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 1. NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 
Miejskie Centrum Medyczne „Polesie” w Łodzi,                                                                        
wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000139233                                                                                                                         
Adres siedziby: ul. Andrzeja Struga 86, 90-557 Łódź.                                                                                
Adres do doręczeń: jak wyżej.                                                                                                                   
Regon: 000316393  ,  NIP: 7272408670                                                                                               
Tel: centrala  42 20-84-800, sekretariat 42 20-84-810. 
Adres strony internetowej:  www.mcmpolesie.pl                                                                                         
e-mail:  sekretariat@mcmpolesie.pl 
 

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego 
na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych                                                 
(tekst jednolity  Dz. U. z 2018r. poz. 1986) zwaną dalej „ustawą Pzp".                                                                                                                  
Wartość zamówienia przekracza równowartość kwoty 30 000 euro, a jest mniejsza niż kwoty 
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 

 

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
3.1.   Przedmiot zamówienia  stanowi wykonywanie na rzecz zamawiającego  usług  mających                 

na celu  zapewnienie czystości i porządku powierzchni wewnętrznych oraz terenów            
zewnętrznych jednostek organizacyjnych Miejskiego Centrum Medycznego „Polesie” w Łodzi,        
wskazanych  w załączniku  nr 1  do niniejszej  SIWZ.   
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w załącznik nr 2.   
Usługa musi być  wykonana zgodnie z „Planem higieny” obowiązującym u Zamawiającego,                         
a stanowiącym załącznik nr 2a.  
Jeżeli wystąpi rozbieżność co do wykonywania usług określonych w „Planie higieny”                               
a określonych w „Opisie przedmiotu zamówienia”, to obowiązującymi stają się wymogi bardziej 
restrykcyjne.                           

3.2.     Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CVP): 
 90900000-6 – usługi w zakresie sprzątania i odkażania     
 90910000-9 – usługi sprzątania       
 90911200-8 – usługi sprzątania budynków      
 90919200-4 – usługi sprzątania biur       
 90620000-9 – usługi odśnieżania       
 90630000-2 – usługi usuwania oblodzeń      
 77314100-5 – usługi w zakresie trawników      
 77342000-9 – przycinanie żywopłotów 

3.3.  Wymagania dot. zatrudnienia osób wykonujących wskazane czynności w zakresie realizacji  

        zamówienia na podstawie umowy o pracę:  
3.3.1. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę                     

na podstawie umowy o pracę wszystkich osób wykonujących czynności polegające                               
na utrzymaniu porządku i czystości powierzchni wewnętrznych. 
Wykonawca zatrudni wyżej wymienione osoby na okres realizacji zamówienia. W przypadku 
rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu, zobowiązuje się                                    
do niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby. 

3.3.2. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 
kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę wymogu zatrudnienia                  
na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane  w punkcie 3.3.1.                                                                                 
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.                                                                  

3.3.3. 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 
osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności wskazane w punkcie 3.3.1.: 

mailto:sekretariat@mcmpolesie.pl
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 oświadczenie wykonawcy 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, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej                              
do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy; 

 poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę                                 

kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia 
czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy (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 (Dz.U. z 2018 r. 
poz. 1000). 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 
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 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. 

3.3.4. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 
osób wykonujących czynności wskazane w punkcie 3.3.1. zamawiający przewiduje sankcję                   
w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej                          
w istotnych postanowieniach  umowy w sprawie realizacji niniejszego zamówienia.                     
Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez 
zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę wymogu 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez 
wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności 
wskazane w punkcie 3.3.1.  

3.3.5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę, 
zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

3.3.6. Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego zgłaszania zmian personelu 

wykonującego usługę, celem  wystawienia prze zamawiającego indywidualnych 

zezwolenia na przebywanie w obszarach przetwarzania danych  osobowych. 
3.4   Zamawiający nie dopuszcza możliwości składanie ofert częściowych.   
3.5.  Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.  
3.6.  Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 
        6 i 7.  
3.7.  Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.  
3.8.  Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.  
3.9.  Zamawiający  zastrzega  osobiste  wykonanie  przez  Wykonawcę  kluczowych części Zamówienia 
        patrz pkt 11.1.  
3.10. Zamawiający  nie  przewiduje  zwrotu  kosztów  udziału  w  postępowaniu, z zastrzeżeniem art. 93 

ust.4 ustawy Pzp.  
3.11. Zamawiający nie wprowadza wymogu ani możliwości złożenia ofert w postaci katalogów 

elektronicznych.  

3.12. Inne informacje i wymagania: 
3.12.1. Zamawiający udostępni (w miarę możliwości) bezpłatnie wykonawcy, z którym zostanie 

podpisana umowa, pomieszczenia, w których będą się przebierać jego pracownicy oraz 
składować sprzęt  i środki czystościowe, potrzebne do bieżącego wykonywania usługi.  

3.12.2. Zainteresowanym wykonawcom zamawiający zaleca dokonanie oględzin placówek, 
wymienionych  w załączniku nr 1, w celu przeprowadzenia wizji lokalnej oraz pozyskania 
wszelkich informacji dotyczących realizacji zamówienia.  

3.12.3. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany wielkości sprzątanych powierzchni, wynikającej np. 
ze zmian organizacyjnych zamawiającego. O wszelkich sytuacjach, skutkujących koniecznością 
dokonania takich zmian, wykonawca zostanie poinformowany na piśmie (aneks do umowy). 
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Każda zmiana wielkości sprzątanych powierzchni, skutkowała będzie zmianą wartości 
świadczonych usług proporcjonalnie do oferowanej stawki za 1 m

2
.   

3.12.4. Zamawiający  wymaga  aby  pracownicy  wykonujący  usługę  byli ubrani w jednolitą, estetyczną    
           odzież  roboczą oraz posiadali odpowiednie obuwie robocze. 

 

4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

       Usługi  będą  wykonywane  w  okresie  od   dnia  01 marca 2019r.  do  dnia   28 lutego 2020r. 

 

5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTEPOWANIU. 
5.1. Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, 

którzy: 
1) nie podlegają wykluczeniu; 
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w zakresie:  

5.1.1. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:  
Zamawiający  uzna  warunek  za  spełniony jeżeli  Wykonawca  wykaże, iż jest ubezpieczony od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 
zamówienia na sumę gwarancyjną do kwoty nie mniejszej niż 200.000,00 zł brutto,   

 5.1.2.  zdolności technicznej lub zawodowej:  
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:  

a)  będzie dysponował do realizacji przedmiotu umowy osobami które wykonywać będą 
czynności sprzątania powierzchni wewnętrznych, wymienione w opisie przedmiotu 
zamówienia i będą posiadały minimum 6 miesięczne doświadczenie w wykonywaniu 
usługi sprzątania w obiektach służby zdrowia, posiadających gabinety zabiegowe; 

     b)   wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed  upływem terminu składania ofert, a jeśli   
           okres prowadzenia działalności  jest krótszy - w tym okresie, wykonał lub wykonuje co   
             najmniej: dwie  usługi  w obiektach służby zdrowia posiadających gabinety zabiegowe, z   

których każda  trwała  co najmniej dwanaście miesięcy u jednego kontrahenta oraz 
swoim zakresem obejmowała  łącznie sprzątanie  minimum  5 000 m² powierzchni 
wewnętrznych. 

5.1.3. Ocena  spełniania  warunków  zostanie  dokonana  według  formuły  spełnia /nie spełnia. 

 

6. PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST. 5 
Zamawiający wykluczy z przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
wykonawcę w okolicznościach określonych w art. 24 ust.1 pkt 12-23 ustawy Pzp. 
Ponadto zamawiający wykluczy z przedmiotowego postępowania wykonawcę w okolicznościach 
wskazanych w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp tj: 
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 2015r. - 
Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1508 z późn. zm.) 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 28.02.2003r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2017r. poz. 2344).                             

 

7.  WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW   

     UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA.  
 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24  ust. 1 oraz 24 ust. 

5 – ustawy Pzp, należy złożyć:  
7.1.  Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu                       

z postępowania i spełnia warunki udziału w postępowaniu – wg załącznika nr 4; 
7.2. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,                      

o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt  23 ustawy Pzp. Wykonawca składa oświadczenie w terminie 
3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji, o których mowa 
w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp – wg załącznika nr 5,  Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca 
może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 

konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Jeśli wykonawca nie należy do grupy 

kapitałowej może złożyć przedmiotowe oświadczenie wraz z ofertą.  
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7.3. Kserokopię polisy a w przypadku  jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca 
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej 
z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną do kwoty nie mniejszej niż 200.000,00 zł 
brutto. 

7.4. Wykaz   usług   wykonanych,  a   w   przypadku  świadczeń  okresowych  lub  ciągłych   również    
wykonywanych,  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 określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane 
należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty 
wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń 
okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym 
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; 
w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne 
dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż                    
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału                     
w postępowaniu – załącznik nr 6. 

7.5.  Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,                            
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowania 
robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, 
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także 
zakresu wykonanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi 
osobami – załącznik nr 7.  

7.6. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, 
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku 
podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.  

 

8. .  INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW POLEGAJĄCYCH NA ZASOBACH INNEGO PODMIOTU.  
8.1.  Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,                         

w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, 
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub 
ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim 
stosunków prawnych.  

8.2.  Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić 
zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu                     
do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.  

8.3.  Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne 
lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez 
wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec 
tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5.  

8.4.  W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych                               
lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli 
podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności  są wymagane.  

8.5.  Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, 
odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę 
poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba                     
że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.  

8.6.  Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu,  
o którym mowa w punktu 8.1, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału                     
w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający 
żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:  
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub  
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże   
    zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa    
    w punkcie 5. 
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9.  INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW, KTÓRZY MAJĄ SIEDZIBĘ LUB MIEJSCE ZAMIESZKANIA 

     POZA TERYTORIUM  RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.  
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie 7.6  składa dokument wystawione                    
w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, że nie 
otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania ofert.  
Dokumenty  sporządzone w języku obcym są składane wraz  z  tłumaczeniem  na  język  polski.  

 

10. INFORMACJA  DLA  WYKONAWCÓW   WSPÓLNIE   UBIEGAJĄCYCH   SIĘ  O   UDZIELENIE   

      ZAMÓWIENIA. 
10.1.  W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki,                                        

o których mowa w punkcie  5.1.1 i 5.1.2  SIWZ  zostaną spełnione wyłącznie jeżeli:  
     a) w przypadkach określonych w pkt. 5.1.1. warunek zostanie spełniony, jeżeli jeden                      

z wykonawców lub podwykonawców lub podmiotów udostępniających zasoby spełni 
warunek, 

b)   w  przypadkach  określonych  w  pkt. 5.1.2.a.  warunek  zostanie spełniony, jeżeli chociaż              
jeden  z  wykonawców  lub  podmiotów   udostępniających  zasoby  będzie dysponował 
osobami wskazanymi powyżej lub łącznie wykonawcy lub  podmioty  udostępniające  
zasoby  będą  dysponowały osobami,  

c)  w przypadkach określonych w pkt. 5.1.2. b.  warunek zostanie spełniony, jeżeli jeden                    
z wykonawców lub podmiotów udostępniających zasoby spełni warunek samodzielnie 
(nie sumuje się doświadczenia zawodowego). 

10.2.  W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie,                         
o którym mowa w pkt.7.1 niniejszej SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających 
się o zamówienie.  

10.3.  Wykonawcy występujący wspólnie muszą, zgodnie z zapisami art. 23 ust. 2 ustawy Prawo 
zamówień publicznych ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu 
o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarciu 
umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. Do oferty należy dołączyć 
pełnomocnictwo, które powinno dokładnie określać zakres umocowania. 
 

11.  INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW ZAMIERZAJĄCYCH POWIERZYĆ WYKONANIE CZEŚCI    

       ZAMOWIENIA PODWYKONAWCOM. 

11.1. Zamawiający w oparciu o art. 36a ust. 2 ustawy Pzp. zastrzega obowiązek osobistego 

wykonania przez wykonawcę  kluczowych części zamówienia, za które uznaje realizację 

usługi w zakresie zapewnienia czystości i porządku powierzchni wewnętrznych. 
11.2. Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania zamówienia podwykonawcom w zakresie 

zapewnienie czystości i porządku powierzchni zewnętrznych. Zamawiający żąda 
wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy 
podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców w załączniku nr 1 do SIWZ. 
Jeżeli wykonawca nie wskaże w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy 
podwykonawcom, zamawiający uzna, że nie zamierza on powierzać podwykonawcom żadnych 
prac objętych niniejszym postępowaniem. 

11.2.  Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia następuje w trakcie jego 
realizacji,  wykonawca na żądanie zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa     
w punkcie 7.1. SIWZ, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw do 
wykluczenia wobec tego podwykonawcy. 

11.3.  Jeżeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy w celu wykazania 
spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest zobowiązany 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. 

11.4. Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy 
wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę innym lub zrezygnować 
z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 

11.5. Powierzenie   wykonanie   części   zamówienia   podwykonawcom   nie   zwalnia   wykonawcy          
z odpowiedzialności za należyte wykonanie przedmiotu zamówienia. 
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12.  INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI 
12.1 W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 

zamawiający oraz wykonawcy, za wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń i dokumentów 
wymienionych w pkt. 7 przekazują:  

 pisemnie na adres siedziby zamawiającego, 

 drogą elektroniczną (w formie pliku pdf lub doc.) na adres e-mail:  
przetargi@mcmpolesie.pl, 

12.2.  W   przypadku  oświadczeń,  wniosków,  zawiadomień  oraz  informacji  przekazywanych  drogą 
elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 
W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez wykonawcę, zamawiający 
domniema, iż wiadomość wysłana przez zamawiającego na pocztę elektroniczną została mu 
doręczona w sposób, który umożliwił wykonawcy zapoznanie się z jej treścią.  

12.3.  Wszelką korespondencję dotyczącą niniejszego postępowania należy kierować                                       
do zamawiającego z zapisem w nagłówku: „Dotyczy: postępowania nr referencyjny ZP/1/2019r. 
- „Świadczenie usług porządkowo-czystościowych powierzchni wewnętrznych i terenów 
zewnętrznych w jednostkach organizacyjnych M.C.M. „Polesie” w Łodzi”.      

12.4.  Osobą ze strony zamawiającego uprawnionej do porozumiewania się z wykonawcami jest:                              
–  Anna  Urbańczyk  tel. 42 20-84-813, w godzinach od 8:00 do 15:30 od poniedziałku do piątku 
e-mail: przetargi@mcmpolesie.pl .  

12.5.  Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania z wykonawcami.  
 

13.  WYAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM  

13.1. Ustala  się  wadium  w  wysokości  10.000,00  PLN  (słownie:  dziesięć  tysięcy  złotych 00/100).  
13.2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 
13.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:  

1) pieniądzu;  
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo--kredytowej,         
    z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;  
3) gwarancjach bankowych;  
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;  
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 (t.j. Dz. 
U. z 2018 r. poz. 110).  

13.4.  Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy zamawiającego                  
w  GETIN BANK  nr rachunku  37 1560 0013 2026 0000 1371 0001  z dopiskiem  „WADIUM 
usługi porządkowo-czystościowe ZP/1/2019r.” 

13.5. Wadium wnoszone w pieniądzu uważa się za wniesione skutecznie wówczas, gdy przed 
upływem terminu składania ofert wpłynie na rachunek zamawiającego. Zamawiający zaleca   
dołączenie do oferty kserokopii dowodu wniesienia wadium. 

13.7.  Oryginał dokumentu stanowiącego wadium składanego w formie innej niż pieniężna, 

Wykonawca załącza do składanej oferty.  

 

14.  TERMIN, DO KTÓREGO WYKONAWCA BĘDZIE ZWIĄZANY ZŁOŻONA OFERTĄ. 

14.1. Termin związania ofertą w niniejszym postępowaniu wynosi 30 dni.  
14.2. 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.  

14.3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.  
 

15.  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.  
15.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  
15.2. Oferta musi obejmować całość zamówienia. 
15.3. Zaleca się przy sporządzeniu oferty skorzystanie z wzorów przygotowanych przez 

zamawiającego.    Wykonawca      może    przedstawić    ofertę    na     swoich   formularzach     
z zastrzeżeniem, że muszą one zawierać wszystkie informacje określone przez zamawiającego 
w przygotowanych wzorach.  

15.4. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 

mailto:przetargi@mcmpolesie.pl
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15.5. Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny.  
15.6. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez wykonawcę. Zamawiający zaleca, aby 
 ofertę podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub 
 ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na 
 podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści wyraźnie wskazywać 

 uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać złożone jako część oferty  

 i musi być w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 
15.7. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument 

składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz 
z tłumaczeniem na język polski. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest 
wersją wiążącą. 

15.8. Zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane.  
15.9. W treści oferty winna być umieszczona informacja o ilości stron. 
15.10. W przypadku gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierają informacje stanowiące 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji, Wykonawca winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które informacje 
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Dokumenty zawierające te informacje winny być 
umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu, trwale ze sobą połączone 
i ponumerowane. Zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 419 z pózn. zmianami) przez tajemnicę 
przedsiębiorstwa rozumie się nieujawniane do publicznej wiadomości informacje techniczne, 
technologiczne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do 
których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. 

15.11. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego 
zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) 
i adresem wykonawcy, zaadresowane do zamawiającego na adres: 
Miejskie Centrum Medyczne „Polesie” w Łodzi, ul. A. Struga 86, 90-557 Łódź  oraz opisane: 

           „Oferta świadczenia usług porządkowo - czystościowych – nr referencyjny ZP/1/2019 r.”   
15.12.  Przed upływem terminu składania ofert, wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, 

modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty. Zmiany winny być doręczone zamawiającemu na 
piśmie, pod rygorem nieważności, przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie                     
o wprowadzeniu zmian winno być opakowane tak, jak oferta, a opakowanie winno zawierać 
dodatkowe oznaczenie wyrazem: „ZMIANA”. 

15.13. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania 
 poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzenie 
 zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. 

 

16.   MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.   
16.1.  Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego,  Łódź, ul. A. Struga 86,  w  SEKRETARIACIE,  

pok.  nr  1  (I piętro),  do dnia 18 lutego 2019r.  do    godz.  12:00  - z uwagi na przypadki 

dostarczania ofert do  przychodni znajdującej się w tym samym budynku co siedziba  
zamawiającego, prosimy o umieszczenie na kopercie informacji, iż ofertę należy dostarczyć                 
do  SEKRETARIATU  zamawiającego. 

16.2. Oferty otrzymane po tym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone wykonawcom  nie 
otwarte.  

16.3. Oferty przesłane pocztą zostaną  zakwalifikowane do postępowania pod warunkiem,                
że ich doręczenie przez pocztę nastąpi do dnia 18.02.2019r. do godziny 12:00.   

16.4. Wykonawca składający ofertę w sekretariacie zamawiającego otrzyma pisemne potwierdzenie  
złożenia  oferty, wraz z numerem jakim została oznakowana oferta.  

16.5. Otwarcia ofert dokona komisja przetargowa w dniu  18.02.2019r. o godzinie 12:10                        

w sali  konferencyjnej, mieszczącej  się w siedzibie zamawiającego w Łodzi,  ul. A. Struga 86   
na parterze.   

16.6.  Bezpośrednio  przed  otwarciem  ofert  zamawiający  poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć 
na sfinansowanie zamówienia. 

16.7. Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy (firmy), adresy wykonawców, informacje 
dotyczące cen oraz terminów płatności zawartych w ofertach. 

16.8. Otwarcie ofert jest jawne, wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.   
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17.   OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY. 
17.1.  Ceną za wykonywanie usług  objętych niniejszym  postępowaniem jest łączna cena usługi 
 brutto,  określona  w „Formularzu ofertowym”  wyliczona w następujący sposób: 
17.1.1. W ofercie, w „Formularzu ofertowym” należy podać oferowaną cenę netto za 1m

2

 świadczonych usług (kolumna A), pomnożyć odpowiednio przez powierzchnie
 wewnętrzne, zewnętrzne, wyliczoną wartość netto należy wpisać w kolumnę B,  następnie  
 określić  stawkę VAT i wpisać w kolumnę C, wyliczyć podatek  VAT i wyliczoną kwotę wpisać 
 w kolumnę C , następnie należy zsumować wartości z kolumny B oraz C z wiersza 1 oraz                                 

zsumować wartości z kolumny B oraz C z wiersza 2  i wpisać w kolumnę D odpowiednio                 
w wiersz 1 i 2.  Wartości z kolumn B, C i D  z wierszy 1 i 2 należy zsumować i wpisać 
odpowiednio do wiersza 3. Otrzymane kwoty z wiersza 3 należy pomnożyć przez 12 
miesięcy i wpisać odpowiednio w wiersz 4.  Przy wykonywaniu powyższych czynności 
należy stosować zaokrąglenia do  dwóch miejsc po przecinku. 

17.2. Cena ofertowa musi zawierać wszystkie  wymogi zamawiającego określone w niniejszej 
 SIWZ oraz wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu 
 zamówienia. 
17.3. Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą prowadzone będą w PLN. 
17.4. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadził będzie do powstania u zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający                  
w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, 

który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca zobowiązany jest 

poinformować zamawiającego czy wybór oferty będzie prowadził 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.  
 

 

18.  KRYTERIA WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ. 
18.1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował następującymi 

kryteriami: 
 1) cena (C)  -  60% 
 2) termin płatności - 40% 
 
18.2.   Zasady punktacji ww. kryteriów: 
 
18.2.1. Kryterium cena 
 Przyznawanie ilości punktów poszczególnym oferentom w kryterium cena odbywać się  

będzie wg następującego wzoru: 
      Cena brutto najniższej oferty 
   Liczba punktów = ---------------------------------------------  x 60 
        Cena brutto badanej oferty 

 

18.2.2.Termin płatności.   
Przyznawanie ilości punktów poszczególnym oferentom w kryterium  termin płatności 
odbywać się będzie następująco: 
 jeśli wykonawca zaoferuje termin płatności do   7 dni otrzyma 10 punktów 
 jeśli wykonawca zaoferuje termin płatności do 14 dni otrzyma 20 punktów 
 jeśli wykonawca zaoferuje termin płatności do 21 dni otrzyma 30 punktów 
 jeśli wykonawca zaoferuje termin płatności do 30 dni otrzyma 40 punktów 
 jeśli wykonawca zaoferuje termin płatności inny niż wskazany powyżej lub nie wskaże 

terminu płatności w ofercie, otrzyma 0 punktów 
 

18.2.3.Uzyskana liczba punktów w ramach kryteriów zaokrąglona będzie do drugiego miejsca              
po przecinku. Liczba punktów uzyskana wg określonego kryterium, równa jest określonej 
wadze kryterium w %. 

18.3. Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska 
największą sumę punktów obu kryteriów łącznie i odpowiada wszystkim wymogom 
określonym w ustawie Pzp oraz w niniejszej SIWZ. 
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19.  OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH TREŚCI SIWZ.      
19.1. Każdy uczestnik postępowania ma prawo zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści 

niniejszej SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż 2 dni przed 
upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWIZ wpłynął 
nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu do składania 
ofert.  

19.2. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekaże wykonawcom, bez ujawniania źródła 
zapytania oraz zamieści na stronie internetowej: http://www.mcmpolesie.pl 

19.3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego po upływie terminu 
składania wniosku, o którym mowa w pkt. 19.1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający 
może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.  

 

20.  INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE W CELU 

       PODPISANIA UMOWY. 
20.1. Wykonawca,  którego  oferta  zostanie   uznana  za  najkorzystniejszą  zobowiązuje  się do: 
 1) przekazania   zamawiającemu  informacji  dotyczącej  osób  podpisujących  umowę  oraz  
     osób upoważnionych do kontaktów w ramach realizacji umowy; 
 2) wniesienia  zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy,  o którym  mowa w punkcie 21 
      niniejszej SIWZ; 
  3) przedstawienia  wykazu  środków  dezynfekcyjnych  i czystościowych, które zostaną użyte do 
                realizacji zamówienia. 
20.2.  Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, których oferta 

zostanie uznana za najkorzystniejszą, przedłożą umowę regulującą współpracę tych 
wykonawców, w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 
wykonawcę lub osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentowania wykonawcy.  

 

 

21.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY  
21.1     Zamawiający    wymaga    wniesienia    zabezpieczenia    należytego   wykonania    umowy. 
21.2.  Wykonawca,   którego   oferta  zostanie  uznana  za  najkorzystniejszą  zobowiązany  jest  do         
 wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny całkowitej
 podanej w ofercie brutto (łącznie w okresie 12 miesięcy). 
21.3.  Zabezpieczenie Wykonawca wnosi przed podpisaniem umowy. 
21.4.  Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku 

następujących formach:  
1) pieniądzu;  
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo--kredytowej,       

z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;  
3) gwarancjach bankowych;  
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;  
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.  

21.5.  Zamawiający nie wyraża  zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy w innej formie niż określona w punkcje 21.4. 

21.6. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy 
wskazany przez zamawiającego. 

21.7. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie 
kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 

 

22.  ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY  
22.1.  Istotne dla zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy, 
 zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 8. 
22.2.   Zamawiający wymaga zawarcia umowy na warunkach określonych we wzorze.  
22.3. Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp., zamawiający przewiduje możliwość dokonania 

istotnych zmian postanowień umowy zawartej z wybranym wykonawcą w następujących 
przypadkach:  
a) zmiana osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,      

b) zmiana obowiązujących przepisów prawa,          
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c) wystąpią okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,                         
a w związku z nimi wystąpi konieczność wprowadzenia zmian do umowy, zaś zmiany te będą 
korzystne dla zamawiającego i zostaną zaakceptowane przez wykonawcę,  

d) gdy zmianie ulegnie urzędowa stawka podatku VAT (podwyżka lub obniżka), oraz zmianie 
ulegnie stan prawny, jako zdarzenie zewnętrzne, a zdarzenie to będzie miało wpływ                       
na wynagrodzenie, niezależne od woli stron - zamawiający dopuszcza możliwość zmiany 
wartości wynagrodzenia umownego,  

e) zmiany będą korzystne dla zamawiającego i nie będą wprowadzane warunki, które gdyby 
zostały ujęte w ramach procedury przetargowej udzielenia zamówienia umożliwiłyby 
dopuszczenie innych ofert niż ta, która została pierwotnie dopuszczona oraz powodowałyby 
modyfikację równowagi ekonomicznej umowy na korzyść wykonawcy w sposób, który nie był 
przewidziany w postanowieniach pierwotnego zamówienia,  

f)  modyfikację równowagi ekonomicznej umowy na korzyść wykonawcy w sposób, który nie był 
przewidziany w postanowieniach pierwotnego zamówienia,  

g) zmiany wielkości sprzątanych powierzchni, wynikające ze zmian organizacyjnych                                      
w jednostkach zamawiającego bądź innych sytuacji - każda zmiana wielkości 
sprzątanych powierzchni skutkuje zmianą wartości  świadczonych usług, proporcjonalnie 
do oferowanej stawki za 1 m

2
. 

22.4. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany będzie                    
do zawarcia umowy w terminie określonym przez zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni od dnia 
przesłania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, z zastrzeżeniem sytuacji 
określonej w art. 94 ust. 2 pkt. 1) lit. a) oraz pkt. 3) ustawy Pzp.  

22.5. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza będzie uchylał się                  
od zawarcia umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych 
ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia 
postępowania.  

 

23.  POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W  

       TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  
23.1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał 

interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku 
naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia 
o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa    
w art. 154 pkt 5 ustawy.  

23.2.  Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:  
1) określenia warunków udziału w postępowaniu;  
2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;  
3) odrzucenia oferty odwołującego;  
4) opisu przedmiotu zamówienia;  
5) wyboru najkorzystniejszej oferty.  

23.3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej.  
23.4.  Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego.  
23.5.  Zamawiający  lub  odwołujący  może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy. 
23.6.  Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania 

odwoławczego przysługuje skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby 
Zamawiającego. 

23.7. Zasady i tryb postępowania w zakresie korzystania ze środków ochrony prawnej określone 
zostały w Dziale VI ustawy Pzp.  

 
24.  OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA.  
24.1, Zamawiający poinformuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:  

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce    
zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego 
ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania                     
i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty,                        
a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,  

2) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,  
3) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, 
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4) unieważnieniu postępowania  
– podając uzasadnienie faktyczne i prawne.  

24.1.1. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 8 ustawy Pzp, informacja, o której mowa w  
punkcje 1 ppkt 2, zawiera wyjaśnienie powodów, dla których dowody przedstawione przez 
wykonawcę, zamawiający uznał za niewystarczające.  

24.2. Zamawiający udostępni informacje, o których mowa w punkcie 24.1, na stronie internetowej 
www.mcmpolesie.pl  

 

25. OCHRONA 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 danych osobowych wykonawcy jest: Miejskie Centrum Medyczne „Polesie”                     
w Łodzi, z siedzibą w Łodzi, ul. Andrzeja Struga 86, kod pocztowy: 90-557; 

 administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować                    
w sprawach przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: 
sekretariat@mcmpolesie.pl;  

 dane osobowe wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr referencyjny ZP/1/2019r.                   

pn. „Świadczenie usług porządkowo-czystościowych powierzchni wewnętrznych i terenów 

zewnętrznych w jednostkach organizacyjnych M.C.M. „Polesie” w Łodzi”, prowadzonym                   
w trybie przetargu nieograniczonego; 

 odbiorcami danych osobowych wykonawcy 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 (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986),                       
dalej „ustawa Pzp”;   

 dane osobowe wykonawcy 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 wykonawcę danych osobowych bezpośrednio dotyczących wykonawcy 
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 danych osobowych wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

 wykonawca posiada: 
−  prawo dostępu do danych osobowych dotyczących wykonawcy na podstawie art. 15 RODO; 
−  prawo do sprostowania danych osobowych wykonawcy na podstawie art. 16 RODO *) 
−  prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych                                    

z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **)  na podstawie art. 18 
RODO 

−  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy wykonawca 
uzna, że przetwarzanie danych osobowych wykonawcy narusza przepisy RODO; 

 nie przysługuje wykonawcy: 
−  prawo do usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO; 
−  prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
−  prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną 

przetwarzania danych osobowych wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO na podstawie art. 21 
RODO.  

*)
skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie 

może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 
**) 

prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia 

korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na 

ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 

 

 

http://www.mcmpolesie.pl/
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ZAŁĄCZNIKI DO NINIEJSZEJ SIWZ:                                              
Załącznik nr 1 – Wykaz placówek M.C.M. „Polesie” w Łodzi.                         
Załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia.                                                                                
Załącznik nr 2a – Plan higieny.                                                                                
Załącznik nr 3 – Formularz ofertowy.                                                                                                                     
Załącznik nr 4 – Oświadczenie  wykonawcy  o  nie  podleganiu wykluczeniu z postępowania i spełnianiu    
                           warunków udziału w postępowaniu.                                            
Załącznik nr 5 – Oświadczenie   o   przynależności    lub   braku   przynależności   do  tej  samej  grupy 
                          kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy Pzp.                                                                                                                                   
Załącznik nr 6 – Wzór  wykazu  usług  wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych         
                          również  wykonywanych,  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.                                           
Załącznik nr 7 – Wzór   wykazu   osób,  skierowanych   przez   wykonawcę   do   realizacji  zamówienia   

   publicznego,  w    szczególności   odpowiedzialnych  za   świadczenie  usług,   kontrolę     
   jakości,  doświadczenia    i   wykształcenia   niezbędnych   do  wykonania   zamówienia  
   publicznego,  a   także   zakresu   wykonanych   przez  nie czynności oraz informacją o  
   podstawie do dysponowania tymi osobami.                                              

Załącznik nr 8 – Wzór umowy - istotne postanowienia umowne.  
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Załącznik nr 1                           

                                                                                                                      do SIWZ nr referencyjny:  

                                                                                                                                               ZP/1/2019r.   

Wykaz placówek  M.C.M. „Polesie” w Łodzi 
Placówka Powierzchnia wewnętrzna   

  

Powierzchnia 

zewnętrzna 

Czas 

realizacji 

usługi: 
pn. - pt. 

Przychodnia  Nr 31 
Łódź,  
ul. Marii Skłodowskiej- 
Curie 15/17  
 

2195 m
2
  w tym między innymi: 

 18  toalet 

 53 gabinety lekarskie 

 13 gabinetów zabiegowych 

 piwnica i schody do piwnicy 

 pomieszczenie na odpady 
medyczne (w piwnicy) 

PCV         1605 m
2
 

Gres          230 m
2
 

Terakota    171 m
2
 

Lastriko       31 m
2
 

1 040 m
2
 

w tym teren zielony 
300 m

2 

7:30-18:00 
serwis ciągły 
minimum po 

dwie osoby na 
dwie zmiany 

Przychodnia  Nr 32 
Łódź 
ul. Cmentarna 10a 

310 m
2  

w tym między innymi: 

 3 toalety 

 3 gabinety lekarskie 

 2 gabinety zabiegowe 

PCV           210 m
2
 

Gres          100 m
2
 

650 m
2
 

w tym teren zielony 
60 m

2 

14:00 – 20:00 
jedna osoba 

Przychodnia   Nr 33 
Łódź 
ul. Kasprzaka 27 

850 m
2  

w tym między innymi: 

 10 toalet 

 16 gabinetów 

 2 gabinety zabiegowe 

 pomieszczenia zajmowane     
przez  MOPS 

PCV           374 m
2
 

Gres          204 m
2
  

1 700 m
2
 

w tym teren zielony 
400 m

2
 

oraz teren parkingu 
wraz z terenem 
przed apteką 

14:00 – 20:00 
dwie osoby 

Przychodnia   Nr 34     
Łódź   
ul. Garnizonowa 38 

     

186 m
2  

powierzchnia parteru, 
na której funkcjonuje 
przychodnia  
w tym między innymi: 

 3 toalety 

 5 gabinetów lekarskich 

 1 gabinet zabiegowy 

Tarket        171 m
2
 

Gres            15 m
2
 

Bez powierzchni 
zewnętrznych 

14:00 – 18:00 
jedna osoba 

Przychodnia  Nr 34     
Łódź 
ul. Srebrzyńska 75 
 

161 m
2  

w tym między innymi: 

  3 toalety 

 3 gabinety lekarskie 

 1 gabinet zabiegowy 

 1 gabinet pielęgniarki   
   środowiskowej 

PCV           120 m
2 

Gres          41 m
2
 

 
 

nie ma powierzchni 
zewnętrznych 

15:00 – 18:00 
jedna osoba 

Przychodnia Nr 35 
Łódź  
ul. Wileńska 25 

854 m
2
   w tym między innymi: 

 9 toalet 

 13 gabinetów lekarskich 

 2 gabinety zabiegowe 

PCV           676 m
2
 

Gres          102 m
2
 

Lastriko       76 m
2
 

 

860 m
2
 

w tym teren zielony 
395 m

2 

06:00 – 13:00 
jedna osoba 

Przychodnia Nr 36 
Łódź 
ul. Olimpijska 7a 
 

1054 m
2  

w tym między innymi 

 9 toalet 

 19 gabinetów lekarskich 

 3 gabinety zabiegowe 

PCV           730 m
2
 

Gres            77 m
2
 

Terakota    166 m
2
 

Lastriko       81 m
2
 

128 m
2
  

(patio) 
 

08:00 – 12:00 
14:00 – 18:00 

dwie osoby 
lub jedna 

przychodząca 
rano i 

popołudniu 

Przychodnia Nr 37 
Łódź  
ul. Kusocińskiego 
140a 
 

510 m
2  

w tym między innymi: 

 3 toalety 

 6 gabinetów lekarskich 

 2 gabinety zabiegowe 

PCV          392 m
2
 

Terakota      70 m
2
 

Lastriko       48 m
2
 

3 150 m
2
 

w tym teren zielony 
2000 m

2 

07:30 – 11:30 
14:30 – 18:00 

dwie osoby 
lub jedna 

przychodząca 
rano i 

popołudniu 

Ciąg dalszy na następnej stronie. 
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Przychodnia Nr 39 
Łódź  
ul. Maratońska 71 
 
 

1 694,20 m
2  

w tym między 
innymi: 

 14 toalet  (jedna w piwnicy ) 

 24 gabinety lekarskie 

 4 gabinety zabiegowe 
oraz w piwnicy: 
- pomieszczenia szatni dla    
  personelu zimą minimum                       
  3 razy w  tygodniu, latem   
  minimum 1 raz  w  tygodniu,                                                                                                                          
- pomieszczenia sterylizacji    
  (trzy pokoje) minimum 1 raz w   
  tygodniu, 
- pomieszczenia na odpady   
  medyczne minimum 1 raz na   
  dwa tygodnie, 
- ciąg komunikacyjny zimą    
  minimum 2  razy w tygodniu,    
  latem minimum 1 raz w    
  tygodniu. 

PCV         1302 m
2
 

Terakota    280 m
2
 

Lastriko     116 m
2
 

Parkiet        42 m
2
 

700 m
2 

 

w tym patio oraz  
teren zielony o 

pow. 
320 m

2
 

 

07:30 – 11:30 
jedna osoba 

14:00 – 19:00 
trzy osoby   

  

Przychodnia 
Specjalistyczna  
dla Dzieci i Młodzieży 
Łódź, ul. A. Struga 86 

343 m
2  

w tym między innymi: 

 4 toalety 

 10 gabinetów lekarskich 

PCV          140 m
2
 

Gres         145 m
2
 

Parkiet        58 m
2 

 
 

5 185 m
2
 

w tym: 
1) teren zielony     
     2900 m

2
 

2) powierzchnia   
    tarasów 85 m

2
 

08:00 – 11:30 
jedna osoba 

 
Administracja  M.C.M. 
Łódź, ul. A. Struga 86 

456 m
2  

w tym między innymi: 

 3 toalety 

 na parterze: sala 
konferencyjna, archiwum, 
klatka schodowa 

Płytki cer.  105 m
2
 

PCV            90 m
2
 

Wykł. dyw 216 m
2
 

Panele        45 m
2
 

 

14:00 – 20:00 
jedna osoba 

Zakład Rehabilitacji 
Leczniczej 
Łódź 
ul. Gdańska 83 

600 m
2  

w tym między innymi: 

 6 toalet 

 7 gabinetów lekarskich 

PCV          455 m
2
 

Gres            11 m
2
 

Lastriko       73 m
2
 

Parkiet         61 m
2
 

890 m
2
 

 

07:00 – 11:00 
jedna osoba 

Laboratorium Analiz 
Lekarskich – punkt 
pobrań 
Łódź 
ul. Bat. Chłopskich 14 

70 m
2  

w tym między innymi: 

 1 toaleta 

 1 gabinet lekarski 

 1 gabinet zabiegowy 

---------- nie ma powierzchni 
zewnętrznych 

15:00 – 18:00 
jedna osoba   

 Razem:     9 283,20 m
2
  Razem:   

14.303 m
2
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Załącznik nr 2                           

                                                                                                                      do SIWZ nr referencyjny:  

                                                                                                                                              ZP/1/2019r.   

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

ZAPEWNIENIE CZYSTOŚCI I PORZĄDKU POWIERZCHNI WEWNĘTRZNYCH: 
  

L. p. Zakres wykonywanych prac – dot. powierzchni 

wewnętrznych. 

Częstotliwość 

wykonywania usług 

1.  Odkurzanie wykładzin dywanowych oraz mebli 
tapicerowanych. 

nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu 

2.  Wycieranie kurzu z: parapetów, półek, mebli, 

obrazów, gablot, tablic informacyjnych, kratek 

wentylacyjnych, przyrządów i sprzętu  
rehabilitacyjnego/gimnastycznego  itp.  

nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu  

3.  Zamiatanie oraz mycie podłoży twardych. bieżąco 

4.  Mycie powierzchni szklanych (luster, drzwi 
przeszklonych, itp.)   

nie rzadziej niż 2 razy w miesiącu 

5.  Mycie okienek obsługi klienta. codziennie 

6.  Mycie i dezynfekcja podłóg i posadzek w 
gabinetach zabiegowych oraz ciągach 
komunikacyjnych (nie dotyczy pomieszczeń 
Administracji) 

1 raz  dziennie  
 
 

7.  Mycie i dezynfekcja podłóg w gabinetach 
lekarskich i innych pomieszczeniach tj. np. 
pomieszczenia socjalne itp.  

1 raz dziennie 

8.  Mycie schodów. codziennie 

9.  Mycie i dezynfekcja ścian kafelkowych i lamperii w 
gabinetach zabiegowych.           

nie rzadziej niż 1 raz  w  tygodniu               
(w przypadku skażenia natychmiast), 

10.  Mycie i dezynfekcja lamperii olejnych w ciągach 
komunikacyjnych.     

nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu 

11.  Mycie umywalek i zlewów. codziennie 

12.  Mycie poręczy. codziennie 

13.  Utrzymywanie sanitariatów w ciągłej czystości 
(mycie, dezynfekcja) 

codzienne  

14.  Opróżnianie pojemników z odpadami komunalnymi 
oraz wynoszenie odpadów do miejsc 

wyznaczonych, jak również wymiana na nowe 

worków na odpady zgodnie z ogólnie 

obowiązującym kodem kolorów, rozkładanie 
opakowań papierowych/kartonów, segregacja 
odpadów w systemie obowiązującym u 
zamawiającego.  

Codziennie 
 

15.  Mycie i dezynfekcja pojemników na odpady 
komunalne. 

nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu 

16.  Mycie i dezynfekcja wind.            codziennie                                                                            

17.  Usuwanie pajęczyn. bieżąco 

18.  Usuwanie plam z dywanów, wykładzin 
dywanowych. 

bieżąco 

19.  Mycie stolarki drzwiowej.   nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu 
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20.  Czyszczenie mebli środkiem do konserwacji mebli.     nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu, 

21.  Mycie mebli zmywalnych tj. np. szaf lekarskich itp.  nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu 

22.  Mycie i dezynfekcja leżanek, stołów rtg, foteli 
ginekologicznych, wag lekarskich itp. 

codziennie 

23.  Mycie grzejników. nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu 

24.  Przecieranie kontaktów i wyłączników światła. nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu, 

25.  Mycie i dezynfekcja podajników na mydło, ręczniki  
i płyn dezynfekcyjny. 

nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu. 

26.  Wykonawca zapewni sukcesywne wyposażanie: 
- sanitariatów: w środki zapachowe, ręczniki      
  papierowe, papier toaletowy i mydło w  płynie, 
- pomieszczeń socjalnych: w ręczniki papierowe,    
  płyn do mycia naczyń i mydło w płynie, 
- gabinetów lekarskich i zabiegowych: w mydło   
  w płynie i ręczniki papierowe. 
Zamawiający wymaga : 
- ręczników papierowych składanych ZZ minimum    

  dwuwarstwowych białych o standardowych   
  wymiarach,     
- papieru toaletowego minimum trzywarstwowego   

  w kolorze białym (dopuszczalny nadruk-delikatne   
  wzory), rolki o standardowych wymiarach).  

bieżąco 

27.  Mycie i dezynfekcja pomieszczeń i lodówek na 
odpady medyczne.   

2 razy w miesiącu 

28.  Sprzątanie z wycieraczek 
(odkurzanie, uprzątanie piasku, wytrzepywanie). 

bieżąco 

29.  Przesuwanie mebli w celu dostępu do sprzątanych /mytych powierzchni. 
 

 
1. Prace będą wykonywane w godzinach określonych w załączniku nr 1. Zamawiający wymaga 

aby osoby wykonujące usługę obowiązkowo przebywały w obsługiwanych obiektach w 
godzinach określonych w załączniku nr 1.   

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany czasu realizacji usług pod warunkiem dokonania 
uzgodnień z kierownikami komórek organizacyjnych oraz akceptacji  Dyrektora M.C.M.                                                              

3. Usługa musi być wykonana z uwzględnieniem specyfiki działalności prowadzonej przez 
zamawiającego oraz z zastosowaniem środków i procedur zgodnych z „Planem higieny” 
obowiązującym  u zamawiającego,  przepisami prawa i innymi aktami prawnymi mającymi 
zastosowanie do realizacji przedmiotu zamówienia jak również wymogami sanitarno – 
epidemiologicznymi.  

4. W przypadku potrzeb wykonania prac zleconych przez zamawiającego w inne dni lub po 
godzinach określonych w załączniku nr 1 , zamawiający zapewni osoby dyżurujące. 

5. Zamawiający wymaga stosowania odrębnych zestawów sprzątających do czyszczenia ciągów 
komunikacyjnych i gabinetów (lekarskich, zabiegowych) zgodnie z wymaganiami służb 
sanitarno-epidemiologicznych.  

6. Wykonawca zobowiązuje się do prania i dezynfekcji sprzętu myjącego takiego jak: ścierki, 
ściereczki, nakładki na mopy, zgodnie z „Planem higieny” obowiązującym  u zamawiającego. 

7. Zlecone prace wykonywane będą przy użyciu środków i sprzętu wykonawcy.                               
Koszty zakupu środków i sprzętu pokrywa wykonawca. 

8. Wykonawca zapewni sukcesywne wyposażanie gabinetów lekarskich, gabinetów zabiegowych, 
pomieszczeń socjalnych oraz toalet odpowiednio w  środki dezynfekcyjne, zapachowe, ręczniki  
papierowe,  papier  toaletowy,  mydło  w  płynie  i  płyn do naczyń.  

9. Wykonawca  zobowiązuje  się  do  stosowania   przy   realizacji   zamówienia   środków 
dezynfekcyjnych  posiadających  stosowne  atesty/dopuszczenia  do  stosowania  oraz 
spełniających   wymagania   określone   dla    specyfiki    działalności    zamawiającego. 
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10. Zmawiający wymaga, aby Wykonawca w każdej placówce Zamawiającego posiadał aktualne 
karty charakterystyki dla wszystkich preparatów, z których będzie korzystał w trakcie realizacji 
usługi. 

11. Wykonawca zapewni stosowanie środków zapachowych o czasie działania minimum 72 h.                                                
12. Środki dezynfekcyjne oraz higieniczne takie jak: ręczniki papierowe, papier toaletowy  oraz   

mydło  w   płynie,   będą   dostępne   dla   personelu   przychodni  w każdej chwili. 
13. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia ciągłości zaopatrzenia swoich pracowników   w  

środki niezbędne do prawidłowej realizacji usługi. 
14. Jednostki organizacyjne zamawiającego posiadają pojemniki na ręczniki papierowe, papier   

toaletowy oraz mydło w płynie. 
15. Pomieszczenia takie jak: kasa, sekretariat, pomieszczenia plombowane lub posiadające 

zabezpieczenia alarmowe, będą udostępniane do wykonania prac objętych zamówieniem pod 
nadzorem uprawnionych pracowników zamawiającego. 

16. Wszyscy pracownicy wykonujący usługę muszą być przeszkoleni w zakresie przepisów bhp na 
stanowisku pracy oraz posiadać książeczki zdrowia do celów sanitarno - epidemiologicznych                    
z aktualnymi badaniami i szczepieniami ochronnymi zgodnie z Rozporządzeniem Rady 
Ministrów  z dnia 03 stycznia 2012r. w sprawie wykazu rodzajów czynności zawodowych oraz 
zalecanych szczepień ochronnych wymaganych u pracowników, funkcjonariuszy,   żołnierzy   
lub   podwładnych   podejmujących   pracę,  zatrudnionych lub wyznaczonych do wykonywania 
tych czynności (Dz. U. z 2012r. Nr 0 poz. 40) oraz szczepienie przeciw WZW typu B. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli spełniania wymogów jw. a w przypadku 
nieaktualnych wpisów w książeczkach lub braku szkoleń bhp Zamawiający  ma prawo żądać od 
Wykonawcy dokonania natychmiastowej zmiany osób realizujących usługę. 

17. Koordynatorzy lub inne osoby nadzorujące realizację usługi są każdorazowo 

zobowiązani do wprowadzenia pracowników wykonujących usługę na poszczególne 

obiekty  oraz  do przekazywania  zakresu  obowiązków, określonych  załącznikiem  nr 2.  
18. Zamawiający wymaga aby pracownicy wykonujący usługę byli ubrani w jednolitą, estetyczną   

odzież  roboczą oraz posiadali odpowiednie obuwie robocze, w którym będą wykonywali usługę. 
19. Niedopuszczalnym jest wykonywanie usługi w obuwiu, w które dany pracownik użytkuje 

prywatnie w celu dotarcia do danego obiektu. 
20. Osoby nadzorujące realizację usługi, są zobowiązane do bieżącej kontroli prawidłowości 

świadczonych usług.  
21. Środki stosowane do realizacji usługi muszą być odpowiednio opisane, zgodnie                          

z wymaganiami służb sanitarno-epidemiologicznych. 
22. Umyte mokre powierzchnie każdorazowo muszą być oznakowane odpowiednimi znakami 

/tabliczkami/. 
23. Zamawiający udostępni bezpłatnie wykonawcy, z którym zostanie podpisana umowa, 

pomieszczenia, w których będą się przebierać jego pracownicy oraz składować sprzęt                     
i środki czystościowe, potrzebne do bieżącego wykonywania usługi.  

24. Zainteresowanym wykonawcom zamawiający zaleca dokonanie oględzin placówek, 
wymienionych  w załączniku nr 1, w celu przeprowadzenia wizji lokalnej oraz pozyskania 
wszelkich informacji dotyczących realizacji zamówienia.  

25. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany wielkości sprzątanych powierzchni, wynikającej np. 
ze zmian organizacyjnych zamawiającego. O wszelkich sytuacjach, skutkujących koniecznością 
dokonania takich zmian, wykonawca zostanie poinformowany na piśmie (aneks do umowy). 
Każda zmiana wielkości sprzątanych powierzchni, skutkowała będzie zmianą wartości 
świadczonych usług, proporcjonalnie do oferowanej stawki za 1 m

2
.   

26. Po  zakończeniu  prac  do  obowiązków   osób   wykonujących  usługę  należy  również: 
-  zakręcenie kranów wodnych, 
-  wyłączenie światła, 
-  zamknięcia okien i drzwi, 
-  załączenie systemów alarmowych. 

27. W przypadku zaistnienia sytuacji, w której osoba wykonująca usługę nie przystąpi do jej 

wykonania   na  danym  obiekcie,  wykonawca  zapewni  serwis  interwencyjny  w  ciągu                         

24 godzin. 
28. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia kart kontroli czystości potwierdzających 

wykonanie usługi sprzątania i dezynfekcji w obiektach zamawiającego z podpisami osób 
realizujących te usługi. Karty kontroli czystości powinna być dostępna dla organów kontroli, jak 
również na każde żądanie zamawiającego. 
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ZAPEWNIENIE CZYSTOŚCI I PORZĄDKU POWIERZCHNI ZEWNĘTRZNYCH : 
1. Bieżące  utrzymywanie  czystości na terenach zewnętrznych we wszystkie dni tygodnia.                       
2. Prace na terenach zewnętrznych mogą być wykonywane poza  godzinami określonymi                           

w załączniku nr 1.  
3. Prace takie jak: usuwanie skutków oblodzeń, odśnieżanie, posypywanie piaskiem  itp. będą 

wykonywane na bieżąco w uzależnieniu od panujących warunków atmosferycznych, również w 
dni wolne od pracy. 

Zakres usługi: 
− utrzymywanie  w  czystości :  dróg    wewnętrznych,    miejsc    parkingowych,   chodników,   
− podjazdów, wejść do budynków wraz ze schodami, patia, trawników itp.,  
− systematyczne zamiatanie śmieci, liści, piasku i usuwanie ich w sposób zapewniający 

utrzymanie porządku i czystości (do własnych kontenerów), 
− opróżnianie koszy na śmieci,  
− utrzymywanie drożności krat odpływowych, utrzymanie w czystości terenów zielonych                   

w tym: systematyczne koszenie trawników  i grabienie skoszonej trawy adekwatnie                        
do potrzeb zapewniających  utrzymanie trawnika na wysokości nie wyżej niż 12 cm, 

− strzyżenie i formowanie żywopłotów,  
− usuwanie opadłych gałęzi, 
− oczyszczanie chodników i krawężników z przerostów traw i chwastów,  
− podlewanie  terenów  zielonych  na  zlecenie  Zamawiającego  dokonane  z   dwudniowym     
− wyprzedzeniem,         
− w okresie opadów śniegu odśnieżanie na bieżąco przez siedem dni w tygodniu: dróg 

dojazdowych, ewakuacyjnych i przeciwpożarowych, chodników, schodów i wejść  do budynków, 
miejsc parkingowych oraz innych wymagających odśnieżenia, 

− w okresie zimowym, w czasie braku opadów śniegu i wystąpienia temperatur dodatnich 
oczyszczenie z błota, piasku i innych nieczystości: dróg dojazdowych, ewakuacyjnych                      
i przeciwpożarowych, chodników, schodów i wejść do budynków, miejsc parkingowych oraz 
innych miejsc wymagających oczyszczenia, 

− w okresie zimowym, posypywanie piaskiem lub środkami chemicznymi oraz usuwanie oblodzeń 
z chodników, schodów i studzienek odpływowych, usuwanie zwisających sopli zagrażających 
bezpieczeństwu osób i mienia, 

− odpady będące wynikiem czynności objętych zamówieniem, wykonawca usunie na 

własny koszt i we własne pojemniki/kontenery.      
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Załącznik nr 2a                           

                                                                                                                      do SIWZ nr referencyjny:  

                                                                                                                                              ZP/1/2019r.   
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Załącznik nr 3                           

                                                                                                                      do SIWZ nr referencyjny:  

............................................................................                                                                            ZP/1/2019r.   

           (pieczęć firmowa wykonawcy)   

         M.C.M. „Polesie” w Łodzi 

  ul. A. Struga 86 

         90-557 Łódź 
 

               FORMULARZ OFERTOWY 

 

W odpowiedzi na ogłoszony przez Miejskie Centrum Medyczne „Polesie” w Łodzi przetarg 

nieograniczony – nr referencyjny ZP/1/2019r., pn. „Świadczenie usług porządkowo-czystościowych 

powierzchni wewnętrznych i terenów zewnętrznych w jednostkach organizacyjnych M.C.M. 

„Polesie” w Łodzi” niniejszym składam/my następującą ofertę: 
 

1.  Dane dotyczące wykonawcy:  
Pełna nazwa (w przypadku prowadzenia działalności indywidualnej także imię i nazwisko):   

…………....................................................................................................................................... 

Adres (kod pocztowy, miasto, ulica) 

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

Województwo....................................................Tel./fax............................................................... 

Adres e-mail …………………………………………………………………………………………….. 

Adres korespondencyjny (jeżeli jest inny niż powyżej) 

……………………………………………………………………………………………....................... 

Tel./fax. …….................................................. adres e-mail …………….…...........………………. 

NIP ................................................................., Regon ............................................................... 

Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym: 

…………………………………………………………….……………………………………………… 

Tel./fax. ……................................................... adres e-mail ………………………………...……. 

 

Czy Wykonawca jest małym lub średnim przedsiębiorstwem ?           

      □    TAK
*
                    □    NIE

*
 

* zaznaczyć właściwe 

2.  Cena oferty:  
     Zgodnie  z  wymaganiami  określonymi  w  Specyfikacji  Istotnych Warunków Zamówienia oferujemy   
     wykonanie przedmiotu zamówienia przez okres 12 miesięcy za następującą cenę ofertową: 

       

  
 

Cena 

za 1m
2
 

netto 

Wartość 

miesięcznie netto 

Stawka  % 

i kwota  VAT 

Wartość 

miesięcznie brutto 

  A B C D 

 
1. 

 
 Powierzchnia wewnętrzna  

        9 283,20 m
2
 

 
 
  

 
 
  

 
…................. 

 
…................. 

 
 
  

 
2. 

 
 Powierzchnia zewnętrzna 
          14.303 m

2
 

 
 
   

 
 
  

 
…................. 

 
…................. 

 
 
  

 
3. 

  
  Razem miesięcznie 

  

  
 

  
 

  
4.   Łącznie w okresie 12 miesięcy; 

 
  

  
 

  
 

  

Uwaga! Przy wypełnieniu powyższej tabeli należy podać wszystkie wartości do dwóch miejsc po przecinku.     Należy 

pamiętać o pełnym i dokładnym wypełnieniu wszystkich pozycji. Podane ceny powinny uwzględniać wszystkie koszty związane 

z realizacją zamówienia. 
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Łączne wynagrodzenie wykonawcy w okresie 12 miesięcy wynosi: 

netto …....................................................... 

Słownie: ............................................................................................................................................ 

brutto: ….................................................... 

Słownie: ............................................................................................................................................ 

 

3. Płatność  
Płatność z tytułu realizacji usługi będzie dokonywana przelewem na konto wykonawcy w terminie                     

do  ………………. dni od daty dostarczenia faktury do sekretariatu zamawiającego (patrz pkt. 

18.2.2. SIWZ).           

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia niniejszego 
postepowania i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz  że posiadamy konieczne informacje 
potrzebne do właściwego wykonania zamówienia. 

5.    Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia. 
6. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w  SIWZ                               

tj. 30 dni od dnia składania ofert. 
7. Oświadczam, że zawarty w SIWZ wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy 

się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach     
w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.  

8. Oświadczam, że wykonamy zamówienie zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i niniejszą 
ofertą oraz z zasadami i przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie.  

9. Wykonawca oświadcza, że pracownicy wskazani w punkcje 3.3.1. SIWZ będą przez czas trwania 
umowy o zamówienie publiczne zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, zgodnie z oświadczeniem załączonym                     

do oferty 
10.  Na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Pzp oświadczamy, że nasza oferta nie   

       zawiera informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa*  

lub  
oświadczamy, że załącznik nr ……………  do naszej oferty zawiera informacje, które stanowią 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie 
mogą być one ogólnie udostępniane przez zamawiającego (wykonawca zobowiązany jest                        
do wykazania, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa).  
* należy odpowiednio skreślić lub wypełnić 

11.  Oświadczamy, że przedmiotowe zamówienie zrealizujemy sami bez udziału podwykonawców/*  

       lub   
oświadczamy, że przedmiotowe zamówienie zrealizujemy z udziałem podwykonawców w części  
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

* należy odpowiednio skreślić lub wypełnić 

12. Pod groźbą odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 §1 kodeksu karnego oświadczamy,                   
iż wszystkie złożone przez nas dokumenty i oświadczenia zawierają dane prawdziwe i aktualne na 
dzień składania niniejszej oferty.  

13. Oświadczamy, że wszystkie środki zastosowane przy realizacji przedmiotowego zamówienia będą 
posiadały odpowiednie spektrum działania do danych powierzchni i sprzętu, spełniają wymogi 
ustawy z dnia 09 października 2015r. o produktach biobójczych (t.j. Dz.U. z 2018r. poz.122) oraz 
rozporządzeń szczegółowych wydawanych na podstawie przywołanej ustawy, ustawy z dnia                       
06 września 2001r. – Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 2211 pózn. zmianami). 
Oświadczamy, że wszystkie stosowane środki i urządzenia spełniają wymogi ustawy z dnia 30 
sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 114) oraz rozporządzeń 
szczegółowych wydanych na mocy przywołanej ustawy.  

14. W przypadku gdy nasza oferta nie zostanie uznana za najkorzystniejszą prosimy o zwrot 
wniesionego wadium na nr konta, (wypełnia wykonawca, który wniósł wadium w formie pieniężnej)                                                                                 

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

15.  Oferta została złożona na .............. ponumerowanych kolejno stronach łącznie z następującymi  

załącznikami:                                                                                                                                           
1) .....................................................................................................................................  
2) .....................................................................................................................................  
3) .....................................................................................................................................  

Dnia …................................            …............................................................................. 
                    Pieczęć i podpis Wykonawcy 
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Załącznik nr 4                           

                                                                                                                      do SIWZ nr referencyjny:  

                                                                                                                                              ZP/1/2019r.   
 

Wykonawca:   ……………………………………………………………………………… 
                                 (pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG lub   
                                  pieczęć firmowa zawierająca wskazane informacje) 

reprezentowany przez: 
………………………………………………………...…………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

                      

Oświadczenie wykonawcy 
 

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień 

publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  
 

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 
 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  nr referencyjny  ZP/1/2019r.                           

pn. „Świadczenie usług porządkowo-czystościowych powierzchni wewnętrznych i terenów 

zewnętrznych w jednostkach organizacyjnych M.C.M. „Polesie” w Łodzi”, prowadzonego przez 

Miejskie Centrum Medyczne „Polesie” w Łodzi, oświadczam, co następuje:  
 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:  

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt. 12-23 
ustawy Pzp.  

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy   
    Pzp.  
 
 
 
 
 

      

  ……………………….,dnia ………………….…                 ..................................................................... 
           (miejscowość)                                                                               (pieczątka i podpis osoby upoważnionej do      

                 podpisania oferty w imieniu wykonawcy) 
 

 
 
 

__________________________________________________________________________________ 

 
Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie 

art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych               

w art. 24 ust. 1 pkt 13--20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam,                               

że w związku  z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki 
naprawcze: 
……………………………………………………………………………………..…………………………………  
…………………………………………………………………………………………..…………………...........…
……………………………………………………………………………………...……………………………… 
 
  
 

      

  ……………………….,dnia ………………                 ............................................................................. 
           (miejscowość)                                                                             (pieczątka i podpis osoby upoważnionej do      

              podpisania oferty w imieniu wykonawcy) 
 

 /w przypadku gdy oświadczenie nie dotyczy Wykonawcy, należy przekreślić oświadczenie lub dopisać adnotację                              

"NIE DOTYCZY" / 
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY  

POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  nr referencyjny  ZP/1/2019r.                           
pn. „Świadczenie usług porządkowo-czystościowych powierzchni wewnętrznych i terenów 

zewnętrznych w jednostkach organizacyjnych M.C.M. „Polesie” w Łodzi”, prowadzonego przez 

Miejskie Centrum Medyczne „Polesie” w Łodzi:  
 
oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym 
postępowaniu, tj.: …………………………………………………………………….……………………… 
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)  

nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.  
 
 

      

  ……………………….,dnia ………………                 ............................................................................. 
           (miejscowość)                                                                            (pieczątka i podpis osoby upoważnionej do      

              podpisania oferty w imieniu wykonawcy) 

 
/w przypadku gdy oświadczenie nie dotyczy Wykonawcy, należy przekreślić oświadczenie lub dopisać adnotację "NIE 

DOTYCZY" / 
__________________________________________________________________________________________ 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO 

ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  nr referencyjny  ZP/1/2019r.                           
pn. „Świadczenie usług porządkowo-czystościowych powierzchni wewnętrznych i terenów 

zewnętrznych w jednostkach organizacyjnych M.C.M. „Polesie” w Łodzi”, prowadzonego przez 

Miejskie Centrum Medyczne „Polesie” w Łodzi:  
 
oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami:                                                              
……………………………………………………………………………………………………………..………… 
……………………………………………………………………………………………………………..………… 
……………………………………………………………………………………………………………..………… 
 (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),                    

nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.  
 
 
 

      

  ……………………….,dnia ………………                 ............................................................................. 
           (miejscowość)                                                            (pieczątka i podpis osoby upoważnionej do      

                  podpisania oferty w imieniu wykonawcy) 

 
/w przypadku gdy oświadczenie nie dotyczy Wykonawcy, należy przekreślić oświadczenie lub dopisać adnotację  

"NIE DOTYCZY" / 
__________________________________________________________________________________________ 

 
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  nr referencyjny  ZP/1/2019r.                           
pn. „Świadczenie usług porządkowo-czystościowych powierzchni wewnętrznych i terenów 

zewnętrznych w jednostkach organizacyjnych M.C.M. „Polesie” w Łodzi”, prowadzonego przez 

Miejskie Centrum Medyczne „Polesie” w Łodzi:  
 

oświadczam, że wszystkie informacje podane w oświadczeniach złożonych w ww. postępowaniu         
są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 
wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.  
      
 

  ……………………….,dnia ………………                 ............................................................................. 
           (miejscowość)                                                                             (pieczątka i podpis osoby upoważnionej do      

              podpisania oferty w imieniu wykonawcy) 
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Wykonawca:   ……………………………………………………………………………… 
                                 (pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG lub   
                                  pieczęć firmowa zawierająca wskazane informacje) 

reprezentowany przez: 
………………………………………………………...…………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 
 
 

Oświadczenie wykonawcy  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

 

 
 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  nr referencyjny  ZP/1/2019r.                           
pn. Świadczenie usług porządkowo-czystościowych powierzchni wewnętrznych i terenów 

zewnętrznych w jednostkach organizacyjnych M.C.M. „Polesie” w Łodzi”, prowadzonego przez 

Miejskie Centrum Medyczne „Polesie” w Łodzi, oświadczam, co następuje:  
 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w punkcie nr 5 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  

  

 

      

  ……………………….,dnia ………………                 ............................................................................. 
           (miejscowość)                                                            (pieczątka i podpis osoby upoważnionej do      

                  podpisania oferty w imieniu wykonawcy) 

 
 

 

 

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:  

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez 

zamawiającego w punkcie nr 5 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, polegam na zasobach 

następującego/ych podmiotu/ów: ………………………………………………………………..……………………. 

..……………………………………………………………………………………………………………….……………

……………………….., w następującym zakresie: …………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………...……………… 

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).  

 

 

      

  ……………………….,dnia ………………                 ............................................................................. 
           (miejscowość)                                                            (pieczątka i podpis osoby upoważnionej do      

                  podpisania oferty w imieniu wykonawcy) 
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

 

      

  ……………………….,dnia ………………                 ............................................................................. 
           (miejscowość)                                                            (pieczątka i podpis osoby upoważnionej do      

                  podpisania oferty w imieniu wykonawcy) 
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Załącznik nr 5                           

                                                                                                                 do SIWZ nr referencyjny: 

ZP/1/2019r.     
                                                                                                                                               
Wykonawca:  
................................................  
................................................  
................................................  
(pełna nazwa/firma, adres)  

 
Oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 

29 stycznia 2004 r. (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1986.) 

 

(Oświadczenie Wykonawca składa w ciągu trzech dni od zamieszczenia przez zamawiającego na jego 

stronie internetowej informacji z otwarcia ofert) 
 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  nr referencyjny  ZP/1/2019r.                         
pn. Świadczenie usług porządkowo-czystościowych powierzchni wewnętrznych i terenów 

zewnętrznych w jednostkach organizacyjnych M.C.M. „Polesie” w Łodzi”, prowadzonego przez 

Miejskie Centrum Medyczne „Polesie” w Łodzi, oświadczam, co następuje:  
 

1. Przynależę / nie przynależę* do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku 
o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U z 2018 r. poz. 798) z innymi wykonawcami, którzy 
złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w niniejszym 
postępowaniu.  

 

2. Wykaz wykonawców należących do tej samej grupy kapitałowej, którzy złożyli oferty:  
 
.................................................................................................................................................  

 

3. Oświadczam, że w przypadku przynależenia do tej samej grupy kapitałowej powiązania z innym 
Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu, ponieważ 

złożone oferty obejmują odrębny przedmiot zamówienia.  
 
*Niepotrzebne skreślić  

W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z niniejszym 

oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, ze powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą 

do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.  

 

 

    
 

 
      
 

  ……………………….,dnia ………………                 ............................................................................. 
           (miejscowość)                                                                             (pieczątka i podpis osoby upoważnionej do      

              podpisania oferty w imieniu wykonawcy) 
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                    Załącznik nr 6                           

                                                                                                                 do SIWZ nr referencyjny: 

ZP/1/2019r.   
Wykonawca:  
................................................  
................................................  
................................................  
(pełna nazwa/firma, adres)  

 
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  nr referencyjny  ZP/1/2019r.                        
pn. „Świadczenie usług porządkowo-czystościowych powierzchni wewnętrznych i terenów 

zewnętrznych w jednostkach organizacyjnych M.C.M. „Polesie” w Łodzi”, prowadzonego przez 

Miejskie Centrum Medyczne „Polesie” w Łodzi niniejszym składam: 
 

Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, 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. 
(patrz punkt 5.1.2.b  SIWZ) 

 
 

L.p. Nazwa i adres 

zamawiającego 

Wartość 

zamówienia 

 

Rodzaj prac oraz 

wielkość 

powierzchni 

Data wykonania 

od  - do 

Miejsce wykonania Data i rodzaj 

poświadczenia 

/dowodu 

 
 

 
 
 
 

     

 
 

 
 
 
 

     

 
 

 
 
 
 

     

 
 

 
 
 
 

     

 
 

 
 
 
 

     

 
 

 
 
 
 

     

 
      
 
 

  ……………………….,dnia ………………                 ............................................................................. 
           (miejscowość)                                                                             (pieczątka i podpis osoby upoważnionej do      

              podpisania oferty w imieniu wykonawcy) 



M.C.M. „Polesie” w Łodzi      -  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  -   nr referencyjny:  ZP / 1 / 2019 r. 

„Świadczenie usług porządkowo-czystościowych powierzchni wewnętrznych i terenów zewnętrznych w jednostkach organizacyjnych 

M.C.M. „Polesie” w Łodzi” 

Strona 54 z 65 
 

                    Załącznik nr 7                           

                                                                                                                 do SIWZ nr referencyjny: 

ZP/1/2019r.   
Wykonawca:  
................................................  
................................................  
................................................  
(pełna nazwa/firma, adres)  

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  nr referencyjny  ZP/1/2019r.                         
pn. „Świadczenie usług porządkowo-czystościowych powierzchni wewnętrznych i terenów 

zewnętrznych w jednostkach organizacyjnych M.C.M. „Polesie” w Łodzi”, prowadzonego przez 

Miejskie Centrum Medyczne „Polesie” w Łodzi niniejszym składam: 
 

    WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONANIU ZAMÓWINIA 

(patrz punkt 5.1.2.a  SIWZ) 

 
  

L.

p. 
Imię i nazwisko 

Kwalifikacje 

zawodowe 

 

Doświad-

czenie 

Wykształ-

cenie 

Zakres 

wykonywanych  

czynności 

Informacja  

o podstawie do 

dysponowania osobą 

Przychodnia Nr 31, ul. M. Skłodowskiej-Curie 15/17 

 

       

       

       

       
Przychodnia Nr 32, ul. Cmentarna 10a 

 

       

       
Przychodnia Nr 33, ul. M. Skłodowskiej-Curie 15/17 

 

       

       
Przychodnia Nr 34, ul. Garnizonowa 38 

 

       
Przychodnia Nr 34 filia, ul. Srebrzyńska 75 

 

       
Przychodnia Nr 35, ul. Wileńska 25 

 

       
Przychodnia Nr 36, ul. Olimpijska 7a 

 

       

       
Przychodnia Nr 37, ul. Kusocińskiego 140a 

 

       

       
Przychodnia Nr 39, ul. Maratońska 71 
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Punk Pobrań Laboratorium Analiz Lekarskich, ul. Batalionów Chłopskich 14 

 

       
ZRL, ul. Gdańska 83 

 

       

       
Specjalistyczna Przychodnia, ul. A. Struga 86 

 

       
Administracja, ul. A. Struga 86 

       

       

Osoba koordynująca 

       
 

* Wykaz można modyfikować w zależności od ilości osób kierowanych do pracy na poszczególnym obiekcie.  

 
 
 
 

 

  ……………………….,dnia ………………                 ............................................................................. 
           (miejscowość)                                                                             (pieczątka i podpis osoby upoważnionej do      

              podpisania oferty w imieniu wykonawcy) 
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Załącznik nr 8                           

                                                                                                                 do SIWZ nr referencyjny: 

ZP/1/2019r.   

WZÓR    UMOWY  
 
Umowa zawarta w dniu    .....................................  pomiędzy : 
Firmą  

………………………………………..………………                                                                                 

Adres siedziby:  ……………………..…………………..                                                                                 
Adres do doręczeń: ……………………………………..                                                                                                                        
Regon: …………………… NIP: …….......................                                                                                              
którą reprezentuje:                                                                                

….…………………………………………………….                                                                    
zwaną dalej WYKONAWCĄ                                      

 
a Firmą:                                                                                                  
MIEJSKIE CENTRUM MEDYCZNE „POLESIE” W ŁODZI                                                           
wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000139233                                                     

Adres siedziby: ul. Andrzeja Struga 86, 90-557 Łódź                                                                                
Adres do doręczeń: jak wyżej                                                                                                                    
Regon: 000316393   NIP: 7272408670                                                                                              
którą reprezentuje:                                                                                                                                                       

….…………………………………………………….                                                                    
zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM 

§ 1 
PODSTAWA ZAWARCIA UMOWY 

Umowę niniejszą Strony zawierają zgodnie z wynikiem postępowania przetargowego, 
przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. 

- Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 1986)  pn. . „Świadczenie usług 

porządkowo-czystościowych powierzchni wewnętrznych i terenów zewnętrznych w jednostkach 

organizacyjnych M.C.M. „Polesie” w Łodzi” – nr referencyjny postępowania ZP/1/2019r. 
 

§ 2 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług  mających na celu  zapewnienie czystości 

porządku powierzchni wewnętrznych oraz terenów zewnętrznych jednostek 
organizacyjnych Zamawiającego wykazanych w załączniku nr 1 do  umowy.                                   
Szczegółowy „Opis przedmiotu zamówienia” zawiera załącznik nr 2 do umowy.          

2. Usługa musi być  wykonana zgodnie z „Planem higieny” obowiązującym u Zamawiającego, 
stanowiącym załącznik nr  2a. Jeżeli wystąpi rozbieżność co do wykonywania usług określonych 
w  „Planie higieny” a określonych w „Opisie przedmiotu zamówienia”, to obowiązującymi stają 
się  wymogi bardziej restrykcyjne.                          

3. Zlecone prace wykonywane będą przy użyciu środków i sprzętu Wykonawcy.                    
4. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem 

zawartym w ofercie złożonej w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,                                  
o którym mowa w § 1, stanowiącej integralną część umowy. 

5. Lokalizacja obiektów będących przedmiotem umowy jest Wykonawcy znana, znany jest także 
zakres usług oczekiwanych przez Zamawiającego. 

6. Wykonawca będzie wykonywał  prace  porządkowe  w  czasie  określonym  w  załączniku nr 1                       
do umowy. 

7. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany wielkości sprzątanych powierzchni, wynikających                             
ze zmian organizacyjnych w jednostkach Zamawiającego bądź innych sytuacji. O wszelkich 
sytuacjach, skutkujących koniecznością dokonania takich zmian, Wykonawca zostan ie 
poinformowany na piśmie w formie aneksu do umowy.  

8. Każda zmiana wielkości sprzątanych powierzchni skutkuje zmianą wartości świadczonych usług, 
proporcjonalnie do oferowanej stawki za 1 m

2
. 

9. Wykonawca wyposażał będzie (ze środków własnych): 
- sanitariaty w: środki zapachowe, ręczniki papierowe, papier toaletowy i mydło w płynie, 
- pomieszczenia socjalne: ręczniki papierowe, płyn do naczyń i mydło w płynie, 
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- gabinety lekarskie i zabiegowe: w mydło w płynie i ręczniki papierowe. 
10. Oceny prawidłowości wykonania przedmiotu umowy dokonuje Zamawiający. 
11. Stwierdzone przez Zamawiającego nieprawidłowości w wykonaniu przedmiotu umowy 

zgłaszane będą Wykonawcy na bieżąco, telefonicznie lub pisemnie w tym również drogą 
elektroniczną  osobie pełniącej funkcję Koordynatora z ramienia Wykonawcy. 

12. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia zgłoszonych mu nieprawidłowości w wykonaniu 
przedmiotu umowy lub zmiany sposobu świadczenia usług w terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego, uwzględniającym w szczególności rodzaj stwierdzonych nieprawidłowości, 
czas, w którym mogą zostać usunięte oraz uzasadnione potrzeby Zamawiającego. 

13.  W  przypadku zaistnienia sytuacji, w której osoba wykonująca usługę nie przystąpi do jej  
wykonania   na  danym  obiekcie,  wykonawca  zapewni  serwis  interwencyjny  w  ciągu  24 

godzin. 
§ 3 

TERMIN WYKONANIA UMOWY 
 

Umowę zawiera się na czas określony od dnia  01 marca 2019r. do dnia  28 lutego 2020r. 
 

§ 4 

WYNAGRODZENIE WYKONAWCY 
1. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług w cenie jednostkowej: 

a) powierzchnia wewnętrzna: …….. zł/m
2
  +  …..%VAT ……… 

b) powierzchnia zewnętrzna:  …….. zł/m
2   

+  …..%VAT ……... 
2. Z tytułu należytego wykonywania przedmiotu umowy, Wykonawca otrzymywał będzie od 

Zamawiającego wynagrodzenie miesięczne w wysokości:  
netto    .................... zł   słownie: ..................................................................................... 
brutto   .................... zł   słownie: .....................................................................................           

3. Łączne wynagrodzenie Wykonawcy w okresie realizacji umowy, tj. w okresie 12-stu  miesięcy    
           wyniesie:  
           netto   …........... zł   słownie: ..................................................................................... 
           brutto  …........... zł   słownie: ..................................................................................... 

4. Zapłata za świadczone usługi nastąpi na podstawie wystawianych przez Wykonawcę 
comiesięcznych faktur, pod warunkiem dołączenia pisemnego  potwierdzenia prawidłowości ich 
wykonania w „Protokole wykonania usługi”, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do umowy, 
sporządzonym dla każdej jednostki organizacyjnej Zamawiającego, podpisanego przez 
kierownika lub  pielęgniarkę  koordynującą danej jednostki. Prawidłowość realizacji usługi                    
w danym miesiącu, ostatecznie  potwierdza na fakturze osoba koordynującą umowę z ramienia 
Zamawiającego 

5. Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia faktury, o której mowa w ust. 4, do 10-go dnia 
każdego  miesiąca następującego po  miesiącu,  w którym świadczono usługi. 

6. Zamawiający zobowiązuje się do dokonania zapłaty  za należycie wykonany przedmiot umowy 

w  terminie …..…. dni  licząc od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do 

sekretariatu w  siedzibie Zamawiającego - pierwsze piętro, pok. nr 1. 
7. W przypadku uwag zamieszczonych w „Protokole wykonania usługi”  Zamawiający ma prawo  

do naliczenia kar umownych zgodnie z postanowieniami §13. 
8. Płatność nastąpi za faktycznie wykonane i odebrane usług. 
9. Usługi dodatkowe, wykonane bez pisemnej zgody Zamawiającego, nie będą przez niego 

zapłacone.       

10. Należności  będą  regulowane  na  konto  Wykonawcy uwidocznione w wystawianych fakturach. 
11. W przypadku opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia Wykonawca może żądać zapłaty odsetek 

ustawowych za każdy dzień zwłoki,  zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 

§ 5 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY 
1. Wykonawca obowiązany jest do należytego i terminowego świadczenia usług stanowiących 

przedmiot umowy. 
2. Wykonawca odpowiada za przestrzeganie przepisów BHP i przepisów przeciwpożarowych 

podczas świadczenia usług oraz dostarczy własnemu personelowi na własny koszt i własnym 
staraniem sprzęt, urządzenia i materiały niezbędne do właściwego wykonania przedmiotu 
umowy. 
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3. Wykonawca obowiązany jest do wyznaczenia przynajmniej jednej osoby, która będzie pełniła 

rolę stałego Koordynatora w trakcie świadczenia usług objętych przedmiotem umowy. 
Koordynator będzie obowiązany do utrzymywania stałego kontaktu telefonicznego                                 
z Zamawiającym. Do zadań Koordynatora będzie należało w szczególności organizowanie                           
i sprawowanie nadzoru nad świadczeniem usług oraz zarządzanie personelem Wykonawcy. 
Koordynator jest również zobowiązany do każdorazowego wprowadzenia pracowników 

wykonujących usługę na poszczególne obiekty oraz  do przekazywania tym pracownikom 

zakresu obowiązków określonych  załącznikiem nr 2. Koordynator zobowiązany jest również 
do zapoznania pracowników wykonujących usługę z „Planem higieny”, obowiązującym                            
u Zamawiającego. 

4. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Zamawiającego o wszelkich 
zauważonych uszkodzeniach, zagrożeniach i brakach w mieniu Zamawiającego. 

 

§ 6 

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJACEGO 
1. Zamawiający udostępni Wykonawcy w okresie obowiązywania umowy odpowiednie 

pomieszczenia, w  których w sposób bezpieczny będą mogły być przechowywane środki 
czystości i środki higieniczne, narzędzia i urządzenia niezbędne do wykonywania przedmiotu 
umowy. 

2. Zamawiający zapewnieni pracownikom świadczącym usługi odpowiednie warunki wykonywania 
pracy, w tym w zakresie wymagań BHP oraz przepisów przeciwpożarowych, a także 
udostępnieni dla ich potrzeb pomieszczenia socjalne i urządzenia sanitarno-higieniczne. 

3. W przypadku potrzeb wykonania prac w inne dni lub po godzinach określonych                                                       
w załączniku nr 2,   Zamawiający zapewni osoby dyżurujące. 

 

§ 7 

PERSONEL WYKONAWCY 
1. Usługi będą świadczone przez osoby wymienione w załączniku nr 3 do umowy pn. „Wykaz 

pracowników świadczących usługi", które zostały wskazane przez Wykonawcę w złożonej 
ofercie. 

2. Wykonawca zobowiązuje się, że umowę w zakresie utrzymania czystości powierzchni 
wewnętrznych  wykonywali będą pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę                            
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia  26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. 

z 2018r., poz. 917), zgodnie z oświadczeniem załączonym do oferty. Wykonawca 

zobowiązany jest do każdorazowego zgłaszania zmian personelu wykonującego usługę. 
2. W trakcie realizacji usług 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 pracowników świadczących usługi: 

 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, 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 29 sierpnia 1997 r.                   
o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL 
pracowników). 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; 
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 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 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych. 

5. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę pracowników świadczących usługi Zamawiający przewiduje sankcję w postaci 
obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w §13. Niezłożenie 
przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez 
Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako 
niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 
o pracę  pracowników świadczących usługi.                                    

6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę 
lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez 
Państwową Inspekcję Pracy. 

7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe wyposażenie pracowników świadczących 
usługi oraz za ich bezpieczeństwo w trakcie wykonywania przedmiotu umowy. 

 

§ 8 

ZMIANA PERSONELU WYKONAWCY 
1. Zmiana pracownika świadczącego usługi będzie możliwa w następującej sytuacji: 
a) na żądanie Zamawiającego, w przypadku nienależytego świadczenia przez niego usług; 
b) na wniosek Wykonawcy uzasadniony obiektywnymi okolicznościami. 
2. W przypadku zmiany pracownika świadczącego usługi, Wykonawca zobowiązany będzie do 

potwierdzenia, iż osoba ta spełnia wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia postępowania nr referencyjny ZP/1/2019r. oraz postanowieniach umowy. 

3. Zmiana pracownika świadczącego usługi dokonywana będzie przez pisemne powiadomienie 
Zamawiającego przez Wykonawcę o zmianie pracownika świadczącego usługi co najmniej na 3 
dni robocze przed zamiarem dokonania zmiany, po uprzednim przedstawieniu i zaakceptowaniu 
przez Zamawiającego kandydatury innej osoby. 

4. Zmiana pracownika świadczącego usługi dokonana zgodnie z ust. 3 skutkuje zmianą załącznika 
nr 3 do umowy. 

§ 9 

PODWYKONAWSTWO 
1. Powierzenie wykonania części przedmiotu umowy Podwykonawcy nie wyłącza obowiązku spełnienia 

przez Wykonawcę wszystkich wymogów określonych postanowieniami umowy, w tym dotyczących 
personelu Wykonawcy. 

2. Wykonawca   uprawniony   jest   do   powierzenia   wykonania   części   przedmiotu  umowy nowemu 
Podwykonawcy,   zmiany   albo   rezygnacji   z   Podwykonawcy.   Do powierzenia wykonania części 
przedmiotu    umowy    nowemu   Podwykonawcy,    zmiany    albo    rezygnacji    z   Podwykonawcy 
konieczna jest zgoda Zamawiającego w przypadku, o którym mowa w art. 36b ust. 2 ustawy Pzp.            
W pozostałych przypadkach zmiana Podwykonawcy następuje za uprzednim poinformowaniem                      
o tym fakcie Zamawiającego, dokonanym co najmniej na 14 przed dokonaniem zmiany 
Podwykonawcy. 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dochowanie przez Podwykonawców warunków umowy,                         
w tym odnoszących się do personelu Wykonawcy oraz odpowiada za ich działanie lub zaniechanie 
jak za swoje własne. 

§ 10 

ŚRODKI CZYSTOŚCI, HIGIENICZNE I DEZYNFEKUJĄCE 
1. Wykonawca zobowiązany jest wykonywać przedmiot umowy przy użyciu własnych środków czystości 

higienicznych i dezynfekujących oraz narzędzi i urządzeń technicznych. 
2. Stosowane przez Wykonawcę środki czystości i środki higieniczne muszą być odpowiedniej jakości, 

skuteczne w stosowaniu, powszechnie dostępne. 
3. Stosowane przez Wykonawcę środki czystości muszą odpowiadać wymogom określonym w „Planie 

higieny” oraz ustawy z dnia 25 lutego 2011r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (t.j. Dz. 
U. z 2018 r., poz.143), tj. nie mogą zawierać substancji powodujących zagrożenie dla środowiska, 
zdrowia lub życia człowieka. 
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4. Środki czystości i środki higieniczne będą dostarczane i uzupełniane według bieżących potrzeb                      
w celu zapewnienia należytego wykonania umowy. 

5. Wykorzystywane przez Wykonawcę środki czystości i środki higieniczne będą nowe, nie używane 
wcześniej, wolne od wad fizycznych, będą posiadać parametry techniczne w pełni zgodne                              
z parametrami określonymi w „Planie higieny” i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia                       
nr referencyjny ZP/1/2019r. oraz będą posiadać opisy oraz oznaczenia na opakowaniach w języku 
polskim. 

6. Wykaz    środków    czystości   i   środków   higienicznych   określa   załącznik    nr   4   do    umowy. 
Zmiany w wykazie wymagają pisemnej zgody Zamawiającego zastrzeżonej pod rygorem 
nieważności. Zmiany w wykazie nie wymagają zawarcia aneksu do umowy. 

7. W    przypadku    stwierdzenia    nienależytego   wykonania   usług   spowodowanego   stosowaniem 
nieodpowiednich środków czystości, narzędzi lub urządzeń technicznych Zamawiający zastrzega 
sobie prawo do żądania od Wykonawcy zmiany środków czystości narzędzi lub urządzeń 
technicznych, w tym na wskazane przez Zamawiającego. 

 

§ 11 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY 
1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie ewentualne szkody na osobie lub mieniu 

powstałe w wyniku niewykonania bądź nienależytego wykonania zobowiązań wynikających                            
z umowy. Wykonawca ponosi też odpowiedzialność za inne działania lub zaniechania pracowników 
świadczących usługi i osób trzecich, którymi posługiwał się w celu wykonania umowy. 

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków 
dotyczące pracowników świadczących usługi i osób trzecich, wynikające bezpośrednio                                   
z wykonywanych usług, spowodowane z winy Wykonawcy. 

3. W przypadku kradzieży, pożaru lub innych zdarzeń losowych, których uczestnikami są pracownicy 
świadczący usługi, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego 
o powstałym zdarzeniu oraz do uczestnictwa w komisji badającej okoliczności zdarzenia. 

4.  Wykonawca   zobowiązuje   się   do   zwrotu   kosztów   ewentualnych   kar  pieniężnych nałożonych       
     na  Zamawiającego  przez  służby  zewnętrzne  z  tytułu  nienależytego   wykonywania  usług   przez  
     Wykonawcę.  

§ 12 

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ 
1. Wykonawca zobowiązuje się posiadać przez cały okres obowiązywania umowy ubezpieczenie 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na sumę gwarancyjną do kwoty nie 
mniejszej niż 200.000,00 zł brutto.   

2. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu na żądanie, dowód zawarcia umowy 
ubezpieczenia, warunki odpowiedzialności ubezpieczyciela oraz dowód opłacenia składki.                     
Jeżeli okres ubezpieczenia będzie krótszy niż okres trwania umowy, Wykonawca zobowiązany jest 
do przedłużenia ubezpieczenia i jego przedłożenia Zamawiającemu. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o wszelkich zmianach treści 
zawartej umowy ubezpieczenia, o której mowa w ust.1, w terminie 14 dni roboczych od dnia ich 
wejścia w życie. 

§ 13 

KARY UMOWNE 
1.  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) w  przypadku  odstąpienia  od umowy w całości przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących 
po stronie Wykonawcy - w wysokości 10% wynagrodzenia brutto wskazanego w §4 ust.3 
umowy; 

b) odstąpienia  od  części  umowy  przez  którąkolwiek  ze   Stron  z  przyczyn  leżących po stronie 
Wykonawcy - w wysokości 10% wynagrodzenia brutto wskazanego w §4 ust.3 umowy; 

c) za opóźnienie w rozpoczęciu świadczenia Usług z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy - w wysokości 10 % miesięcznego wynagrodzenia brutto wskazanego w §4 ust.2 
umowy za każdy dzień opóźnienia;  

d) za przerwę w świadczeniu usług, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 
10% miesięcznego wynagrodzenia brutto wskazanego w §4 ust.2 umowy za każdy dzień 
przerwy; 

e) za opóźnienie w usunięciu nieprawidłowości w okresie wykonywania przedmiotu umowy                         
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10 % miesięcznego wynagrodzenia 
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brutto wskazanego w §4 ust.2 umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, licząc od dnia 
następnego po dniu wyznaczonym na usunięcie nieprawidłowości; 

f) za stwierdzenie rażących zaniedbań w realizacji przedmiotu umowy, w tym w szczególności                           
w przypadku trzykrotnego powtórzenia się nieprawidłowości w świadczeniu usług - w wysokości 
30 % miesięcznego wynagrodzenia brutto wskazanego w §4 ust.2 umowy; 

g) za niedopełnienie wymogu zatrudniania pracowników świadczących usługi na podstawie umowy 
o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy - w wysokości kwoty minimalnego 
wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu                  
za pracę obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez 
Wykonawcę wymogu zatrudniania pracowników świadczących usługi na podstawie umowy                     
o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, oraz liczby miesięcy w okresie realizacji 
umowy, w których Wykonawca nie dopełnił przedmiotowego wymogu - za każdą osobę nie 
zatrudnioną na podstawie umowy o pracę; 

2. Zamawiający może potrącić naliczone kary umowne z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy     
z tytułu wykonania umowy, na co przez podpisanie umowy, Wykonawca wyraża zgodę. 

3. W przypadku gdy potrącenie kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy nie będzie możliwe, 
Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w terminie 7 dni roboczych od dnia 
otrzymania noty obciążeniowej wystawionej przez Zamawiającego. 

4. Zamawiający   zastrzega   sobie  prawo   do   odszkodowania   uzupełniającego,   przewyższającego 
wysokość kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody na zasadach ogólnych 
określonych przepisami Kodeksu cywilnego. 

5. Odstąpienie  od   umowy   nie   wyłącza   prawa   do   żądania zapłaty kar umownych zastrzeżonych 
w niniejszym paragrafie. 

§ 14 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w  formie ………………………………. 

 

§ 15 

ZMIANY UMOWY 
Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp., Zamawiający przewiduje możliwość dokonania 
istotnych zmian postanowień umowy w następujących przypadkach:  

a) zmiana osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,      

b) zmiana obowiązujących przepisów prawa,          

c) wystąpią okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,                         
a w związku z nimi wystąpi konieczność wprowadzenia zmian do umowy, zaś zmiany te będą 
korzystne dla Zamawiającego i zostaną zaakceptowane przez Wykonawcę,  

d) gdy zmianie ulegnie urzędowa stawka podatku VAT (podwyżka lub obniżka), oraz zmianie 
ulegnie stan prawny, jako zdarzenie zewnętrzne, a zdarzenie to będzie miało wpływ                       
na wynagrodzenie, niezależne od woli Stron - Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany 
wartości wynagrodzenia umownego,  

e) zmiany będą korzystne dla Zamawiającego i nie będą wprowadzane warunki, które gdyby 
zostały ujęte w ramach procedury przetargowej udzielenia zamówienia umożliwiłyby 
dopuszczenie innych ofert niż ta, która została pierwotnie dopuszczona oraz powodowałyby 
modyfikację równowagi ekonomicznej umowy na korzyść Wykonawcy w sposób, który nie był 
przewidziany w postanowieniach pierwotnego zamówienia,  

f)  modyfikację równowagi ekonomicznej umowy na korzyść Wykonawcy w sposób, który nie był 
przewidziany w postanowieniach pierwotnego zamówienia,  

g) zmiany wielkości sprzątanych powierzchni, wynikające ze zmian organizacyjnych                                      
w jednostkach Zamawiającego bądź innych sytuacji - każda zmiana wielkości 
sprzątanych powierzchni skutkuje zmianą wartości  świadczonych usług, proporcjonalnie 
do oferowanej stawki za 1 m

2
. 

§ 16 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 
1. Poza przypadkami określonymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa, Stronom 

przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:   
2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy: 

a) w przypadku stwierdzenia przez przedstawiciela Zamawiającego nieprzestrzegania przez 
Pracowników świadczących usługi przepisów BHP lub przepisów przeciwpożarowych i 
bezskutecznym upływie terminu dodatkowego wyznaczonego przez Zamawiającego ; 
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b) w przypadku nie okazania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej 
przez Wykonawcę działalności gospodarczej; 

c) w przypadku trzykrotnego naliczenia przez Zamawiającego kar umownych. 

3. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku zwłoki Zamawiającego w 
zapłacie wynagrodzenia za co najmniej dwa okresy rozliczeniowe. 

4. Strony zgodnie ustalają, że odstąpienie od umowy przez jedną ze Stron, na podstawie 
któregokolwiek z postanowień umowy, wywiera skutek w postaci rozwiązania umowy na przyszłość, 
w dniu wskazanym przez Stronę odstępującą od umowy, jednakże nie wcześniej niż w dniu 
otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez drugą Stronę, oraz że odstąpienie od 
umowy nie narusza stosunku prawnego łączącego Strony na podstawie umowy w zakresie już 
wykonanego przedmiotu umowy (odstąpienie od części umowy). 

5. W przypadku skierowania przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń wobec Zamawiającego 
związanych z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy przez Wykonawcę, Wykonawca 
zobowiązany jest niezwłocznie przystąpić do sporu lub wstąpić w miejsce Zamawiającego w takim 
sporze. 

§ 17 

DANE OSOBOWE 
1. 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:  
a) administratorem danych osobowych Wykonawcy jest: Miejskie Centrum Medyczne „Polesie” w 

Łodzi, z siedzibą w Łodzi, ul. Andrzeja Struga 86, kod pocztowy: 90-557; 
b) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym Wykonawca może się 

kontaktować w sprawach przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem poczty 
elektronicznej: sekretariat@mcmpolesie.pl;  

c) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z 
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr referencyjny ZP/1/2019r.                   
pn. „Świadczenie usług porządkowo-czystościowych powierzchni wewnętrznych i terenów 
zewnętrznych w jednostkach organizacyjnych M.C.M. „Polesie” w Łodzi”, prowadzonym                  
w trybie przetargu nieograniczonego; 

d) odbiorcami 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 (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986),                       
dalej „ustawa Pzp”;   

e) 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; 

f) obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio dotyczących 
Wykonawcy 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;   

g) w odniesieniu do podanych przez Wykonawcę danych osobowych decyzje nie będą 
podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

h) Wykonawca posiada: 

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

  prawo do sprostowania danych osobowych na podstawie art. 16 RODO; 

  prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania  danych osobowych z      
zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO na podstawie art. 18 RODO;   

 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 
RODO; 

i) Wykonawcy nie przysługuje: 

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

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

 prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną 
przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO na podstawie art. 21 
RODO.  
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§ 18 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Integralną część niniejszej umowy stanowi Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
postępowania przetargowego nr referencyjny ZP/5/2018r. oraz oferta Wykonawcy złożona w tym 
postępowaniu.  

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia dotyczące niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod                  
rygorem nieważności. 

3.  Wierzytelności Wykonawcy, wynikające z niniejszej umowy, nie mogą być przenoszone na        
 osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego.                                                                                                                                                                      
4. Osobą wyznaczoną przez Zamawiającego do koordynacji zobowiązań umownych oraz                                                      
 odpowiedzialną za realizację i rozliczenie postanowień niniejszej umowy jest  ………………………      
5. Nadzór i kontrolę nad wykonywaniem usług z ramienia Zamawiającego, na poszczególnych 
 obiektach,  sprawować będą pielęgniarki koordynujące lub inne osoby wskazane przez 
 kierownika placówki.                                                                                                                                                              
6.  Wykonawca ustanawia ze swej strony do koordynacji zobowiązań umownych 

..........................................................................................................................................                               
7.  W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy powszechnie    

obowiązującego prawa, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia                          
29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 

8. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy, które nie zostaną rozwiązane 
 polubownie, Strony oddadzą pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla siedziby 
 Zamawiającego.                                                                                                                                                   
9. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla 
 każdej ze Stron i wchodzi ona w życie z dniem jej podpisania.  
10. Integralną część Umowy stanowią następujące załączniki: 
      Załącznik nr 1 – Wykaz jednostek organizacyjnych Zamawiającego (wg załącznika nr 1 do SIWZ). 

      Załącznik nr 2 – Szczegółowy „Opis przedmiotu zamówienia” (wg załącznika nr 2 do SIWZ). 

      Załącznik nr 2a – „Plan higieny” (wg załącznika nr 2a do SIWZ). 

      Załącznik nr 3 – Wykaz pracowników świadczących usługi (wg załącznika nr 3 do SIWZ, złożonego   

                                    wraz z ofertą). 

      Załącznik nr 4 – Wykaz środków czystości i środków higienicznych (złożony  przed podpisaniem   

                                     umowy). 

      Załącznik nr 5 – Wzór „Protokołu wykonania usługi”. 

    
         WYKONAWCA                                                                                 ZAMAWIAJĄCY  
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Załącznik nr 1                           

                                                                                                                      do Umowy Nr …/2019r.  

 

 

…………………………………………… 

       Pieczęć jednostki organizacyjnej 

 

WZÓR 

PROTOKÓŁ WYKONANIA USŁUG PORZADKOWO-CZYSTOŚCIOWYCH 

 
w miesiącu …………………………… 

 

Zapewnienie czystości i porządku powierzchni wewnętrznych: 
  

L. p. Zakres wykonywanych prac – dot. powierzchni 

wewnętrznych. 

Częstotliwość 

wykonywania usług 

Ocena wykonania 

usługi 

1.  Odkurzanie wykładzin dywanowych oraz mebli 
tapicerowanych. 

nie rzadziej niż 1 raz 
w tygodniu 

 

2.  Wycieranie kurzu z: parapetów, półek, mebli, obrazów, 

gablot, tablic informacyjnych, kratek wentylacyjnych, 
przyrządów i sprzętu  rehabilitacyjnego/gimnastycznego  
itp.  

nie rzadziej niż 1 raz 
w tygodniu  

 

3.  Zamiatanie oraz mycie podłoży twardych. bieżąco  

4.  Mycie powierzchni szklanych (luster, drzwi 
przeszklonych, itp.)   

nie rzadziej niż 2 
razy w miesiącu 

 

5.  Mycie okienek obsługi klienta. codziennie  

6.  Mycie i dezynfekcja podłóg i posadzek w gabinetach 
zabiegowych oraz ciągach komunikacyjnych (nie dotyczy 
pomieszczeń Administracji) 

1 raz  dziennie  
 
 

 

7.  Mycie i dezynfekcja podłóg w gabinetach lekarskich i 
innych pomieszczeniach tj. np. pomieszczenia socjalne 
itp.  

1 raz dziennie  

8.  Mycie schodów. codziennie  

9.  Mycie i dezynfekcja ścian kafelkowych i lamperii w 
gabinetach zabiegowych.           

nie rzadziej niż 1 raz  
w  tygodniu               
(w przypadku 
skażenia 
natychmiast) 

 

10.  Mycie i dezynfekcja lamperii olejnych w ciągach 
komunikacyjnych.     

nie rzadziej niż 1 raz 
w tygodniu 

 

11.  Mycie umywalek i zlewów. codziennie  

12.  Mycie poręczy. codziennie  

13.  Utrzymywanie sanitariatów w ciągłej czystości (mycie, 
dezynfekcja) 

codzienne   

14.  Opróżnianie pojemników z odpadami komunalnymi oraz 

wynoszenie odpadów do miejsc wyznaczonych, jak 

również wymiana na nowe worków na odpady 

zgodnie z ogólnie obowiązującym kodem kolorów, 
rozkładanie opakowań papierowych/kartonów, 
segregacja odpadów w systemie obowiązującym u 
zamawiającego.  

codziennie 
 

 

15.  Mycie i dezynfekcja pojemników na odpady komunalne. nie rzadziej niż 1 raz 
w tygodniu 

 

16.  Mycie i dezynfekcja wind.            codziennie                                                                             
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17.  Usuwanie pajęczyn. bieżąco  

18.  Usuwanie plam z dywanów, wykładzin dywanowych. bieżąco  

19.  Mycie stolarki drzwiowej.   nie rzadziej niż 1 raz 
w tygodniu 

 

20.  Czyszczenie mebli środkiem do konserwacji mebli.     nie rzadziej niż 1 raz 
w tygodniu, 

 

21.  Mycie mebli zmywalnych tj. np. szaf lekarskich itp.  nie rzadziej niż 1 raz 
w tygodniu 

 

22.  Mycie i dezynfekcja leżanek, stołów rtg, foteli 
ginekologicznych, wag lekarskich itp. 

codziennie  

23.  Mycie grzejników. nie rzadziej niż 1 raz 
w miesiącu 

 

24.  Przecieranie kontaktów i wyłączników światła. nie rzadziej niż 1 raz 
w tygodniu, 

 

25.  Mycie i dezynfekcja podajników na mydło, ręczniki  i płyn 
dezynfekcyjny. 

nie rzadziej niż 1 raz 
w tygodniu. 

 

26.  Wykonawca zapewni sukcesywne wyposażanie: 
- sanitariatów: w środki zapachowe, ręczniki      
  papierowe, papier toaletowy i mydło w  płynie, 
- pomieszczeń socjalnych: w ręczniki papierowe,    
  płyn do mycia naczyń i mydło w płynie, 
- gabinetów lekarskich i zabiegowych: w mydło   
  w płynie i ręczniki papierowe. 
Zamawiający wymaga : 
- ręczników papierowych składanych ZZ minimum    

  dwuwarstwowych białych o standardowych   
  wymiarach,     
- papieru toaletowego minimum trzywarstwowego   

  w kolorze białym (dopuszczalny nadruk-delikatne   
  wzory), rolki o standardowych wymiarach).  

bieżąco  

27.  Mycie i dezynfekcja pomieszczeń i lodówek na odpady 
medyczne.   

2 razy w miesiącu  

28.  Sprzątanie z wycieraczek 
(odkurzanie, uprzątanie piasku, wytrzepywanie). 

bieżąco  

29.  Zapewnienie czystości i porządku powierzchni zewnętrznych.  

 

Uwagi:  ……………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………. 

 
 

Oceny dokonał/a  
………………………………………………… 

        Pieczęć i podpis 
 


