SPECYFIKACJA WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA
na realizację zamówienia Oświęcimskiego Towarzystwa
Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
pn.
Utrzymanie czystości w budynkach, utrzymanie czystości na
terenach bezpośrednio przyległych do nich oraz utrzymanie zieleni
i terenów przyległych przy budynkach OTBS Sp. z o.o.
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1. Nazwa oraz adres Zamawiającego.
Oświęcimskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.,
Plac Słoneczny 4/1, 32-600 Oświęcim
Strona internetowa Zamawiającego: https://www.otbs.eu/
E-mail do korespondencji ws. zamówienia: zamówieniapubliczne@otbs.eu
Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
www.otbs.eu
Oferty będą składane za pomocą:
https://miniportal.uzp.gov.pl/,
ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal
REGON: 357118653
NIP: 5492054500
EURONIP: PL 5492054500
Dni i godziny pracy Zamawiającego:
poniedziałek, środa, czwartek w godzinach 7:00 – 15:00;
wtorek w godzinach: 7:00- 16:00;
piątek w godzinach: 7:00- 14:00
2. Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany
i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio
związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia.
Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio
związane z postepowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępniane na stronie
internetowej:
www.otbs.eu
3. Tryb udzielenia zamówienia.
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie
podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129, z późn. zm.). oraz niniejszą
Specyfikacją i Warunkami Zamówienia.
Rodzaj zamówienia: usługi.
Definicje i skróty.
ePuap – skrzynka pocztowa do składania ofert ePUAP (/TBS_Oswiecim/SkrytkaESP) pod
adresem https://epuap.gov.pl/wps/portal
OPZ – opis przedmiotu zamówienia,
Miniportal – platforma do szyfrowania ofert pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/,
SWZ – specyfikacja warunków zamówienia,
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Ustawa lub pzp – Ustawa Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129, ze. zm.),
Zamawiający – Oświęcimskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., Plac
Słoneczny 4/1, 32-600 Oświęcim, lub OTBS
Wykonawca – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę
organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która oferuje na rynku wykonanie
robót budowlanych lub obiektu budowlanego, dostawę produktów lub świadczenie usług
lub ubiega się o udzielenie zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie
zamówienia publicznego.
W kwestiach nieuregulowanych w SWZ zastosowanie mają przepisy pzp oraz przepisy
aktów wykonawczych do pzp.
4. Informacja, czy Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty
z możliwością prowadzenia negocjacji.
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia
negocjacji.
5. Opis przedmiotu zamówienia.
Kody zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień.
90911200-8, 90610000-6, 90620000-9, 90914000-7, 77314100-5
5.1. Przedmiotem zamówienia jest: utrzymanie czystości w budynkach przy ulicy
Sadowej 16, 20, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 11 Listopada 3,
Zagrodowa 31 na osiedlu Stare Stawy oraz budynku Plac Słoneczny 4
w Oświęcimiu, utrzymania czystości na terenach bezpośrednio przyległych do
nich (parkingi, chodniki, tereny zielone) oraz utrzymania zieleni i terenów
przyległych przy budynkach OTBS na ulicach Tysiąclecia 53 i Więźniów
Oświęcimia 10 oraz Nojego 1-3 w Oświęcimiu w okresie od 01.01.2022r. do
31.12.2022r.
5.2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmował będzie m.in.:
5.2.1. Czystość wewnątrz budynków
5.2.1.1. zamiatanie klatek schodowych 2 razy w tygodniu (wtorek, piątek) oraz
utrzymanie w należytej czystości balustrad, parapetów, tablic
ogłoszeniowych, skrzynek elektrycznych, usuwanie pajęczyn oraz
omiatanie ścian z kurzu,
5.2.1.2. utrzymanie w należytej czystości korytarzy piwnicznych (sprzątanie 4
razy w roku),
5.2.1.3. mycie klatek schodowych dwa razy w miesiącu z zastosowaniem
środków dezynfekujących (po zakończeniu pracy Wykonawca
uzyskuje potwierdzenie wykonanej usługi przez co najmniej jednego
mieszkańca z klatki budynku, który składa czytelny podpis i wpisuje
nr mieszkania),
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5.2.1.4. wykonywanie czynności związanych z deratyzacją – dwa razy w roku
przeprowadzenie akcji odszczurzania zgodnie z uchwałą RM
Oświęcim, którą dostarczy Zamawiający – po zakończeniu akcji
Wykonawca dostarczy potwierdzenie wykonania deratyzacji,
5.2.1.5. bezzwłoczne powiadomienie OTBS-u o dostrzeżonych uszkodzeniach
w budynku oraz urządzeń lub ich wadliwym działaniu,
5.2.1.6. wywieszanie i zdejmowanie ogłoszeń z tablic informacyjnych oraz
roznoszenie zawiadomień o zmianach opłat dla mieszkańców i innej
korespondencji w terminie do 3-ch dni od daty przekazania przez
OTBS do doręczenia,
5.2.1.7. mycie drzwi wejściowych do klatek schodowych 1 raz w miesiącu przy
myciu klatek schodowych,
5.2.1.8. mycie stolarki okiennej na klatkach schodowych i w pomieszczeniach
wspólnych 3 razy w roku,
5.2.1.9. zawiadomienie OTBS-u o stwierdzonych faktach nie wykonania
obowiązków w zakresie wywozu nieczystości,
5.2.2. na zewnątrz budynku:
5.2.2.1. codzienne usuwanie nieczystości
chodników, placów, prześwitów,

–

zamiatanie

powierzchni

5.2.2.2. codzienne zamiatanie terenów wokół piaskownic, miejsc do trzepania
dywanów, altanki placyków śmietnikowych łącznie z terenami do nich
przyległymi (poza okresem zimowym),
5.2.2.3. w okresie zimowym usuwanie śniegu i zwalczanie gołoledzi przez
użycie materiałów szorstkich z chodników, dojść, ulic wewnątrz
osiedlowych i parkingów jak również oczyszczanie kratek ściekowych
ze śniegu i lodu do godziny 7.00 rano przez wszystkie dni miesiąca,
gdy zachodzi taka potrzeba (Wykonawca pokrywa koszty zakupu
piasku i soli do zwalczania gołoledzi),
5.2.2.4. ustawianie znaków ostrzegawczych “Uwaga sople” i zgłaszanie do
OTBS o konieczności ich usunięcia – znaki dostarczy Zamawiający,
5.2.2.5. czyszczenie na bieżąco wycieraczek przed wejściami do klatek
schodowych,
5.2.2.6. bieżące opróżnianie ze śmieci koszy ulicznych,
5.2.2.7. czyszczenie kratek ściekowych 1 raz w miesiącu kwiecień i październik
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5.2.3. tereny zielone:
5.2.3.1. codzienne usuwanie nieczystości z terenów zielonych łącznie
z chodnikami w okresie poza zimowym,
5.2.3.2. wygrabianie i wywóz liści w okresie jesiennym – koszt wywozu
i składowania pokrywa Wykonawca,
5.2.3.3. obcięcie brzegów trawnika i czyszczenie krawężników w terminie
uzgodnionym z Zamawiającym w okresie wiosennym – raz w roku,
5.2.3.4. koszenie, zgrabienie i wywiezienie trawy przez Wykonawcę
w roku (koszt wywozu i składowania pokrywa Wykonawca)
koszeniu należy stosować kosiarki kołowe. Wykaszarki
stosować tylko w miejscach trudno dostępnych tj. wokół
i krzewów,

6 razy
– przy
można
drzew

5.2.3.5. okopywanie, pielenie i przycinanie żywopłotów 2 razy w roku,
5.2.3.6. przycinanie drzew 1 raz w roku
5.2.3.7. pielenie gazonów – trzy razy w roku
5.2.3.8. Wymiana piasku na placach zabaw w tym piaskownicach 1 raz
w roku w miesiącu maju
5.3. Wykonawca obowiązany jest do wykonania niniejszego zakresu robót własnym
sprzętem i z własnych materiałów.
5.4. Wykonawca pokryje koszt przyjęcia na wysypisko odpadów oraz koszty zakupu
środków do deratyzacji i środków do usuwania gołoledzi,
5.5. Do zakresu obowiązków nie należy:
5.5.1. sprzątanie klatek schodowych i innych pomieszczeń wspólnego użytku po
robotach remontowych,
5.5.2. usuwanie skutków awarii w pomieszczeniach (np. awaria instalacji wodkan.),
W/W prace mogą być zlecone za dodatkowym wynagrodzenie, ustalonym z
Wykonawcą
5.6. Wykonawca zobowiązuje się pokrywać mandaty nałożone przez organy powołane
do sprawowania nadzoru nad utrzymaniem czystości i porządku na terenie OTBS
5.7. Wykonawca zobowiązany jest w czasie wykonywania usług zapewnić na terenie
objętym umową należyty ład, porządek, przestrzeganie przepisów BHP i ppoż
oraz ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z realizacją usług
oraz wskutek innych działań osób zatrudnionych przez Wykonawcę.
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5.8. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia takiej ilości osób sprzątających,
wyposażonych w odzież ochronną, żeby zapewnić rzetelne wykonywanie
wszystkich czynności wymaganych opisem przedmiotu zamówienia, jednak nie
mniejszej niż 2 osób które będą wykonywać czynności faktyczne związane
z przedmiotem zamówienia nie wliczając osoby koordynatora opisanej w pkt.
5.13. Zamawiający wymaga aby wyżej wymienione osoby zostały zatrudnione na
podstawie umowy o pracę w wymiarze czasu pracy minimum 1/2 etatu.
5.9. Do zmywania, czyszczenia i konserwacji wszystkich powierzchni należy używać
odpowiednich do danego rodzaju powierzchni środków myjących, czyszczących
lub konserwujących (płynów, emulsji, past itp...). Substancje i preparaty muszą
być antyalergiczne i posiadające wymagane ustawą z dnia 25 lutego 2011 r. o
substancjach chemicznych i ich mieszaninach (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1203)
atesty i certyfikaty dopuszczające je do stosowania i obrotu w Polsce,
5.10. Zamawiający udostępni Wykonawcy nieodpłatnie, pomieszczenie gospodarcze
(do przechowywania środków czystości i drobnych narzędzi pracy).
5.11. Zamawiający zapewnia Wykonawcy składowanie odpadów w kontenerach
usytuowanych na terenie posesji Zamawiającego. Opróżnianie kontenerów
zbiorczych należy do obowiązków Zamawiającego.
5.12. Na potrzeby wykonywania przedmiotu zamówienia Wykonawca może korzystać
nieodpłatnie z wody i energii elektrycznej Zamawiającego.
5.13. Zamawiający wymaga zapewnienia od Wykonawcy jednej osoby koordynującej
pracę osób sprzątających, która zapewni stały bieżący nadzór nad osobami
sprzątającymi oraz nad jakością wykonywanych prac objętych przedmiotem
zamówienia. Koordynator będzie wyposażony przez Wykonawcę w telefon
komórkowy oraz będzie upoważniony do kontaktów z Zamawiającym w zakresie
bieżących uwag, doboru sprzętu i środków czystości itp. Koordynator będzie
odpowiedzialny za przekazywania osobom sprzątającym uwag, zastrzeżeń
i poleceń Zamawiającego w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.
5.14. Do wykonywania prac na wysokości powyżej 1 m Wykonawca zobowiązany
jest skierować osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.
5.15. Wykonawca jest zobowiązany w czasie wykonywania usług sprzątania do
zapewnienia należytego ładu i porządku, zabezpieczenia miejsc wykonywania
usług. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w mieniu
Zamawiającego spowodowane działaniem Wykonawcy podczas wykonywania
czynności sprzątania.
5.16. Wszystkie osoby skierowane przez Wykonawcę, wykonujące czynności
sprzątania nieruchomości Zamawiającego, muszą posiadać aktualne
zaświadczenie o niekaralności na dzień rozpoczęcia pracy.
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5.17. Wszystkie osoby skierowane przez Wykonawcę, wykonujące czynności
sprzątania nieruchomości Zamawiającego obowiązuje zakaz:
5.17.1. wprowadzania osób trzecich do budynków i posesji Zamawiającego,
5.17.2. picia alkoholu, spożywania narkotyków i innych środków odurzających na
terenie budynków i posesji Zamawiającego,
5.17.3. stawienia się do miejsca świadczenia usług sprzątania (budynków,
posesji) w stanie po spożyciu alkoholu, narkotyków lub innych środków
odurzających
5.18. Wykonawca winien obejrzeć teren do sprzątania przed złożeniem oferty.
Obejrzenie terenu objętego niniejszym zamówieniem jest możliwe wyłącznie po
uprzednim kontakcie z Zamawiającym.
5.19. Warunki rozliczenia prac:
5.19.1. Ustala się wynagrodzenie miesięczne za przedmiot zamówienia ustalone
w oparciu o dołączony załącznik nr 1, 1a, aa, 1b specyfikacji (wykonanie
zadania w zakresie obejmującym daną porę roku i wytyczne ilościowe oraz
krotności za dany okres rozliczeniowy) wraz z podatkiem VAT
niepodlegające waloryzacji w okresie obowiązywania umowy.
5.19.2. Termin płatności ustala się do 30 dni od daty otrzymania przez
Zamawiającego prawidłowo wystawionych faktur przez Wykonawcę.
5.19.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia z wynagrodzenia
Wykonawcy należności z tytułu kar przewidzianych w umowie.
5.20. Ubezpieczenie:
5.20.1. usługi, materiały oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio
z wykonawstwem, w tym szkody w mieniu Zamawiającego
5.20.2. odpowiedzialność cywilna za szkody powstałe z winy Wykonawcy i jego
pracowników oraz w następstwie nieszczęśliwych wypadków, dotyczących
pracowników Wykonawcy i osób trzecich, powstałe w związku z
prowadzonymi usługami sprzątania, w tym także ruchem pojazdów
mechanicznych.
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6. Termin wykonania zamówienia.
Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w terminie 12 miesięcy
– od dnia 01.01.2022 r. – 31.12.2022 r.
7. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego,
które zostaną wprowadzone do treści tej umowy.
Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną
wprowadzone do treści tej umowy, określone zostały w załączniku nr 6 do SWZ.
8. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których
Zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami, oraz informacje
o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania
i odbierania korespondencji elektronicznej.
8.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym,
a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu mini Portalu
https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz
poczty elektronicznej zamowieniapubliczne@otbs.eu
8.2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na
ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku
oraz do formularza do komunikacji.
8.3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji
elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie
korzystania
z
miniPortalu
dostępnym
pod
adresem
https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi.aspx oraz Regulaminie ePUAP.
8.4. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone
w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu
przestrzegać postanowień tego regulaminu.
8.5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych
formularzy do złożenia i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
8.6. Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 pzp,
podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych
oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w
postępowaniu, przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
8.7. W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna (inna niż
oferta Wykonawcy i załączniki do oferty) odbywa się za pomocą poczty
elektronicznej, email: zamowieniapubliczne@otbs.eu Korespondencja przesłana
za pomocą tego formularza nie może być szyfrowana. We wszelkiej
korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający
i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP).
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8.8. Skrzynki OTBS mają pojemność 5 GB. Filtr antyspamowy jest domyślnie
włączony. Dostęp do skrzynek odbywa się przez stronę dostawcy poczty.
Załączniki do 20MB w jednej wiadomości. Łącze asymetryczne 600/60 Mb/s.
8.9. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub
oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem poczty
elektronicznej, na adres email zamówieniapubliczne@otbs.eu Sposób
sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii
dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi
w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie
sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla
dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020
r. poz. 2452).
8.10. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny
sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.
9. Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z Wykonawcami.
Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:
Wojciech Skarbek – 33/8411718
e-mail: zamowieniapubliczne@otbs.eu
Kontakt telefoniczny dozwolony jest wyłącznie w sprawach organizacyjnych. Nie udziela
się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane
do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających procedowania zgodnie
z ustaleniami pzp.
10. Termin związania ofertą.
10.1. Wykonawca jest związany ofertą 30 od dnia upływu terminu składania ofert.
10.2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem
terminu związania ofertą określonego w SWZ, Zamawiający przed upływem
terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie
zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie
dłuższy niż 30 dni.
10.3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt. 10.2., wymaga
złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na
przedłużenie terminu związania ofertą.
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11. Opis sposobu przygotowania oferty.
11.1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w postaci elektronicznej
w formacie danych:.pdf, .doc, .docx, .rtf,.xps, .odt i opatrzona kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
11.2. Wykonawca w celu poprawnego zaszyfrowania oferty powinien mieć
zainstalowany na komputerze .NET Framework 4.5. Aplikacja działa na
platformie Windows (Vista SP2, 7, 8, 10) Aplikacja nie jest dostępna dla
systemu Linux i MAC OS.
11.3. Sposób zaszyfrowania oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej
na miniPortalu.
11.4. Do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną
do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego,
podpisu osobistego lub podpisu zaufanego.
11.5. Jeżeli na ofertę składa się kilka dokumentów, Wykonawca powinien stworzyć
folder, do którego przeniesie wszystkie dokumenty oferty, podpisane
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym. Następnie z tego folderu Wykonawca zrobi folder .zip (bez
nadawania mu haseł i bez szyfrowania). W kolejnym kroku za pośrednictwem
Aplikacji do szyfrowania Wykonawca zaszyfruje folder zawierający dokumenty
składające się na ofertę.
11.6. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U.
z 2020 r. poz. 1913, ze zm.), które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę
przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz
z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę
przedsiębiorstwa”, a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część
skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP). Wykonawca zobowiązany
jest, wraz z przekazaniem tych informacji, wykazać spełnienie przesłanek
określonych w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji. Zaleca się, aby uzasadnienie zastrzeżenia informacji
jako tajemnicy przedsiębiorstwa było sformułowane w sposób umożliwiający
jego udostępnienie. Zastrzeżenie przez Wykonawcę tajemnicy przedsiębiorstwa
bez uzasadnienia, będzie traktowane przez Zamawiającego jako bezskuteczne
ze względu na zaniechanie przez Wykonawcę podjęcia niezbędnych działań
w celu zachowania poufności objętych klauzulą informacji zgodnie
z postanowieniami art. 18 ust. 3 pzp.
11.7. Do oferty należy dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w postaci elektronicznej
opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę
skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP).
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11.8. Do przygotowania oferty zaleca się wykorzystanie Formularza Oferty, którego
wzór stanowi Załącznik nr 1 do SWZ.
11.9. Do oferty należy dołączyć:
11.9.1. Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa
pełnomocnik;
11.9.2. Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia;
11.9.3. Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania
i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wzór oświadczenia
o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu stanowi Załącznik nr 2 do SWZ. W przypadku wspólnego
ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie
o niepoleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców;
11.9.4. Oświadczenie zgodne z art. 117 ust. 4 PZP (dla wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia). Z oświadczenia powinno
wynikać, który wykonawca będzie realizował konkretny zakres prac.
11.10. Oferta

oraz

oświadczenia

muszą

być

złożone

w

oryginale.

11.11. Zamawiający zaleca ponumerowanie stron oferty.
11.12. Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej
samej formie, jak składana oferta (t.j. w formie elektronicznej lub postaci
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym).
Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa
sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego
poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14
lutego 1991 r. - Prawo o notariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1192 z późn. zm.),
które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa
sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem,
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia
pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego.
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12. Sposób oraz termin składania ofert.
12.1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia lub
wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na
miniPortalu. Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji użytkownika
dostępnej na miniPortalu.
12.2. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia
22 grudnia 2021 do godz. 9:00 na skrzynkę ePUAP/TBS_Oswiecim/SkrytkaESP
12.3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
12.4. Zamawiający

odrzuci

ofertę

złożoną

po

terminie

składania

ofert.

12.5. Wykonawca po przesłaniu oferty za pomocą Formularza do złożenia lub
wycofania oferty na „ekranie sukcesu” otrzyma numer oferty generowany przez
ePUAP. Ten numer należy zapisać i zachować. Będzie on potrzebny w razie
ewentualnego wycofania oferty.
12.6. Wykonawca przed upływem terminu do składania ofert może wycofać ofertę za
pośrednictwem Formularza do wycofania oferty dostępnego na ePUAP
i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób wycofania oferty został
opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.
12.7. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może wycofać złożonej
oferty.
13. Termin otwarcia ofert.
13.1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.12.2021r. o godz. 10.00
13.2. Otwarcie ofert jest niejawne.
13.3. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie
internetowej prowadzonego postepowania informację o kwocie, jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
13.4. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie
internetowej prowadzonego postepowania informacje o:
13.4.1. nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach
prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania
wykonawców, których oferty zostały otwarte;
13.4.2. cenach lub kosztach zawartych w ofertach.
13.5. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która
spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez
Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.
13.6. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie
internetowej prowadzonego postepowania.
OTBS-ZP-1/2021
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14. Podstawy wykluczenia.
14.1. Z postepowania o udzielenie zamówienia wyklucza się, z zastrzeżeniem art. 110
ust. 2 pzp, Wykonawcę̨:
14.1.1. będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za
przestępstwo:
a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym
na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,
o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego (Dz. U. z 2020 r. poz.
14444, ze. zm.),
b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,
c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w
art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U.
2019, poz. 1468, ze zm.),
d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym
mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania
lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub
ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu
karnego,
e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20
Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,
f) pracy małoletnich cudzoziemców, o którym mowa w art. 9 ust. 2
ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2020 poz. 2023, ze
zm.),
g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307
Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286
Kodeksu
karnego,
przestępstwo
przeciwko
wiarygodności
dokumentów, o których mowa w art. 270–277d Kodeksu karnego, lub
przestępstwo skarbowe,
h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca
2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom
przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej – lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach
prawa obcego;
14.1.2.
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lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w
pkt 14.1.1;
14.1.3. wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca
odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków
o dopuszczenie do udziału w postepowaniu albo przed upływem terminu
składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek
na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub
grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych
należności;
14.1.4. wobec którego orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
14.1.5. jeżeli Zamawiający może stwierdzić,́ na podstawie wiarygodnych
przesłanek, że Wykonawca zawarł z innymi Wykonawcami porozumienie
mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do
tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007
r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275),
złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do
udziału w postepowaniu, chyba że wykażą̨, że przygotowali te oferty lub
wnioski niezależnie od siebie;
14.1.6. jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 pzp, doszło do
zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania
tego Wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej
grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym
zakłócenie konkurencji może być ́ wyeliminowane w inny sposób niż̇ przez
wykluczenie Wykonawcy z udziału w postepowaniu o udzielenie
zamówienia.
14.2. Wykonawca może zostać ́ wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie
postepowania o udzielenie zamówienia.
15. Sposób obliczenia ceny.
15.1. Wykonawca poda cenę ryczałtową oferty w Formularzu Ofertowym
sporządzonym według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do SWZ, jako cenę
brutto [z uwzględnieniem kwoty podatku od towarów i usług (VAT)]
z wyszczególnieniem stawki podatku od towarów i usług (VAT).
15.2. Cena oferty stanowi wynagrodzenie wynikające z mnożenia cen jednostkowych
i zsumowania poszczególnych pozycji wyceny (z załącznika 1a 1AA 1B).
15.3. Cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN), z dokładnością nie większą
niż dwa miejsca po przecinku.
15.4. Wykonawca poda w Formularzu Ofertowym stawkę podatku od towarów i usług
(VAT) właściwą dla przedmiotu zamówienia, obowiązującą według stanu
prawnego na dzień składania ofert. Określenie ceny ofertowej z zastosowaniem
OTBS-ZP-1/2021
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nieprawidłowej stawki podatku od towarów i usług (VAT) potraktowane będzie,
jako błąd w obliczeniu ceny i spowoduje odrzucenie oferty, jeżeli nie ziszczą się
ustawowe przesłanki omyłki (na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 10 pzp w związku
z art. 223 ust. 2 pkt 3 pzp).
15.5. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w złotych
polskich (PLN).
15.6. W przypadku rozbieżności pomiędzy ceną ryczałtową podaną cyfrowo
a słownie, jako wartość właściwa zostanie przyjęta cena ryczałtowa podana
słownie.
15.7. W przypadku błędu w obliczeniu ceny, Zamawiający przyjmie jako wiążące
kwoty jednostkowe i z nich wyprowadzi właściwe działania matematyczne wraz
z uwzględnieniem stawki podatku od towarów i usług (VAT) określonej
w ofercie Wykonawcy.
16. Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu
oceny ofert.
16.1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi
kryteriami wyboru oferty:
Cena – 100% (najniższa cena).
Ilość punktów przyznana dla kryterium, o których mowa będzie obliczana na
podstawie stosunku najniższej ceny do zaoferowanych według poniższego
wzoru w zaokrągleniu do drugiego miejsca po przecinku:
Kc= (C min/C) x 100
gdzie:
Kc
= ilość punktów przyznana danemu wykonawcy za kryterium cena,
Cmin = najniższa cena spośród cen wszystkich ocenianych ofert,
C
= cena oferty ocenianej.
Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego (w zaokrągleniu do
drugiego miejsca po przecinku). Maksymalną liczbę punktów 100 pkt. otrzyma
oferta wykonawcy, który zaproponuje najniższą cenę brutto za wykonanie
przedmiotu zamówienia, natomiast oferty pozostałych wykonawców
otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta (spośród wszystkich złożonych w
postępowaniu ofert niepodlegających odrzuceniu), która otrzyma największą
liczbę punktów. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta
odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji i
została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium
wyboru.
16.2. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty

OTBS-ZP-1/2021

nie podlegające odrzuceniu.

15

16.3. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru
najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej
samej cenie, wezwie on Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w
terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających
nową cenę. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen
wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.
16.4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców
wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych
dokumentów lub oświadczeń. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia
wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
16.5. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę̨ w terminie związania ofertą
określonym w SWZ.
16.6. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty,
Zamawiający wezwie Wykonawcę̨, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę̨,
do wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody
na wybór jego oferty.
16.7. W przypadku braku zgody, o której mowa w pkt. 16.6, oferta podlega
odrzuceniu, a Zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego
Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą̨
przesłanki do unieważnienia postepowania.

17. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze
oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
17.1. Zamawiający zawiera umowę̨ w sprawie zamówienia publicznego,
z uwzględnieniem art. 577 pzp, w terminie nie krótszym niż̇ 5 dni od dnia
przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli
zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej, albo 10 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
17.2. Zamawiający może zawrzeć ́ umowę̨ w sprawie zamówienia publicznego przed
upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli w postepowaniu o udzielenie
zamówienia złożono tylko jedną ofertę̨.
17.3. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie
po-informowany przez Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy.
17.4. Wykonawca, o którym mowa w ust. 1, ma obowiązek zawrzeć umowę
w sprawie zamówienia na warunkach określonych w projektowanych
postanowieniach umowy, które stanowią Załącznik Nr 6 do SWZ. Umowa
zostanie uzupełniona o zapisy wynikające ze złożonej oferty.
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17.5. Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (w przypadku wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej) przedstawią
Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców.
17.6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,
uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający
może dokonać ́ ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych
w postepowaniu Wykonawców albo unieważnić ́ postepowanie.
18. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy.
18.1. Środki ochrony prawnej przysługują̨ Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes
w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść ́ szkodę̨ w wyniku
naruszenia przez Zamawiającego przepisów pzp .
18.2. Odwołanie przysługuje na:
18.2.1. niezgodną z przepisami ustawy czynność ́ Zamawiającego, podjętą
w postepowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane
postanowienie umowy;
18.2.2. zaniechanie czynności w postepowaniu o udzielenie zamówienia, do której
Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.
18.2.3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie
pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej
opatrzone podpisem zaufanym.
18.2.4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 pzp,
stronom oraz uczestnikom postepowania odwoławczego przysługuje
skarga do sądu. Skargę̨ wnosi się̨ do Sądu Okręgowego w Warszawie za
pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.
18.2.5. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone
są w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” pzp.
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19. Informację o
zamówienia.

warunkach

udziału

w

postępowaniu

o

udzielenie

19.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy spełniający warunki
dotyczące:
19.1.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym

Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie

19.1.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub
zawodowej,
o
ile
wynika
to
z
odrębnych
przepisów

Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie

19.1.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej Za spełniających warunki udziału w
postępowaniu ,

w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający uzna
Wykonawców, którzy wykażą że:
- posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę
co najmniej 200.000,00 zł oraz
- posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie
niższej niż 20.000,00 zł

19.1.4. zdolności technicznej lub zawodowej.

Za spełniających warunki udziału w postępowaniu, w zakresie zdolności
technicznej lub zawodowej, Zamawiający uzna Wykonawców, którzy
posiadają zdolności techniczne lub zawodowe przez co Zmawiający
rozumie, że:
- W okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
wykonali co najmniej dwie usługi których okres realizacji wynosił minimum
12 miesięcy, wartość każdej z nich wynosiła min. 80.000PLN, oraz każda
obejmowała swym zakresem:
- bieżące utrzymanie czystości części
wspólnych o łącznej powierzchni min. 2000m2 (klatki schodowe, piwnice
itd.) budynków mieszkalnych wielorodzinnych co najmniej 3
kondygnacyjnych, wraz z utrzymaniem czystości na terenach przyległych
do nich (parkingi, chodniki, drogi dojazdowe, tereny zielone), zimowe
utrzymanie dróg, chodników, ciągów pieszo jezdnych, parkingów o łącznej
powierzchni min. 14.000m2 oraz utrzymanie i pielęgnacje terenów
zielonych
o
łącznej
powierzchni
min
10.000m2

19.2. 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 podmiotów
udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go
z nimi stosunków prawnych.
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19.3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach
podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty
budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
19.4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów
udostępniających zasoby, składa, wraz ofertą, zobowiązanie podmiotu
udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 pzp, do oddania
mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego
zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że
wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami
tych podmiotów.
20. Wykaz podmiotowych środków dowodowych.
20.1. Zamawiający będzie żądał, zgodnie z § 3 Rozporządzenia Ministra Rozwoju,
Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków
dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415):
20.1.1. oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w
oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie
podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego,
o których mowa w art. 108 ust. 1.;
20.1.2. informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej
potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność
kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed
jej złożeniem;
20.1.3. dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego
ubezpieczenia;
20.1.4. wykazu dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń
powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie
ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i
podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są
wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy
lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały
wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są
wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie
jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w
przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal
wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich
należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3
miesięcy.
OTBS-ZP-1/2021
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21. Wymagania dotyczące wadium, jeżeli zamawiający przewiduje obowiązek
wniesienia wadium.
21.1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 3 000,00 zł (trzy tysiące
złotych).
21.2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje
nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem
przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 Ustawy.
21.3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym
przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe,
z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
21.4. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku
następujących formach:
21.4.1. pieniądzu;
21.4.2. gwarancjach bankowych;
21.4.3. gwarancjach ubezpieczeniowych;
21.4.4. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.
5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).
21.5. W przypadku wnoszenia przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji,
gwarancja ta musi spełniać następujące wymagania:
21.5.1. gwarancja musi wskazywać nazwę i adres Zamawiającego, nazwę
postępowania, termin ważności wadium;
21.5.2. gwarancja musi być co najmniej gwarancją bezwarunkową, nieodwołalną
i płatną na pierwsze żądanie Zamawiającego, dokonane w formie
pisemnej lub oświadczenia woli złożonego w postaci elektronicznej
opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym (przy czym forma
pisemna jest obligatoryjna i nie może zostać wykluczona w treści
gwarancji);
21.5.3. do gwarancji musi mieć zastosowanie prawo polskie;
21.5.4. umożliwiać zgłoszenie roszczenia o wypłatę w terminie nie krótszym niż
21 dni od dnia upływu terminu ważności gwarancji.
21.6. W przypadku oferty wspólnej, Zamawiający dopuszcza podział kwoty wadium
pomiędzy wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia i
wniesienie go w częściach, o ile suma tych części będzie równa kwocie wadium.
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21.7. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek
bankowy Zamawiającego 54 1240 1170 1111 0000 2418 4623 podając w tytule
przelewu „Wadium w przetargu OTBS-ZP-1/2021"
21.8. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których
mowa w ust. 4 pkt 2-4, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał
gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
21.9. Brak wniesienia wadium w wymaganym terminie, w wymaganej wysokości,
dopuszczonej formie lub wniesienie w sposób nieprawidłowy skutkuje
odrzuceniem oferty zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 14) Ustawy.
22. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
jeżeli
zamawiający
przewiduje
obowiązek
jego
wniesienia.
22.1. Zamawiający wymaga wniesienia przed zawarciem umowy zabezpieczenia
w wysokości 5% całkowitej ceny ryczałtowej brutto oferty.
22.2. Zabezpieczenie może być wnoszone, według wyboru wykonawcy, w jednej lub
w kilku następujących formach:
22.2.1. pieniądzu;
22.2.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy
oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze
zobowiązaniem pieniężnym;
22.2.3. gwarancjach bankowych;
22.2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych;
22.2.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.
5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, ze zm.).
22.3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na
rachunek bankowy nr 54 1240 1170 1111 0000 2418 4623.

22.4. W przypadku wnoszenia przez wykonawcę zabezpieczenia należytego
wykonania umowy w formie gwarancji, gwarancja ma być co najmniej:
22.4.1. gwarancją bezwarunkową, nieodwołalną, w treści gwarancji nie mogą być
wymienione jakiekolwiek warunki lub wymogi dotyczące uzasadnienia
roszczenia;

OTBS-ZP-1/2021

21

22.4.2. gwarancją płatną na pierwsze żądanie Zamawiającego, dokonane w
formie pisemnej lub świadczenia woli złożonego w postaci elektronicznej
opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym (przy czym forma
pisemna jest obligatoryjna i nie może zostać wykluczona w treści
gwarancji);
22.4.3. gwarancją, do której zastosowanie będzie miało prawo polskie umożliwiać
zgłoszenie roszczenia o wypłatę w terminie nie krótszym niż 21 dni od
dnia upływu terminu ważności gwarancji.
23. Informacje dodatkowe.
23.1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
23.2. Wykonawca będzie zobowiązany do zatrudnienia dwóch osób wykonujących
pracę sprzątacza/sprzątaczki na umowę o pracę w wymiarze pełnego etatu
każda.
23.3. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
23.4. Zamawiający nie przewiduje zawierania umowy ramowej.
23.5. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.
23.6. Zamówienie nie zostało podzielone na części.
Zamawiający jest instytucją o bardzo specyficznym profilu działalności,
a utrzymanie czystości w budynkach jak i na zewnątrz stanowi jeden
z kluczowych elementów właściwego i niezakłóconego funkcjonowania całej
instytucji. Sprzątanie musi być odpowiednio skoordynowane zarówno z cyklem
odbywających się wydarzeń artystyczny. W związku ze specyfiką działalności
Opery podział zamówienia na części jest niezasadny. Istotnymi przyczynami
rezygnacji z podziału zamówienia na części są:
- konieczność skoordynowania działań różnych wykonawców realizujących
poszczególne części zamówienia może istotnie zagrozić właściwemu wykonaniu
tego zamówienia,
- nadmierne koszty wykonania zamówienia,
- trudności techniczne.
Uzasadnieniem dla wyżej wymienionych punktów są między innymi:
- w przypadku dzielenia zamówienia zachodzi konieczność oddelegowania
dodatkowego pracownika z ramienia Zamawiającego do koordynowania prac
wykonawców ich rozliczania, co generuje dodatkowe koszty;
- w przypadku dzielenia zamówienia, konieczne jest zapewnienie wszystkim
wykonawcom kilku pomieszczeń gospodarczych do przechowywania sprzętu
np., mopy, szczotki, środki czystości (art. chemiczne) oraz kilku pomieszczeń
socjalnych dla pracowników z uwzględnieniem przepisów sanitarnych i bhp.
7. Link do postępowania na miniPortalu:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/55c42cd0-6219-42e8-b911-bdb14d48f928
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24. Załączniki do SWZ.
Integralną częścią niniejszej SWZ stanowią następujące załączniki:
1) Formularz Ofertowy,
2) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu (oraz spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu)
3) Wzór oświadczenia zgodnego z art. 117 ust. 4 PZP (wykonawcy wspólnie ubiegający
się o udzielenie zamówienia),
4) Wzór oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu,
o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy.
5) Wzór wykazu usług
6) Wzór umowy w sprawie zamówienia
7) Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
8) załącznik graficzny z lokalizacją i zakresem prac na zewnątrz budynków
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