanie sentencji
„będę(będziemy) dysponować zasobami innego podmiotu niezbędnymi do realizacji zamówienia i na potwierdzenie przedstawiam(-my) odpowiednie
dokumenty określone w pkt 6.2. SIWZ dot. tego podmiotu”.
Jeżeli Wykonawca będzie polegał na sytuacji ekonomicznej innego podmiotu, w wykropkowanym polu zaleca się wpisanie sentencji
„będę(będziemy) dysponować zasobami innego podmiotu niezbędnymi do realizacji zamówienia i na potwierdzenie przedstawiam(-my) odpowiednie
dokumenty określone w pkt 6.3. SIWZ dot. tego podmiotu”.
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Załącznik Nr 5
…………………………………….
Pieczęć firmowa Wykonawcy
Oświadczenie Wykonawcy *
o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach,
o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych *
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na sprzątanie pomieszczeń
biurowych dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (23/14/PN) oświadczam/y, że nie podlegam/y
wykluczeniu

z

postępowania

na

podstawie

art.

24

ust.

1

ustawy

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

…………………………………

…………………………………………………

miejscowość, data

podpis, imię i nazwisko
lub podpis na pieczęci imiennej
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Załącznik Nr 6

Nazwa Wykonawcy w imieniu którego składane jest oświadczenie:
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

OŚWIADCZENIE ‡
w zakresie określonym w art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn.zm.), zwanej dalej „uPzp”
Niniejszym oświadczam(-my), iż 2:




nie należę(-my) do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 uPzp
należę(-my) do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 uPzp i w załączeniu
przekładam stosowną listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.

....................................................................................
podpis, imię i nazwisko lub podpis na pieczęci imiennej

‡

Pouczenie o odpowiedzialności karnej

Art. 297 § 1 Kodeksu karnego (Dz. U. Nr 88 poz. 553 z późn. zm.):
„Kto w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie
ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi – kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji,
subwencji, potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego z poręczenia lub z gwarancji lub podobnego świadczenia pieniężnego na określony cel
gospodarczy, elektronicznego instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę
albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia
finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.”
2
Należy zakreślić odpowiedni kwadrat
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Załącznik Nr 7
................................................
Pieczęć firmowa Wykonawcy

WYKAZ USŁUG§
w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, o którym
mowa w pkt 5.2. SIWZ, w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, należy wpisać usługi zrealizowane
w tym okresie
Wymaganie Zamawiającego – należyte wykonanie/wykonywanie 2 usług polegających na
sprzątaniu budynków użyteczności publicznej** takich jak m.in. budynki biurowe, szkoły, szpitale,
banki o wartości co najmniej 200 000 każda
Wykonana usługa

Lp.

Przedmiot usługi

1.

…………..………………………………………………………...

tj.

usługa……………………………………………………………………
Wartość usługi
(brutto)††

…………………………………… zł,

§

W tabeli należy podać wszystkie informacje, pozwalające jednoznacznie stwierdzić czy Wykonawca spełniaodpowiednie
warunki określone w ogłoszeniu o zamówieniu. Do każdej wskazanej w wykazie usługi należy dołączyć dokument
potwierdzający, że usługa została wykonana należycie. W przypadku usług wykonanych(zakończonych), Wykonawcy
mają obowiązek przedstawić dokument, który powinien być wystawiony po zakończeniu realizacji usługi.
** budynek użyteczności publicznej - należy przez to rozumieć budynek przeznaczony na potrzeby administracji
publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania,
opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych
lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym,
morskim lub wodnym śródlądowym oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek
użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny (rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - Dz.
U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.).
†† W przypadku wykazania usługi o szerszym zakresie w należy wskazać zarówno wartość całej usługi jak również podać wartość

usługi dotyczącej usług sprzątania określonej w warunku i przedmiocie usługi.
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od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)

Data wykonania
(należy podać datę
rozpoczęcia
i zakończenia
realizacji usługi)
Odbiorca (podmiot,
który zlecał
wykonanie usługi)

Przedmiot usługi

…………….………………………….………………
…………….………………………….……………. (nazwa i adres)

…………..………………………………………………………... tj.
usługa……………………………………………………………………

2.

Wartość usługi
(brutto)‡‡
Data wykonania
(należy podać datę
rozpoczęcia
i zakończenia
realizacji usługi
Odbiorca (podmiot,
który zlecał
wykonanie usługi)

…………………………………… zł,
od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)

…………….………………………….………………
…………….………………………….……………. (nazwa i adres)

Do powyższego wykazu dołączono dowody czy zostały wykonane należycie.

…………………………………
miejscowość, data

………………………………………………
podpis, imię i nazwisko
lub podpis na pieczęci imiennej

* Należy podać daty: rozpoczęcia i zakończenia usługi/świadczenia usługi.

‡‡

W przypadku wykazania usługi o szerszym zakresie w należy wskazać zarówno wartość całej usługi jak również podać wartość
usługi dotyczącej usług sprzątania określonej w warunku i przedmiocie usługi.
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Wzór: Umowa nr 23/14/PN
zawarta w dniu ……………. w Warszawie pomiędzy:
Narodowym
ul.

Centrum

Nowogrodzkiej

Badań

47a,

i

Rozwoju

REGON:

z

141032404,

siedzibą
NIP:

w

Warszawie

701-007-37-77,

(00-695),

przy

zwanym

dalej

„Zamawiającym",
reprezentowanym przez: - ..........................
a
Panem

……………………………

prowadzącym

działalność

gospodarcza

pod

nazwą

…………………………………..,
(nazwa Wykonawcy)
z siedzibą w ………………………… (….-…..) ………….., przy ul. ……………….., REGON
……………., NIP …………………., zwanym/(ą) dalej „Wykonawcą",
reprezentowanym przez: …………………… - Właściciel
zwanymi dalej łącznie „Stronami".
Umowa zawarta została w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia - 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2013 r. poz. 907 ze zm., dalej: „upzp").
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§ 1. Definicje
Użyte w niniejszej Umowie określenia i zwroty oznaczają:
1.

Umowa - oznacza niniejszą umowę wraz z Załącznikami, które stanowią integralną część
Umowy;

2.

Przedmiot Umowy lub Usługa - sprzątanie pomieszczeń biurowych na sześciu kondygnacjach
w siedzibie Zamawiającego

3.

SOPZ - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, stanowiący Załączniku nr 1 do Umowy,
zawierający szczegółowy opis Przedmiotu Umowy

4.

Oferta – oferta Wykonawcy z dnia ……., stanowiąca Załącznik nr 2 do Umowy.
§ 2. Przedmiot Umowy

1.

Przedmiotem jest świadczenie na rzecz Zamawiającego usługi polegającej na sprzątaniu
pomieszczeń biurowych na sześciu kondygnacjach w siedzibie Zamawiającego

2.

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu Umowy, o którym mowa w ust. 1,
zgodnie z Umową, w szczególności zgodnie z SOPZ oraz z Ofertą Wykonawcy.

§ 3. Wykonanie Umowy
1.

Wykonawca jest zobowiązany świadczyć Usługę

poprzez pracowników posiadających

aktualne badania lekarskie do pracy na wysokości do 3 metrów, o których mowa w
Rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie
przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej
nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie
pracy (Dz. U. Nr 69, poz. 332 ze zm.).
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2.

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny
Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej przy realizacji Przedmiotu Umowy, wynikających z
postanowień Umowy, a także do:
a) usunięcia usterek spowodowanych przez pracowników wykonujących Usługę na skutek
niewłaściwej eksploatacji sieci elektrycznej;
b) usunięcia nieprawidłowości w wykonywaniu Usługi stwierdzonych przez osoby do
sprawdzania czystości, wskazane w § 10 ust. 1 Umowy;
c) pokrycia szkód spowodowanych użyciem nieodpowiednich środków piorących i
czyszczących, powodujących zniszczenie lub nieprzydatność do dalszego użytkowania
pomieszczeń biurowych;
d) ponoszenia odpowiedzialności za działania osób, którym zleci wykonanie Usługi.

3.

Zamawiający zobowiązuje się nieodpłatnie udostępnić Wykonawcy w sprzątanym obiekcie
miejsca do przechowywania narzędzi lub urządzeń i środków czystości związanych ze
świadczeniem Usługi oraz zapewnić energię elektryczną i wodę w ilości niezbędnej do
realizacji Przedmiotu Umowy.

§ 4. Cena i warunki płatności

1.

Wykonawca otrzyma w zamian za należyte wykonanie Usługi maksymalne wynagrodzenie,
które

nie

przekroczy

…………………….),

kwoty
czyli

…………..
netto:

………………………………………)

zł

brutto

……………

wynikającej

ze

zł

(słownie

złotych

brutto:

(słownie

złotych

netto:

środków

finansowych,

które

Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia.
2.

Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. l, stanowi całkowite maksymalne wynagrodzenie
należne Wykonawcy i obejmuje całkowity maksymalny koszt brutto za realizację Przedmiotu
Umowy, inne koszty związane z realizacją Przedmiotu Umowy wraz z podatkiem od towarów
i usług VAT oraz wszystkie pochodne.
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3.

Wykonawcy
o

ile

przysługuje

Zamawiający

wynagrodzenie
nie

zgłosi

za

wykonanie

zastrzeżeń

w

Przedmiotu
sposób

Umowy,

określony

w

§ 8 ust. 2 Umowy.
4.

Wynagrodzenie płatne będzie co miesiąc z dołu, na podstawie faktury VAT wystawionej przez
Wykonawcę za każdy okres rozliczeniowy wynoszący 1 miesiąc kalendarzowy, na podstawie
iloczynu ceny jednostkowej określonej w Ofercie Wykonawcy oraz ilości faktycznie

5.

sprzątanych m2
Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę
w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury
VAT.

6.

Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

7.

Zamawiający nie będzie udzielał zaliczek na wykonanie Przedmiotu Umowy.

8.

Wykonawcy nie przysługuje prawo do występowania przeciwko Zamawiającemu z
roszczeniem odszkodowawczym z tytułu niewykorzystania przez Zamawiającego, w okresie
obowiązywania Umowy, całości kwoty wynagrodzenia, wskazanej w ust. 1.

9.

Zamawiający nie wyraża zgody na przeniesienie wierzytelności przysługujących Wykonawcy
z tytułu zawarcia Umowy na osobę trzecią.

§ 5. Oświadczenia płatników VAT

1.

Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług i ma nadany numer
NIP: …………….

2.

Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług i ma nadany numer
NIP: 701-007-37-77.
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§ 6. Czas obowiązywania Umowy
Umowa wiąże Strony od dnia zawarcia, z zastrzeżeniem, iż świadczenie Usługi obejmować
będzie okres 24 miesięcy licząc od ………….. do ……………… . Umowa ulegnie
wcześniejszemu rozwiązaniu, w przypadku wykorzystania pełnej kwoty wynagrodzenia, o
której mowa w § 4 ust. 1 Umowy.

§ 7. Polisa ubezpieczeniowa

1.

Dla

zabezpieczenia

interesów

Zamawiającego,

Wykonawca

przedkłada

polisę

ubezpieczeniową OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej z sumą gwarancyjną
złotych 1 000 000,00 ważną na okres od dnia ……………. r. do dnia ………….. r. wystawioną
przez …………………………, polisa nr ………………, zwaną dalej „Polisą".
2.

Polisa, o której mowa w ust. 1, musi pozostać w mocy przez cały okres obowiązywania
Umowy. W przypadku, gdy Wykonawca nie przedłuży ważności Polisy, Zamawiający ma
prawo przedłużenia/ zawarcia Polisy na wyłączny koszt Wykonawcy.

3.

W przypadku, o którym mowa w ust. 2 Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia
kosztów opłaconej składki z najbliższej faktury VAT.
§ 8. Kary umowne

1.

Jeżeli Wykonawca nie będzie realizował Przedmiotu Umowy z należytą starannością, a w
szczególności, jeżeli jakość świadczonej Usługi nie będzie odpowiadała powszechnie
przyjętym standardom, Zamawiający skieruje do Wykonawcy pisemnie upomnienie.

2.

Po dwukrotnym wystąpieniu w okresie obowiązywania Umowy zdarzenia, o którym mowa w
ust. 1, tj. po dwukrotnym pisemnym upomnieniu, Zamawiający zastrzega sobie prawo
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naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości 2% wartości miesięcznego wynagrodzenia
brutto faktury VAT za miesiąc, w którym wystawiono drugie z kolei pisemne upomnienie.
3.

W przypadku wystąpienia chociażby jednej przerwy w świadczeniu Usługi, trwającej co
najmniej jeden dzień świadczenia Usługi codziennych czynności sprzątania, Zamawiający
zastrzega sobie prawo naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości 2% wartości brutto
faktury VAT, wystawionej za miesiąc, w którym nieprawidłowość miała miejsce.

4.

W przypadku nieobecności w danym dniu osoby/osób pełniących zmianę dzienną (serwis
dzienny), Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczenia kary umownej, w wysokości 2%
wartości brutto faktury VAT za dany miesiąc, za każdy dzień nieobecności każdej z osób.

5.

Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia naliczonych kar umownych z należności
przysługujących Wykonawcy z tytułu wykonania Umowy.

6.

W przypadku powtarzających się upomnień, o których mowa w ust. 1, (minimum 5 upomnień),
Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od Umowy.

7.

W przypadku nieuzasadnionego odstąpienia od realizacji Umowy przez Wykonawcę lub
odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z winy Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany
jest do zapłaty kary umownej na rzecz Zamawiającego w wysokości 20% kwoty
wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 4 ust. 1 Umowy.

8.

Zastrzeżone w Umowie kary umowne nie wyłączają możliwości dochodzenia od Wykonawcy
odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych Kodeksu
cywilnego.
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§ 9. Poufność
1.

Strony zgodnie postanawiają, iż wszelkie informacje pozyskane przez Wykonawcę w związku
ze świadczeniem Usługi są poufne i nie mogą zostać udostępnione lub w jakikolwiek sposób
ujawnione osobie trzeciej bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego.

2.

Obowiązek zachowania poufności nie dotyczy informacji, które:
1) są informacją publiczną w momencie przekazania jej Wykonawcy,
2) zostaną upublicznione po udostępnieniu jej Wykonawcy.

3.

Informacje otrzymane od Zamawiającego wykorzystywane będą przez Wykonawcę wyłącznie
w celu realizacji Przedmiotu Umowy.

4.

W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków, o których mowa w ust.
1-3, Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości
o powyższych okolicznościach oraz żądać zapłaty kary umownej, o której mowa w § 8 ust. 7
Umowy.
§ 10. Osoby odpowiedzialne

1.

Ze strony Zamawiającego osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcą oraz nadzoru nad
wykonywaniem Umowy będzie: Pan Zbigniew Zieliński (nadzór), nr tel. 515 06 15 02, nr fax.
(+48 22) 20-13-408, e-mail: zbigniew.zielinski@ncbr.gov.pl oraz Pan Mirosław Sekulski
(kontakt)

nr.

tel.

22

39

07

292,

nr

fax.

(+48

22)

20-13-408

e-mail:

miroslaw.sekulski@ncbr.gov.pl
2.

Ze strony Wykonawcy osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym będzie: ………….,
nr tel. …………., nr fax ………….., e-mail: ……………
oraz ………………….. tel.

……………., nr fax …………….., e-mail: …………………

strony zgodnie postanawiają, iż zmiana danych i osób, o których mowa w ust. 1 - 2 , następuje
w drodze pisemnego powiadomienia drugiej Strony i nie stanowi zmiany Umowy.
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§ 11 Zmiana Umowy i odstąpienie od Umowy

1.

Niezależnie od postanowień § 8 Umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od
Umowy w przypadku:
1) nienależytego wykonywania Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę;
2) zaprzestania świadczenia Usługi lub części Usługi przez Wykonawcę;
3) wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, w
terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W przypadkach,
o którym mowa powyżej, Wykonawca może żądać wynagrodzenia należnego z tytułu
wykonania części Umowy.

2.

W przypadku wszczęcia wobec Wykonawcy postępowania likwidacyjnego, upadłościowego
lub zajęcia jego majątku, Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od
powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. Stanowi to podstawę do naliczenia kary
umownej określonej w § 8 ust. 7 Umowy.

3.

Jeżeli Wykonawca w terminie przewidzianym w Umowie nie przystąpił do realizacji Umowy
lub zaniechał przez okres co najmniej dwóch dni kalendarzowych realizacji Umowy z przyczyn
niezależnych od Zamawiającego, Zamawiający ma prawo rozwiązać Umowę wraz z żądaniem
zapłaty kary umownej, o której mowa w § 8 ust. 7 Umowy.

4.

Zakazuje się istotnych zmian postanowień Umowy w stosunku do treści Oferty Wykonawcy,
na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 7.

5.

Zmiana Umowy dokonana z naruszeniem ust. 4 jest nieważna.

6.

Warunkiem dokonania zmiany Umowy jest:
1) zainicjowanie zmiany Umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę,
2) przedstawienie opisu proponowanej zmiany,
3) uzasadnienie zmiany Umowy,
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4) zaistnienie sytuacji określonej w ust. 7.
7.

Aneks do Umowy można sporządzić jedynie w następującym zakresie:
1) zmiany sposobu realizacji przedmiotu Umowy nie powodującej zmiany wysokości ceny
jednostkowej określonej w Ofercie Wykonawcy, w szczególności polegającej na
ustanowieniu podwykonawcy, rezygnacji z podwykonawcy, zmianie podwykonawcy,
zmianie zakresu prac powierzonych podwykonawcy, pod warunkiem, że zapewni to
prawidłową realizację Umowy,
2) zmiany umożliwiającej usunięcie ewentualnych rozbieżności i doprecyzowanie Umowy,
których celem jest jednoznaczna interpretacja jej zapisów przez Strony,
3) zmiany zakresu Przedmiotu Umowy nie powodującej zmiany wysokości ceny jednostkowej
określonej Ofercie Wykonawcy, w szczególności w sytuacji, gdy potrzeba takiej zmiany
powstała w konsekwencji wykonanych w obiekcie robót budowlanych lub konieczności
objęcia Przedmiotem Umowy dodatkowych powierzchni. Powyższa zmiana nie będzie
powodowała przekroczenia maksymalnego wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w
§ 4 ust. 1 Umowy. W przypadku objęcia Przedmiotem Umowy dodatkowych powierzchni
Wykonawca zostanie o powyższym poinformowany z co najmniej 30 dniowym
wyprzedzeniem.

8.

Realizacja zapisu, o którym mowa w § 11 ust. 7 pkt 3 Umowy, nie wymaga sporządzenia aneksu
do Umowy, a jedynie pisemnego powiadomienia.

9.

Wszystkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, z
zastrzeżeniem § 11 ust. 3 Umowy.
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§ 12. Postanowienia końcowe
1.

W razie powstania sporu na tle wykonywania Umowy, Strony są zobowiązane przede wszystkim
do wyczerpania drogi postępowania polubownego.

2.

Wszczęcie postępowania polubownego następuje poprzez skierowanie pisemnego roszczenia do
drugiej Strony.

3.

Strona ma obowiązek pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego roszczenia w terminie 21
dni od daty otrzymania roszczenia. Brak ustosunkowania się do zgłoszonego roszczenia, oznacza
uznanie roszczenia za uzasadnione.

4.

Spory wynikłe na tle wykonywania Umowy rozpatrywać będzie sąd właściwy dla siedziby
Zamawiającego, po bezskutecznym przeprowadzeniu postępowania polubownego, o którym
mowa w ust. 1.

5.

W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo
zamówień publicznych.

6.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla
każdej ze Stron.

7.

Integralną część Umowy stanowią następujące załączniki:

1) Załącznik Nr 1 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
2) Załącznik Nr 2 Oferta Wykonawcy (kopia)

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:
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