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1. ZAMAWIAJĄCY:

Samodzielny  Publiczny  Zakład  Opieki  Zdrowotnej  w  Słupcy  62-400  Słupca,  ul.  Traugutta  7,

tel. 63 275 23 00, tel./fax.: 63 275 21 16, e-mail: eurbaniak  @szpital.slupca.pl

Strona internetowa Zamawiającego: www.szpital.slupca.pl

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

Postępowanie  prowadzone  jest  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  na  podstawie  ustawy  z  dnia

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - zwaną dalej ustawą.

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

3.1.  Przedmiotem  zamówienia  jest  usługa  kompleksowego  utrzymania  czystości  oraz  transport

wewnątrzszpitalny w obiektach SP ZOZ w Słupcy.

Szczegółowy zakres usługi określają następujące załączniki:

1.  Charakterystyka  stref  czystościowych  (teren  szpitalny  objęty  przedmiotem  zamówienia  został

podzielony  w  oparciu  o  wymagany  stopień  utrzymania  czystości  oraz  prawdopodobieństwo  skażenia

biologicznego) – zał. nr 1 

2.  Objaśnienia używanych skrótów dotyczące częstotliwości sprzątania – zał. nr 2

3. Wymagana minimalna częstotliwość czynności wchodzących w zakres przedmiotowej usługi – zał. nr 3

4. Wykaz pomieszczeń i ich powierzchni, wyposażenia oraz godziny funkcjonowania w poszczególnych

komórkach organizacyjnych przeznaczonych do utrzymania czystości – zał. nr 4

5. Wymagania dotyczące preparatów dezynfekcyjnych do wykonania zamówienia–  zał. nr 5

6. Wymagania dotyczące sprzętu niezbędnego do wykonania zamówienia – zał. nr 6

7. Zakres usług – zał. nr 7

8. Wymogi Zamawiającego dotyczące standardu wykonania usługi – zał. nr 8

9. Wykaz ilościowy dozowników do bieżącego uzupełniania w środki higieniczne i worków na odpady –

zał. nr 9

10.  Zakres usług transportu wewnątrzszpitalnego – zał. nr 10

11. Wzór umowy – zał. nr 11.

3.2. Zamawiający stosownie  do  art.  29  ust.  3a  ustawy wymaga,  aby wykonawca  lub  podwykonawca

zatrudnił na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące zadania związane z realizacją zamówienia, jeżeli

wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia

26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy.

Zgodnie z art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy: Przez nawiązanie stosunku pracy

pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego

kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca - do zatrudniania

pracownika za wynagrodzeniem.

Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę

osób wykonujących wskazane w punkcie 3.1 czynności w trakcie realizacji zamówienia.

2

mailto:eurbaniak@szpital.slupca.pl
http://www.szpital.slupca.pl/
mailto:eurbaniak@szpital.slupca.pl


3.3 W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych

wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na

podstawie  umowy  o  pracę  osób  wykonujących  wskazane  w  punkcie  3.1  czynności.  Zamawiający

uprawniony jest w szczególności do: 

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania

ich oceny,

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu

terminie  wykonawca  przedłoży  zamawiającemu  wskazane  poniżej  dowody  w  celu  potwierdzenia

spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób

wykonujących wskazane w punkcie 3.1 czynności w trakcie realizacji zamówienia:

-  oświadczenie  wykonawcy  lub  podwykonawcy  o zatrudnieniu  na  podstawie  umowy  o  pracę  osób

wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać

w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia,

wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę

wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu

oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

-  poświadczoną  za  zgodność  z  oryginałem odpowiednio  przez  wykonawcę  lub  podwykonawcę kopię

umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji  zamówienia czynności, których dotyczy

ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków,

jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający

ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie

danych  osobowych (tj.  w  szczególności  bez  adresów,  nr  PESEL  pracowników).  Imię  i  nazwisko

pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę

i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

-  zaświadczenie  właściwego  oddziału  ZUS, potwierdzające  opłacanie  przez  wykonawcę  lub

podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów

o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

-  poświadczoną  za  zgodność  z  oryginałem odpowiednio  przez  wykonawcę  lub  podwykonawcę  kopię

dowodu  potwierdzającego  zgłoszenie  pracownika  przez  pracodawcę  do  ubezpieczeń,  zanonimizowaną

w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia

10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

3.4  Z  tytułu  niespełnienia  przez  wykonawcę  lub  podwykonawcę  wymogu  zatrudnienia  na  podstawie

umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 3.1 czynności zamawiający przewiduje sankcję

w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej we wzorze umowy.

Niezłożenie  przez  wykonawcę  w  wyznaczonym  przez  zamawiającego  terminie  żądanych  przez

zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu
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zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub

podwykonawcę  wymogu  zatrudnienia  na  podstawie  umowy  o  pracę  osób  wykonujących  wskazane

w punkcie 3.1 czynności. 

W  przypadku  uzasadnionych  wątpliwości  co  do  przestrzegania  prawa  pracy  przez  wykonawcę  lub

podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję

Pracy.

Oferta Wykonawcy nie spełniająca powyższych wymagań podlega odrzuceniu.

Przedmiot zamówienia został oznaczony następującymi kodami CPV: 90910000, 90900000, 90911200.

4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Umowa zostanie zawarta na okres 12 miesięcy od dnia podpisania.

5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt. 1;

2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to               

z odrębnych przepisów.

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. 

b) sytuacji ekonomicznej i finansowej

Zamawiający  uzna  warunek  za  spełniony,  jeżeli  Wykonawca  wykaże,  że  jest  ubezpieczony  od  

odpowiedzialności  cywilnej  w  zakresie  prowadzonej  działalności  związanej  z  przedmiotem  

zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 1 000.000,00 zł; 

c) zdolności technicznej i zawodowej:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: 

1)  dysponuje  odpowiednim  sprzętem  do  wykonania  zamówienia,  zapewniającym  stałe  utrzymanie

czystości zgodnie z wykazem określonym przez Zamawiającego w załączniku nr 6; 

2) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym: 

– oddelegowany  pracownik  do  codziennego  nadzoru  nad  realizacją  zamówienia,  którego  zadaniem

będzie bieżący kontakt z przedstawicielem Zamawiającego i codzienny nadzór nad stanem sanitarno -

epidemiologicznym oraz realizacją usługi u Zamawiającego;

3)  w  okresie  ostatnich  3  lat  przed  upływem  terminu  składania  ofert,  a  jeżeli  okres  prowadzenia  

działalności  jest krótszy - w tym okresie, wykonał z należytą starannością,  a w przypadku świadczeń  

okresowych lub ciągłych również wykonuje, co najmniej 2 usługi obejmujące kompleksowe utrzymanie  

czystości  w  publicznych  zakładach  opieki  zdrowotnej  zapewniających  całodobową  opiekę  medyczną

o powierzchni min. 5000 m²;

5.2  W  przypadku  oferty  składanej  przez  Wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  

zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu, składa  
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każdy z Wykonawców oddzielnie. 

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie:

a) ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania;

b)  zobowiązani  są  ustanowić  Pełnomocnika  do  reprezentowania  ich  w  postępowaniu  o  udzielenie  

zamówienia  publicznego  albo  reprezentowania  w  postępowaniu  i  zawarcia  umowy  w  sprawie  

zamówienia.  Przyjmuje  się,  że  pełnomocnictwo  do  podpisania  oferty  obejmuje  pełnomocnictwo  do  

poświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkich dokumentów; 

c) pełnomocnictwo musi  wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej,  mieć formę pisemną; fakt  

ustanowienia  Pełnomocnika  musi  wynikać  z  załączonych  do  oferty  dokumentów,  wszelka  

korespondencja prowadzona będzie z Pełnomocnikiem.

5.3 Podwykonawstwo

Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający żąda wskazania

przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania

przez wykonawcę firm podwykonawców. W przeciwnym wypadku Zamawiający uzna, że Wykonawca nie

zamierza powierzać podwykonawcom żadnej części zamówienia. 

Jeżeli  zmiana  albo  rezygnacja  z  podwykonawcy  dotyczy  podmiotu,  na  którego  zasoby  wykonawca

powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spełniania warunków udziału

w  postępowaniu  lub  kryteriów  selekcji,  wykonawca  jest  obowiązany  wykazać  Zamawiającemu,  że

proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż

podwykonawca,  na  którego  zasoby  wykonawca  powoływał  się  w  trakcie  postępowania  o  udzielenie

zamówienia. 

Jeżeli  Zamawiający  stwierdzi,  że  wobec  danego  podwykonawcy  zachodzą  podstawy  wykluczenia,

wykonawca  obowiązany jest  zastąpić  tego podwykonawcę  lub zrezygnować  z  powierzenia  wykonania

części zamówienia podwykonawcy. 

Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności

za należyte wykonanie tego zamówienia. 

5.4 Podstawy wykluczenia 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu:

1. na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 PZP;

2. na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 PZP.

Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy:

1)  w stosunku do  którego otwarto likwidację,  w zatwierdzonym przez  sąd  układzie  w postępowaniu  

restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli  przez likwidację jego majątku lub sąd  

zarządził  likwidację  jego  majątku  w trybie  art.  332  ust.  1  ustawy z  dnia  15  maja  2015 r.  –  Prawo  

restrukturyzacyjne  (Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  243,  326,  912  i  1655)  lub  którego  upadłość  ogłoszono,

z  wyjątkiem  wykonawcy,  który  po  ogłoszeniu  upadłości  zawarł  układ  zatwierdzony  prawomocnym  

postanowieniem sądu,  jeżeli  układ  nie  przewiduje  zaspokojenia  wierzycieli  przez  likwidację  majątku  

upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 
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2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 498, 912, 1495 i 1655).

6. WYKAZ  OŚWIADCZEŃ  I  DOKUMENTÓW,  POTWIERDZAJĄCYCH  SPEŁNIANIE

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA:

1. W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania  

braku  podstaw do  wykluczenia  z  postępowania  należy wraz  z  ofertą  złożyć  oświadczenie  w formie  

jednolitego  dokumentu,  tj.  Jednolity  Europejski  Dokument  Zamówienia  –  stanowiący  załącznik  do  

niniejszej SIWZ. 

- Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec 

nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków 

udziału w postępowaniu składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów 

-  Wykonawca,  który  zamierza  powierzyć  wykonanie  części  zamówienia  podwykonawcom,  w  celu  

wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa jednolite  

dokumenty dotyczące podwykonawców 

-  W przypadku  wspólnego  ubiegania  się  o  zamówienie  przez  wykonawców,  jednolity  dokument  lub  

oświadczenie  składa  każdy z  wykonawców wspólnie  ubiegających  się  o  zamówienie.  Dokumenty te  

potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie,      

w  którym każdy z  wykonawców wykazuje  spełnianie  warunków udziału  w postępowaniu  oraz  brak  

podstaw wykluczenia 

- Wykonawca może wykorzystać w jednolitym dokumencie nadal aktualne informacje zawarte w innym 

jednolitym dokumencie złożonym w odrębnym postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia.  Informacje  

zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu 

oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

Wykonawcy  zobowiązani  są  wypełnić  formularz  JEDZ  zgodnie  z  utworzoną  przez  Zamawiającego  

elektroniczną  wersją  formularza  poprzez serwis  ESPD.  Szablon  JEDZ został  opracowany za pomocą  

narzędzia dostępnego pod adresem internetowym https://espd.uzp.gov.pl/ 

2.  Zamawiający przed  udzieleniem zamówienia  wezwie Wykonawcę,  którego oferta  została  najwyżej  

oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia  

oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy. 

3.  Zamawiający  zgodnie  z  art.  24aa  ustawy,  najpierw  dokona  oceny  ofert,  a  następnie  zbada  czy  

Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia 

warunki udziału w postępowaniu. 

4.  Jeżeli  jest  to  niezbędne  do  zapewnienia  odpowiedniego  przebiegu  postępowania  o  udzielenie  

zamówienia,  zamawiający  może  na  każdym etapie  postępowania  wezwać  wykonawców  do  złożenia  

wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, 

spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą  uzasadnione  podstawy  

do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych 

oświadczeń lub dokumentów. 
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5. Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, oświadczeń lub  

dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub innych dokumentów  

niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają 

błędy lub  budzą  wskazane  przez  zamawiającego  wątpliwości,  zamawiający  wzywa  do  ich  złożenia,  

uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że 

mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega  

odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

6. Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych  pełnomocnictw  albo  złożył  wadliwe  pełnomocnictwa,  

zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia  

oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących  

oświadczeń lub dokumentów,  o których mowa w art.  25 ust.  1.  Wykonawca nie  jest  obowiązany do  

złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 

1 i 3 ustawy, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub  

może  je  uzyskać za  pomocą  bezpłatnych i  ogólnodostępnych baz  danych,  w szczególności  rejestrów  

publicznych w rozumieniu ustawy z dnia  17 lutego 2005 r.  o  informatyzacji  działalności  podmiotów  

realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570). 

7.  W  celu  potwierdzenia  spełniania  przez  wykonawcę  warunków  udziału  w  postępowaniu  

Zamawiający żąda następujących dokumentów, które Wykonawca składa na wezwanie Zamawiającego: 

a) wykaz wykonanych i wykonywanych usług w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania  

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, 

przedmiotu, dat wykonania i  podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem  

dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie – Wykonawca musi wykazać minimum      

2  usługi  obejmujące  kompleksowe  utrzymanie  czystości  w publicznych  zakładach  opieki  zdrowotnej  

zapewniających całodobową opiekę medyczną o powierzchni min. 5000 m²;

b)  wykaz  sprzętu  niezbędnego  do  realizacji  przedmiotu  zamówienia  zawierający nazwę,  opis  i  ilość  

sprzętu - zgodnie z załącznikiem nr 6 obejmującego cały okres zamówienia;

c)  wykaz  środków  myjących  i  pielęgnujących  zawierający  nazwę  i  przeznaczenie  preparatu,  nazwę  

producenta;

d) kopia opłaconej polisy, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest  

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej                       

z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1 000.000,00 zł wraz z dowodem  

zapłaty składki z tytułu zawarcia umowy ubezpieczenia.

8. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający

żąda następujących dokumentów, które Wykonawca składa na wezwanie Zamawiającego: 

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy,

wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

b) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
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odrębne  przepisy  wymagają  wpisu  do  rejestru  lub  ewidencji,  w  celu  potwierdzenia  braku  podstaw

wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. 

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa

w  art.  86  ust.  5  ustawy,  przekazuje  zamawiającemu  oświadczenie  o  przynależności  lub  braku

przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wykonawca

może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym

wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 

9. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

a) Jeżeli  wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 8 pkt a) – składa informację z odpowiedniego rejestru albo,

w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy

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

zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1

pkt  13,  14 i  21 ustawy.  Dokument  ten powinien być  wystawiony nie  wcześniej  niż  6 miesięcy przed

upływem terminu składania ofert. 

b) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania

ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt a), zastępuje się je

dokumentem  zawierającym  odpowiednio  oświadczenie  wykonawcy,  ze  wskazaniem  osoby  albo  osób

uprawnionych do jego reprezentacji,  lub oświadczenie osoby,  której  dokument miał  dotyczyć,  złożone

przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego

lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce

zamieszkania  tej  osoby.  Dokument  ten powinien  być  wystawiony nie  wcześniej  niż  6  miesięcy przed

upływem terminu składania ofert. 

10. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej

miejsce  zamieszkania  poza  terytorium Rzeczypospolitej  Polskiej,  której  dotyczy  dokument  wskazany

w ust. 8 pkt a), składa dokument, o którym mowa w ust. 9 pkt a), w zakresie określonym w art. 24 ust. 1

pkt  14 i  21 ustawy.  Jeżeli  w kraju,  w którym miejsce zamieszkania  ma osoba,  której  dokument  miał

dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej

osoby  złożonym  przed  notariuszem  lub  przed  organem  sądowym,  administracyjnym  albo  organem

samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby.

Dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania

ofert. 

11. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu, składane są w oryginale w postaci

dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej  kopii  dokumentu lub oświadczenia  poświadczonej  za

zgodność z oryginałem. 

12. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca,  podmiot,  na którego

zdolnościach  lub  sytuacji  polega  wykonawca,  wykonawcy  wspólnie  ubiegający  się  o  udzielenie

zamówienia publicznego albo podwykonawca,  w zakresie dokumentów lub oświadczeń,  które każdego
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z nich dotyczą. 

13. Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, o której

mowa w ust. 11 następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

14. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów

lub oświadczeń, o których mowa w rozporządzeniu, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia jest nieczytelna

lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 

15. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu, sporządzone w języku obcym są

składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

7. INFORMACJE  O  SPOSOBIE  POROZUMIEWANIA  SIĘ  ZAMAWIAJĄCEGO

Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW:

1.  W  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  komunikacja  między  Zamawiającym  a  Wykonawcami

odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal

oraz poczty elektronicznej. 

2. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: Estera Urbaniak, adres e-mail:

eurbaniak@szpital.slupca.pl

3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi

posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia,

zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji. 

4.  Wymagania  techniczne  i  organizacyjne  wysyłania  i  odbierania  dokumentów  elektronicznych,

elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane

zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP. 

5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia,

zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB. 

6.  Za  datę  przekazania  oferty,  wniosków,  zawiadomień,  dokumentów elektronicznych,  oświadczeń lub

elektronicznych  kopii  dokumentów  lub  oświadczeń  oraz  innych  informacji  przyjmuje  się  datę  ich

przekazania na ePUAP. 

7.  Identyfikator  postępowania  i  klucz  publiczny  dla  danego  postępowania  o  udzielenie  zamówienia

dostępne są na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu oraz stanowi załącznik do niniejszej SIWZ. 

Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert) 

1.  W postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  komunikacja  pomiędzy Zamawiającym a  Wykonawcami

w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż wskazanych w pkt. 10), zawiadomień oraz

przekazywanie  informacji  odbywa  się  elektronicznie  za  pośrednictwem  dedykowanego  formularza

dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). We wszelkiej

korespondencji  związanej  z  niniejszym  postępowaniem  Zamawiający  i  Wykonawcy  posługują  się

numerem ogłoszenia (BZP, TED lub ID postępowania). 

2. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email:

eurbaniak@szpital.slupca.pl 
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3. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane

są  przez  Wykonawcę  za  pośrednictwem  Formularza  do  komunikacji  jako  załączniki.  Zamawiający

dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych,  oświadczeń lub elektronicznych

kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w pkt 2 adres email.

Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych,  oświadczeń lub elektronicznych kopii  dokumentów

lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów

z  dnia  27  czerwca  2017  r.  w  sprawie  użycia  środków  komunikacji  elektronicznej  w  postępowaniu

o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych

oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich

może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM: 

1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości 24 000,00 zł. 

2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. 

3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 

- pieniądzu; 

-  poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej  kasy oszczędnościowo-kredytowej,  z tym że

poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 

- gwarancjach bankowych, 

- gwarancjach ubezpieczeniowych, 

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

9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310,

836 i 1572). 

4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy w Banku Spółdzielczym

w Słupcy, nr rachunku: 92 8542 0001 0025 5888 0416 1673. Wykonawca dołącza do oferty dowód wpłaty

wadium.  Wadium wnoszone na konto bankowe Zamawiającego w formie pieniężnej winno być opisane:

„Wadium – usługa kompleksowego utrzymania czystości”. 

5.  W przypadku  wnoszenia  wadium przelewem na  rachunek  bankowy,  o  jego  wniesieniu  w terminie

decydować będzie data wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego. Okoliczności i zasady

zwrotu  wadium,  jego  przepadku  oraz  zasady  jego  zaliczenia  na  poczet  zabezpieczenia  należytego

wykonania umowy określa ustawa. 

9. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:

Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 60 dni licząc od dnia, w którym upływa termin składania

ofert. 

10. ZŁOŻENIE OFERTY: 

1.  Wykonawca składa ofertę  za  pośrednictwem Formularza do złożenia,  zmiany,  wycofania  oferty lub
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wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do

zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest  dostępny dla wykonawców na miniPortalu.  W formularzu

oferty  Wykonawca  zobowiązany  jest  podać  adres  skrzynki  ePUAP,  na  którym  prowadzona  będzie

korespondencja związana z postępowaniem. 

2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie

danych  .doc,  .docx,  .xls,  .xlsx,  .pdf  i  podpisana  kwalifikowanym  podpisem  elektronicznym.  Sposób

złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie korzystania z miniPortal. Ofertę

należy złożyć w oryginale.

3. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia

1993  r.  o  zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji,  które  Wykonawca  zastrzeże  jako  tajemnicę

przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia

„Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część

skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP). 

4.  Do  oferty  należy  dołączyć  Jednolity  Europejski  Dokument  Zamówienia  w  postaci  elektronicznej

opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę

skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP). 

5.  Wykonawca  może  przed  upływem  terminu  do  składania  ofert  zmienić  lub  wycofać  ofertę  za

pośrednictwem Formularza do złożenia,  zmiany,  wycofania  oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP

i udostępnionych również na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w Instrukcji

użytkownika dostępnej na miniPortalu 

6. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać

złożonej oferty. 

7.  Wykonawca  może  złożyć  tylko  jedną  ofertę,  sporządzoną  zgodnie  z  wymaganiami  ustawy  oraz

postanowieniami niniejszej SIWZ. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Zamawiający żąda, aby

wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym, były składane wraz z tłumaczeniem na język polski,

poświadczonym przez wykonawcę. 

8.  Oferta  powinna  być  podpisana  przez  upoważnionego  do  reprezentacji  przedstawiciela  Wykonawcy,

zgodnie  z  zasadami  reprezentacji  określonymi  we  właściwym  rejestrze.  Jeżeli  ofertę  podpisuje

pełnomocnik  Wykonawcy,  należy  dołączyć  pełnomocnictwo  przynajmniej  do  podpisania  oferty

w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

9. W przypadku oferty składanej przez konsorcjum, do oferty powinno zostać załączone pełnomocnictwo

dla  osoby  upoważnionej  do  reprezentowania  członków  konsorcjum  w  trakcie  postępowania

(pełnomocnictwo może także obejmować uprawnienie do zawarcia umowy). 

10. Oferta winna zawierać: 1) formularz ofertowy (zał. nr 12 do SIWZ), 2) formularz cenowy (zał. nr 13 do

SIWZ),  3)  JEDZ (zał.  nr  16 do SIWZ),  4)  opis planowanych do zastosowania technologii  utrzymania

czystości zgodnie z pkt. 3 w zał. nr 8 do SIWZ, 5) dowód wpłaty wadium. 

11.  W przypadku,  gdy oferta zawiera  informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca może zgodnie z art. 8 ust. 3 Ustawy PZP
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zastrzec w ofercie, które informacje nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania oraz

powinien  wykazać,  iż  zastrzeżone  informacje  stanowią  tajemnicę  przedsiębiorstwa.  Wykonawca

zobowiązany jest  załączyć  pismo  wykazujące  i  uzasadniające,  iż  zastrzeżone  przez  niego  informacje

stanowią  tajemnice  przedsiębiorstwa.  Na  wykonawcy  ciąży  obowiązek  wykazania,  iż  zastrzeżone

informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa, pod rygorem uznania zastrzeżenia za nieskuteczne. 

11. TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT: 

1. Termin składania ofert: 22.07.2020 r. do godziny: 10:00.

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.07.2020 r. o godzinie 10 : 30, miejsce: SP ZOZ w Słupcy, ul. Traugutta

7, 62-400 Słupca, budynek C, parter, pokój nr 11. 

3.  Otwarcie  ofert  następuje  poprzez  użycie  aplikacji  do  szyfrowania  ofert  dostępnej  na  miniPortalu

i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego. 

4. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

5. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informację z otwarcia

ofert. 

12. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY:

12.1. Cenę w ofercie należy obliczyć z uwzględnieniem wszystkich wymagań Zamawiającego określonych

w SIWZ, załącznikach do SIWZ i wzorze umowy, z uwzględnieniem wszystkich kosztów, jakie poniesie

Wykonawca  z  tytułu  należytej  oraz  zgodnej  z  obowiązującymi  przepisami  realizacji  przedmiotu

zamówienia. 

12.2. Cena oferty winna obejmować podatek od towarów i usług według stawki obowiązującej w dniu

składania ofert. Cena powinna być podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

12.3. Jeżeli wykonawca będzie składał ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego

obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny

takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów  i usług, który miałby obowiązek

rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór

oferty  będzie  prowadzić  do  powstania  u  zamawiającego  obowiązku  podatkowego,  wskazując  nazwę

(rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz

wskazując ich wartość bez kwoty podatku.  Brak oświadczenia w tym zakresie będzie traktowany jako

złożenie oświadczenia o braku zaistnienia takiego obowiązku. Wszelkie negatywne konsekwencje takiego

założenia będą spoczywać na wykonawcy. 

13. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE

OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT:

Kryteriami oceny ofert są: cena i czas reakcji na usunięcie nieprawidłowości po otrzymaniu protokołu

zakwestionowania jakości usługi sprzątania i dezynfekcji.
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1. Cena – waga kryterium 60%

Oferta z najniższą ceną otrzyma 60 punktów. Pozostałe oferty proporcjonalnie według przyjętego wzoru:

Liczba punktów (C) = Cn / Cb x 100

gdzie:

C – liczba punktów za kryterium cena

Cn – najniższa cena brutto spośród złożonych ofert

Cb – cena brutto oferty badanej.

Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

2.  Czas  reakcji  na  usunięcie  nieprawidłowości po  otrzymaniu  protokołu  zakwestionowania

jakości usługi sprzątania i dezynfekcji – waga kryterium 40% 

Kryterium  czas  reakcji  na  usunięcie  nieprawidłowości po  otrzymaniu  protokołu  zakwestionowania

jakości  usługi  sprzątania  i  dezynfekcji  będzie  rozpatrywane  na  podstawie  zadeklarowanego  przez

Wykonawcę czasu:

Czas reakcji na usunięcie nieprawidłowości: do 30 minut – 40 pkt

Czas reakcji na usunięcie nieprawidłowości: do 60 minut – 0 pkt

Zamawiający  wymaga,  aby  zadeklarowany  w  ofercie  czas  reakcji  na  usunięcie  niezgodności

Wykonawca wyraził cyfrowo.

Maksymalny czas  reakcji  na  usunięcie  niezgodności  wynosi  60  minut.  Podanie  przez  Wykonawcę

czasu dłuższego niż 60 minut spowoduje odrzucenie oferty.

Niewpisanie  maksymalnego czasu reakcji  na  usunięcie  niezgodności  albo brak możliwości  odczytu

wpisanego czasu traktowane będzie jako zadeklarowanie czasu 60 minut.

Punkty uzyskane przez ofertę za poszczególne kryteria zostaną zsumowane.

Oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą. 

14. INFORMACJE  O  FORMALNOŚCIACH,  JAKIE  POWINNY  ZOSTAĆ  DOPEŁNIONE

PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY:

14.1.Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 10 dni

od  dnia  przesłania  zawiadomienia  o  wyborze  najkorzystniejszej  oferty w formie  elektronicznej.  Wraz

z zawiadomieniem zawierającym informacje  o wyborze oferty Zamawiający poinformuje Wykonawcę,

którego oferta została wybrana o terminie i miejscu zawarcia umowy. 

14.2.  Umowa  może  być  zawarta  przed  upływem  terminu,  o  którym  mowa  pkt  1,  jeżeli  zachodzą

okoliczności określone w art. 94 ust. 2 ustawy PZP.

14.3. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty

potwierdzające  ich  umocowanie  do  podpisania  umowy,  o  ile  umocowanie  to  nie  będzie  wynikać

z  dokumentów już złożonych przez  Wykonawcę  oraz przedłożyć  umowę konsorcjum /  umowę spółki

cywilnej (w przypadku oferty wspólnej).
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15. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY:

Wzór umowy stanowi załącznik nr 11 do SIWZ.

16. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ:

Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes

w  uzyskaniu  zamówienia  oraz  poniósł  lub  może  ponieść  szkodę  w  wyniku  naruszenia  przez

Zamawiającego przepisów ustawy PZP na zasadach określonych w dziale VI niniejszej ustawy. 

17. KLAUZULA INFOMACYJNA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH:

Zgodnie  z  art.  13  ust.  1  i  2  rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego i  Rady (UE)  2016/679 z  dnia

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych

i  w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE  (ogólne

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

w Słupcy, ul. Traugutta 7, 62-400 Słupca;

• inspektorem ochrony danych osobowych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki w Słupcy jest

Agnieszka Pachuta-Piegsa, adres e-mail: iodo@szpital.slupca.pl;;

• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c  RODO w celu związanym

z  postępowaniem  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  na  usługę kompleksowego  utrzymania

czystości oraz transport wewnątrzszpitalny w obiektach SPZOZ w Słupcy SPZOZ/ZP/PN/382/7/2020,

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

• odbiorcami  Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty,  którym udostępniona zostanie

dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;  

• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat

od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza

4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

• obowiązek podania  przez  Panią/Pana  danych  osobowych bezpośrednio  Pani/Pana  dotyczących jest

wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu

o  udzielenie  zamówienia  publicznego;  konsekwencje  niepodania  określonych  danych  wynikają

z ustawy Pzp;  

• w  odniesieniu  do  Pani/Pana  danych  osobowych  decyzje  nie  będą  podejmowane  w  sposób

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

• posiada Pani/Pan:

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;  
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d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,

że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

• nie przysługuje Pani/Panu:

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;prawo do

przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

b) na  podstawie art.  21  RODO prawo sprzeciwu,  wobec  przetwarzania  danych osobowych,  gdyż

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

17. ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ:

Następujące załączniki stanowią integralną część SIWZ:

1. Charakterystyka stref czystościowych - zał. nr 1

2. Objaśnienia używanych skrótów dotyczące częstotliwości sprzątania - zał. nr 2

3. Wymagana minimalna częstotliwość czynności wchodzących w zakres przedmiotowej usługi – zał. nr 3

4. Wykaz pomieszczeń i ich powierzchni, wyposażenia oraz godziny funkcjonowania w poszczególnych

komórkach organizacyjnych przeznaczonych do utrzymania czystości – zał. nr 4.

5. Wymagania dotyczące preparatów dezynfekcyjnych do wykonania zamówienia – zał. nr 5

6. Wymagania dotyczące sprzętu niezbędnego do wykonania zamówienia – zał. nr 6

7. Zakres usług – zał. nr 7

8. Wymogi Zamawiającego dotyczące standardu wykonania usługi – zał. nr 8

9. Wykaz dozowników do bieżącego uzupełniania w środki higieniczne i worków na odpady – zał. nr 9

10. Zakres usług transportu wewnątrzszpitalnego – zał. nr 10.

11. Wzór umowy - zał. nr 11

12. Formularz ofertowy – zał. nr 12

13. Formularz cenowy – zał. nr 13 

14. Schemat  postępowania  ze  ssakiem po  użyciu - zał. nr 14

15. Schemat  postępowania  zasady mycia i dezynfekcji inkubatorów – zał. nr 15

16. Jednolity Europejski Dokument Zamówienie – zał. nr 16

17. Klucz publiczny – zał. nr 17.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 
w zakresie przedmiotu zamówienia opracował: Barbara Samsonowska
w zakresie procedury przetargowej opracowała: Estera Urbaniak
sprawdził – radca prawny –  Agata Nurkowska 
zatwierdził w dniu 15 czerwca 202 0r. - p. o. Dyrektora SPZOZ w Słupcy Rafał Spachacz 
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