Świdnica, 27 października 2020r.
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(SIWZ)
„Usługi – sprzątanie pomieszczeń biurowych w dwóch obiektach Sądu Rejonowego
w Świdnicy przy ul. Okulickiego 2-4 i Pl. Grunwaldzki 14, terenu utwardzonego wokół
posesji przy ul. Okulickiego 2-4”
Postępowanie nr ZP/3/2020
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. 2019r., poz. 1843 t.j.)

I.

Pełna nazwa Zamawiającego

Sąd Rejonowy w Świdnicy, 58-100 Świdnica, ul. Okulickiego 2-4
Tel.(074) 85-18-271, 85-18-454;
Fax.(074) 85-18-466;
Adres strony internetowej http://www.swidnica.sr.gov.pl
E-Mail: sekretariat@swidnica.sr.gov.pl
NIP 884 11 58 962 ; REGON 000325305
Godziny urzędowania: od 7.30 do 15.30 (za wyjątkiem dni ustawowo i urzędowo wolnych
od pracy) w poniedziałek od 7.30 do 18.00
Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: ZP/3/2020.
Wykonawcy we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na ten znak.
II.

Tryb udzielenia zamówienia
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego z zachowaniem zasad określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019r., poz. 1843 t.j.) o wartości zamówienia
poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
Prawo zamówień publicznych.
2. Niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia zwana jest w dalszej treści
SIWZ lub specyfikacją.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ stosuje się przepisy ustawy Pzp
oraz aktów wykonawczych do ustawy Pzp.

III.

Opis przedmiotu zamówienia
1. Nazwa i kod określony według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
90910000-9-usługi sprzątania
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2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.

90919200-4-usługi sprzątania biur
90911200-8-usługi sprzątania budynków
90911300-9-usługi czyszczenia okien,
90620000-9-usługi odśnieżania,
90914000-7-usługi sprzątania parkingów
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67
ust. 1 pkt 6 ustawy.
Zamawiający zaleca przeprowadzenie, przed złożeniem oferty, wizji lokalnej miejsca
realizacji zamówienia publicznego. Wizja lokalna może się odbyć po wcześniejszym
uzgodnieniu z Kierownikiem Oddziału Gospodarczego Panem Rafałem Pietrasem tel.
74 8518 271.
Zamawiający określa, iż wszystkie czynności fizyczne (sprzątania) bezpośrednio
związane z realizacją przedmiotu zamówienia mają być wykonane przez osoby
zatrudnione na podstawie umowy o pracę oraz posiadające zaświadczenie
o niekaralności.
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na sprzątaniu i dezynfekcji sal
rozpraw, innych pomieszczeń biurowych oraz toalet przy użyciu własnego sprzętu,
środków czyszczących, stałego zabezpieczenia papieru toaletowego, ręczników
papierowych,
mydła
w
płynie
i
zapachowych
kostek
WC
o jakości nie odbiegającej od średniej występujących na rynku w/w towarów
oraz w ilościach zabezpieczających naturalne potrzeby pracowników Sądu Rejonowego
w Świdnicy w dwóch obiektach Sądu tj. w budynku przy ul. Okulickiego 2-4 o
powierzchni ogólnej do sprzątania 3.971,37 m2, w budynku przy Placu Grunwaldzkim
14, o powierzchni ogólnej do sprzątania 531,74 m2, terenu utwardzonego wokół posesji
przy ul. Okulickiego 2-4 o powierzchni ogólnej 992,1 m2.
Środki służące do dezynfekcji zapewnia Zamawiający.
Usługa polega na sprzątaniu oraz utrzymywaniu w ciągłej czystości pomieszczeń
znajdujących się w budynku Sądu Rejonowego w Świdnicy przy ulicy Okulickiego 2–
4, oraz pomieszczeń będących w dyspozycji Oddziału Finansowego, Oddziału
Gospodarczego i Sekcji Windykacji Należności Sądowych Sądu Rejonowego w
Świdnicy, znajdujących się w budynku Sądu Okręgowego w Świdnicy
przy Pl. Grunwaldzkim 14 (wskazanych przez Zamawiającego), terenu utwardzonego
wokół posesji Sądu Rejonowego w Świdnicy przy ul. Okulickiego 2-4, oraz usuwaniu
porzuconych nieczystości (papiery, folie, puszki, butelki, itp.) wokół budynków
garażowych przy ul. Inwalidów Wojennych. Wykonanie usługi polega na sprzątaniu
pomieszczeń biurowych (pokoi, sal rozpraw, korytarzy, pomieszczeń sanitarnych,
socjalnych, gospodarczych i archiwalnych) przy użyciu własnego sprzętu, środków
czyszczących, stałego zabezpieczenia papieru toaletowego, ręczników papierowych,
mydła w płynie, odświeżaczy powietrza i zapachowych kostek WC, o jakości wyrobów
w cenach nie odbiegających od średniej jakości towarów znajdujących się na rynku,
oraz w ilościach zabezpieczających naturalne potrzeby pracowników Sądu Rejonowego
w Świdnicy.
Użyte do realizacji usługi środki czystości, środki do odświeżania powietrza, kostki
toaletowe, środki dezynfekcyjne winny odpowiadać określonym prawem normom oraz
standardom zdrowia i higieny, posiadać odpowiednie atesty oraz świadectwa
dopuszczenia. Zamawiający nie dopuszcza do stosowania środków do użytku
domowego.
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9. Zestawienie powierzchni do sprzątania:
a) w budynku Sądu Rejonowego w Świdnicy przy ulicy Okulickiego nr 2-4
o powierzchni ogólnej 3.971,37 m2,
b) w budynku przy Pl. Grunwaldzki 14 o powierzchni ogólnej 531,74 m2,
c) terenu utwardzonego wokół posesji przy ul. Okulickiego 2-4 o powierzchni
ogólnej 992,1 m2.
10. Wykonawca zapewni odpowiednią ilość osób sprzątających tj. wystarczającą
do realizacji zadania:
a) 2 (dwie) osoby na serwis dzienny na terenie obiektu Sądu Rejonowego w
Świdnicy przy ul. Okulickiego wykonujące obowiązki w zakresie sprzątania i
dezynfekcji pomieszczeń oraz utrzymania porządku terenu utwardzonego wokół
posesji Sądu Rejonowego w Świdnicy od poniedziałku do piątku:
- 1 osoba w godzinach 6.30 – 15.30
- 1 osoba w godzinach 7.30 – 15.30
a także wykonujące obowiązki w zakresie utrzymania porządku terenu
utwardzonego wokół budynków garażowych przy ul. Inwalidów Wojennych
polegające m.in na usuwaniu porzuconych nieczystości (papiery, folie, puszki,
butelki, itp.) raz w tygodniu w poniedziałek;
b) minimum 3 (trzy) osoby na serwis popołudniowy w godzinach od 16.00 – 19.00
na terenie obiektu Sądu Rejonowego w Świdnicy, przy ul. Okulickiego
c) minimum 1 osoba na serwis popołudniowy w godzinach od 16.00 – 17.30
w pomieszczeniach przynależnych do Oddziału Finansowego, Oddziału
Gospodarczego i Sekcji Windykacji Należności Sądowych mających siedzibę w
Sądzie Okręgowym w Świdnicy przy Pl. Grunwaldzkim nr 14,
11. Rodzaj usług i częstotliwość ich wykonywania:
Lp.

1

2

3

4

OPIS CZYNNOŚCI
a) sprzątanie i dezynfekcja w obecności Dyrektora Sądu
lub wyznaczonego przez niego pracownika gabinet
Dyrektora Sądu – pok. 302
b) w obecności pracownika Oddziału Kadr pok. 303
sprzątanie i dezynfekcja pomieszczeń znajdujących się w
strefie ograniczonego dostępu
gabinety sędziowskie – pokoje o numerach:
214,215,216,217, 218, 219, 220,221,222,223,224 (I piętro)
pokoje asystentów – o numerach: 202, 207, 322, 311
sprzątanie i dezynfekcja w obecności bezpośredniego
użytkownika pomieszczenia
lub wyznaczonej przez informatyka osoby zastępującej
pokój informatyków – pok. 302 A (II piętro)
sprzątanie i dezynfekcja w obecności kasjera
kasa – pok. 113 (parter)

CZĘSTOTLIWOŚĆ
w godz.: od 7.45 – 8.30

w godz.: od 6.30 – 8.00

w godz.: od 11.00-11.30

w godz.: od 11.00 -11.30
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Lp.

OPIS CZYNNOŚCI

CZĘSTOTLIWOŚĆ

5

sprzątanie i dezynfekcja każdorazowo w obecności pracownika
danej komórki organizacyjnej
następujących pomieszczeń:
a) pomieszczenia przynależnego do sekretariatu I w godz.: od 7.30-15.30
Wydziału Cywilnego do pok. 213 (archiwum
podręczne),
b) pomieszczenia Ksiąg Wieczystych pok., 100, 101
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sprzątanie i dezynfekcja każdorazowo w obecności pracownika
danej komórki organizacyjnej
następujących pomieszczeń:
a) pomieszczenia magazynowe,
b) archiwum zakładowe,
c) archiwum V Wydziału Ksiąg Wieczystych ( pok. 102),
d) magazyn dowodów rzeczowych,
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8

dwa razy
w tygodniu tj.
we wtorek
i czwartek

sprzątanie i dezynfekcja na bieżąco toalet, czyszczenie
urządzeń
sanitarnych,
uzupełnianie
materiałów
eksploatacyjnych (mydło, ręczniki, papier toaletowy
odświeżacze powietrza, kostki do wc), opróżnianie
pojemników na śmieci i wymiana worków foliowych,
dezynfekowanie urządzeń sanitarnych odbywać się będzie z w godz.: od 7.30 -15.30
uwzględnieniem powierzchni dotykowych tj. klamek,
włączników świateł, uchwytów, powierzchni płaskich, ławek
dezynfekcja odbywać się będzie na wszelkie zarządzenia i
polecenia wydane przez Zamawiającego.
podejmowanie prac interwencyjnych w zakresie sprzątania i
dezynfekcji pomieszczeń każdorazowo na ustne, telefoniczne
lub pisemne polecenie Zamawiającego,
sprzątanie ciągów komunikacyjnych, korytarzy, sal rozpraw ze w godz.: od 7.30 -15.30
szczególnym uwzględnieniem dezynfekcji powierzchni
dotykowych (poręczy, klamek, włączników światła,
uchwytów, poręczy krzeseł, powierzchni płaskich, ławek)

sprzątanie części utwardzonej (parking za szlabanem, chodnik
wewnętrzny i zewnętrzny) posesji przy budynku Sądu
Rejonowego przy ul. Okulickiego 2-4 we wszystkie dni wg. potrzeb,
tygodnia:
9 - w okresie jesiennym grabienie i usuwanie liści na posesji przy
ul. Inwalidów Wojennych i ul. Okulickiego 2-4
- w godzinach porannych – przez cały okres wykonywania
usługi z uwzględnieniem dyżurów w okresie zimowym w
zależności od warunków atmosferycznych (odśnieżanie,
posypywanie
piaskiem,
usuwanie
błota
z chodników ze szczególnym uwzględnieniem wejścia
głównego)
4

Lp.
OPIS CZYNNOŚCI
CZĘSTOTLIWOŚĆ
10 - usuwanie porzuconych nieczystości (papiery, folie, puszki, raz w tygodniu
butelki, itp.) wokół budynków garażowych przy ul. Inwalidów (poniedziałek)
Wojennych
11

12

- mycie okien
- doczyszczania podłóg na korytarzach przy użyciu
profesjonalnej maszyny czyszczącej w budynku przy ul.
Okulickiego 2-4

3 razy w 2021r. oraz 3
razy w 2022r. (6 razy w
ciągu trwania umowy) w
odstępach min. 3
miesięcznych
konieczne
powiadomienie
Zamawiającego
najpóźniej 2 dni przed
rozpoczęciem usługi
- doczyszczania tarketów w pomieszczeniach biurowych przy 2 razy w 2021r. oraz 2
użyciu profesjonalnej maszyny czyszczącej wraz z razy w 2022r. ( 4 razy w
polimeryzacją
ciągu trwania umowy) w
- pranie krzeseł i foteli tapicerowanych,
odstępach min. 6
miesięcznych
konieczne
powiadomienie
Zamawiającego
najpóźniej 2 dni przed
rozpoczęciem usługi
12. Ramowy zakres usług sprzątania. Sprzątanie pokoi, korytarzy, pomieszczeń socjalnych,
gospodarczych i archiwalnych oraz posesji:
a) mycie okien,
b) mycie posadzek, podłóg, schodów,
c) mycie toalet, urządzeń sanitarnych oraz powierzchni wykładanych glazurą,
d) opróżnianie koszy na odpady do pojemnika głównego wskazanego
przez Zamawiającego, w tym segregacja odpadów komunalnych (plastik,
papier, odpady mieszane),
e) ścieranie kurzu z mebli, czyszczenie krzeseł i foteli tapicerowanych,
f) mycie powierzchni i elementów różnych tj. (lustra, lamperie, boazerie, półki,
grzejniki itp.), czyszczenie żaluzji,
g) wymiana papieru toaletowego (podajnik typu MERIDA na papier toaletowy
do 17 cm średnicy), ręczników papierowych (podajniki na papier składany ZZ),
napełnianie pojemników mydłem, wymiana środków zapachowych w toaletach
(materiały Wykonawcy),
h) sprzątanie posesji (w okresie zimowym w zależności od warunków
atmosferycznych: odśnieżanie, posypywanie piaskiem, usuwanie błota
z chodników ze szczególnym uwzględnieniem wejścia głównego, Zamawiający
dysponuje miejscem do składowania piasku na terenie posesji),
i) dodatkowe czynności w postaci: bieżących prac porządkowych, wyłączanie
oświetlenia i zamykanie okien, przestrzeganie przepisów BHP i p.poż,
informowanie Zamawiającego o zauważonych uszkodzeniach ruchomości
biurowych oraz wszelkich innych znajdujących się w pomieszczeniach,
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j) w przypadku nawarstwienia się brudu niezbędne jest uwzględnienie
konieczności doczyszczania w zależności od wielkości powierzchni
w szczególności korytarzy i tarketów.
13. Zakres prac wykonywanych we wszystkie dni tygodnia:
a) sanitariaty – codzienne mycie i dezynfekcja z użyciem środków czyszczących
i odkażających: posadzek, glazury łazienkowej, urządzeń sanitarnych, luster
wiszących, uzupełnianie papieru toaletowego, ręczników papierowych, mydła
w płynie, środków zapachowych WC,
b) Wykonawca w trakcie obowiązywania umowy będzie dostarczał w ilościach
wynikających z bieżącego zapotrzebowania biały papier toaletowy w rolkach,
co najmniej dwuwarstwowy, mydło w płynie, białe ręczniki papierowe i płyn
do mycia naczyń wraz z gąbkami/zmywakami kuchennymi,
c) wycieranie kurzu i zabrudzeń powierzchni mebli biurowych, futryn i drzwi,
balustrad, parapetów, listew ściennych, klamek oraz doraźne czyszczenie
w miarę zabrudzenia powierzchni szklanych w pomieszczeniach biurowych,
d) sprzątanie na mokro schodów z użyciem płynu antypoślizgowego,
e) czyszczenie podłóg drewnianych i listew podłogowych oraz ściennych przy
użyciu środków konserwujących przeznaczonych do mycia powierzchni
drewnianych,
f) czyszczenie paneli podłogowych przy użyciu środków konserwujących
przeznaczonych do mycia paneli,
g) mycie podłóg wykonanych z płytek (terakota) w następujący sposób:
− zbieranie wody i śniegu w razie zalegania,
− odkurzanie lub zamiatanie w celu zebrania piasku i innych zabrudzeń
sypkich, które mogłyby rysować płytki podczas mycia,
− przemycie płytek letnia wodą mopem z mikro fibry techniką na dwa
wiadra przy użyciu środka myjącego,
h) usuwanie pajęczyn i kurzu ze ścian;
i) zewnętrzne czyszczenie/wycieranie sprzętu biurowego: monitory, jednostki
centralne komputerów (z pominięciem klawiatur i myszek), telefonów faksów,
kopiarek i drukarek,
j) opróżnianie i czyszczenie koszy na śmieci oraz niszczarek, wyposażenie ich w
worki,
k) czyszczenie wycieraczek do obuwia,
l) sprawdzanie zamknięcia okien i drzwi wejściowych do pomieszczeń po
zakończeniu sprzątania,
m) dezynfekowanie urządzeń sanitarnych odbywać się będzie z uwzględnieniem
powierzchni dotykowych tj. klamki, włączniki świateł, uchwyty, powierzchnie
płaskie. Dezynfekcja odbywać się będzie na wszelkie zarządzenia i polecenia
wydane przez Zamawiającego.
14. Zakres prac wykonywanych raz w tygodniu:
a) krzesła i fotele tapicerowane – odkurzanie tapicerek,
b) powierzchnie i elementy różne (lamperie, boazerie, półki, archiwa, drzwi,
grzejniki CO itp.),
c) żaluzje – czyszczenie na sucho,
d) czyszczenie na sucho obrazów.
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15. Zakres prac wykonywanych w miarę potrzeb:
a) w przypadku wystąpienia warunków wpływających na zwiększenie stopnia
zanieczyszczenia pomieszczeń (niekorzystne warunki atmosferyczne, okresowe
nasilenie ruchu użytkowników) Wykonawca winien uwzględnić konieczność
zwiększenia częstotliwości sprzątania powierzchni narażonych na wpływ tych
warunków (korytarze, klatki schodowe, wejścia do budynku),
b) usługa winna być wykonywana w sposób umożliwiający utrzymanie budynków
w należytej czystości i nie powodujący nawarstwiania się brudu.
16. Zakres prac na posesji (parkingi, chodniki) przy budynku ulicy Okulickiego 2-4 i ulicy
Inwalidów Wojennych:
a) zamiatanie, usuwanie trawy i chwastów (m.in. z kostki chodnikowej – środkiem
chwastobójczym) w okresie jesiennym, grabienie i usuwanie liści w okresie
zimowym; odśnieżanie, skuwanie lodu, posypywanie piaskiem, solą,
b) usuwaniu raz w tygodniu (poniedziałek) porzuconych nieczystości (papiery,
folie, puszki, butelki, itp.) wokół budynków garażowych przy ul. Inwalidów
Wojennych,
IV.

Termin wykonania zamówienia
Termin realizacji od dnia 01.01.2021r. do dnia 31.12.2022r.
Opis warunków udziału w postępowaniu

V.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
− nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1 ustawy,
− spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego w
ogłoszeniu o zamówieniu i niniejszej SIWZ.
2. Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 24 aa Ustawy PZP, najpierw dokona
oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona
jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału
w postępowaniu.
3. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca ubiegający się o udzielenie niniejszego
zamówienia spełniał warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Wykonawca musi być ubezpieczony
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie
mniejszą niż 500.000 zł (pięćset tysięcy złotych).
b) Zdolności technicznej lub zawodowej:
Zdolność zawodowa:
− Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia
postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, zrealizował lub jest w trakcie realizacji co najmniej 2 zamówień o
wartości nie mniejszej niż 100.000,00 zł każda, o podobnym charakterze, co
przedmiot niniejszego postępowania, polegającego na sprzątaniu obiektów
użyteczności publicznej o powierzchni budynku minimum 3.000 m2
(słownie: trzech tysięcy m 2) oraz przedstawi dokumenty potwierdzające, że
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usługa(i) te zostały wykonane lub są wykonywane należycie,
− Wykonawca musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz
dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia, lub przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów do
udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania
zamówienia (minimum zatrudnienia sześciu osób ze wskazaniem kierownika
Koordynatora).
Zdolność techniczna
Wykonawca musi dysponować odpowiednim minimum sprzętowym tj.
Nazwa sprzętu
Ilość sztuk
odkurzacz o technologii sucho –mokro
2
odkurzacz o technologii sucho
2
polerka do polerowania tarketów
1
wózek dwuwiadrowy do sprzątania
5
maszyną do czyszczenia terakoty
1
4. Niespełnienie któregokolwiek spośród wymienionych wyżej warunków spowoduje
wykluczenie Wykonawcy z postępowania.
5. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca może
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej
lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących
go z nim stosunków prawnych.
6. 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.
7. 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 pkt 1 ustawy PZP.
8. 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.
9. 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.
10. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa,
podmiotu, na którego zdolnościach Wykonawca polega, 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 te zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację
finansową lub ekonomiczną.
11. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że
łącznie spełniają warunki udziału w postępowaniu. Żaden z Wykonawców ubiegających
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się wspólnie o udzielenie zamówienia, nie może podlegać wykluczeniu z art. 24 ust. 1
pkt 13–22 i ust. 5 pkt 1 ustawy PZP. Wykonawcy występujący wspólnie muszą
ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o
udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego zgodnie z art.23 ust.2 PZP,
a wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem
występującym jako reprezentant pozostałych. Pełnomocnictwo stanowi załącznik do
oferty. Pełnomocnictwo winno być złożone w oryginale lub poświadczonym notarialnie
odpisie.
VI.

Podstawy wykluczenia z postępowania
Z postępowania o udzielenie zamówienia zostanie wykluczony:

1. Wykonawca, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie
wykazał braku podstaw wykluczenia (art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy PZP),
2. Wykonawca, wobec którego zachodzą podstawy wykluczenia wskazane w art. 24 ust.
1 pkt 13-23 ustawy PZP,
3. Wykonawca, w stosunku do którego zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania,
wskazane w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP w stosunku do którego otwarto likwidację,
w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest
przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził
likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo
restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2019 r. poz. 243, 326, 912 i 1655) lub którego upadłość
ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje
zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził
likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo
upadłościowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 498, 912, 1495 i 1655),
4. W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub
zawodowych innych podmiotów, Zamawiający zbada, czy nie zachodzą wobec tych
podmiotów podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-23 ustawy
PZP lub podstawy wykluczenia przewidziane w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP.
VII.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

1. Wykonawca wraz z ofertą winien złożyć aktualne na dzień składania ofert
oświadczenia:
a) o braku podstaw do wykluczenia,
b) o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania
braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania,
w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu
zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa
powyżej.
3. W razie, gdy Wykonawca zamierza polegać na zasobach innych podmiotów, do oferty
załącza także pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, z którego będzie wynikał:
9

− zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
− sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy
wykonywaniu zamówienia publicznego,
− zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia
publicznego,
− czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do
warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane
zdolności dotyczą.
4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców
oświadczenia składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak
podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje
spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak
podstaw wykluczenia.
Powyższe oświadczenia oraz zobowiązania należy złożyć w formie pisemnej,
w oryginale.
5. Oświadczenia składane samodzielnie przez Wykonawców, po zamieszczeniu
informacji z otwarcia ofert:
a) Wykonawca w terminie 3 dni od daty zamieszczenia na stronie internetowej
Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, zobowiązany jest przekazać
Zamawiającemu oświadczenie o przynależności, lub braku przynależności do
tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP.
Wraz z oświadczeniem Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania
z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu
o udzielenie zamówienia.
b) W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez
Wykonawców, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej składa każdy z Wykonawców.
Powyższe oświadczenia należy złożyć w formie pisemnej, w oryginale.
6. Oświadczenia i dokumenty składane przez Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego.
Zamawiający, przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta
została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie
aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia z postępowania.
a) Oświadczenia i dokumenty, których Zamawiający wymaga celem wykazania
spełniania warunków udziału w postępowaniu to:
− polisa, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę
gwarancyjną nie mniejszą niż 500.000 zł (pięćset tysięcy złotych) wraz z
dowodem opłacenia składki wymagalnej na dzień złożenia oferty,
− wykaz wykonanych usług, w którym Wykonawca wykaże się wykonaniem
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co najmniej 2 zamówień w ostatnich 3 latach, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy, to w tym okresie, polegającego na świadczeniu
usług sprzątania w obiekcie użyteczności publicznej z pomieszczeniami
biurowymi (o powierzchni powyżej 3 tys. m2), w ramach jednego
zamówienia / jednej umowy, wraz z dowodami określającymi czy ta usługa/i
zostały wykonane należycie,
− wykaz urządzeń technicznych dostępnych u Wykonawcy w celu
wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do
dysponowania tymi zasobami.
Powyższe wykazy należy złożyć w formie pisemnej, w oryginale. Polisa musi zostać
złożona w formie oryginału lub kopii poświadczonej za „zgodność
z oryginałem” przez Wykonawcę. W przypadku Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na
zasobach których Wykonawca polega, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio
Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem
odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty.
b) Oświadczenia i dokumenty, których Zamawiający wymaga celem wykazania
braku podstaw do wykluczenia z postępowania to:
− 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,
Dokument, o którym mowa w pkt b) musi zostać złożony w formie oryginału lub
kopii poświadczonej za „zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę. W przypadku
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kopie
dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są
poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te
podmioty.
7. Pozostałe dokumenty:
a) Wykonawcy zobowiązani są dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa
(zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy PZP), w przypadku gdy o udzielenie zamówienia
ubiega się wspólnie kilku Wykonawców, o zakresie, co najmniej:
do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
b) Wykonawca może dołączyć do oferty umowę regulującą współpracę podmiotów
występujących wspólnie lub przed zawarciem umowy, jeśli złożona oferta
zostanie uznana za najkorzystniejszą przez Zamawiającego.
c) Do oferty należy dołączyć dokumenty wskazujące, że osoba podpisująca ofertę
i inne dokumenty lub oświadczenia jest do tej czynności umocowana, chyba że
umocowanie wynika z dokumentów dostępnych dla Zamawiającego w myśl art.
26 ust. 6 ustawy PZP. W przypadku złożenia kopii pełnomocnictwa musi być
ono potwierdzone „za zgodność z oryginałem” przez osoby udzielające
pełnomocnictwa lub notariusza.
d) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub
tych podmiotów są poświadczane „za zgodność z oryginałem” odpowiednio
przez Wykonawcę lub te podmioty.
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e) Dokumenty (z zastrzeżeniem dokumentu pełnomocnictwa), o których mowa
w SIWZ, Wykonawcy mogą składać w formie oryginału lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, tj. przez osobę
uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy w obrocie gospodarczym.
f) Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przedstawienia oryginału lub
notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, gdy złożona przez Wykonawcę
kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości co do jej
prawdziwości.
VIII.

Uzupełnianie braków w dokumentach.

1. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 PZP,
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art.
25 ust. 1 PZP, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania,
oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane
przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia
lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba
że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta
Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
2. Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe
pełnomocnictwa, Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie
wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo
konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
3. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia
wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1
PZP.
4. Po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do uzupełnienia, bądź niewłaściwym,
co do czasu, miejsca lub sposobu uzupełnieniem dokumentów Zamawiający
wykluczy Wykonawcę z postępowania. O terminie uzupełnienia dokumentów
decyduje data i godzina dostarczenia przesyłki na wskazany przez Zamawiającego
adres, a nie data stempla pocztowego (nadania). Przesłanie dokumentów faksem bądź
drogą elektroniczną nie będzie uznane przez Zamawiającego za prawidłowe
uzupełnienie dokumentów.
IX.

Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej

1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej, składa
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie
ogłoszono upadłości.
2. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej,
zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem,
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
3. W przypadku Wykonawców z zagranicy są oni zobowiązani do podania w ofercie
rejestrów publicznych danego kraju, z których Zamawiający może pobrać bezpłatnie
dokumenty dotyczące Wykonawców. Jeżeli Wykonawca zagraniczny nie wskaże
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danego rejestru, Zamawiający uzna, że dany dokument nie jest dostępny bezpłatnie w
rejestrze publicznym i Wykonawca będzie zobowiązany do jego przedłożenia.
4. Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski
wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego
dokumentów.
Sposób porozumiewania się między Zamawiającym i Wykonawcą oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów

X.

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. Dokumenty lub
oświadczenia sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język
polski. Zasada ta rozciąga się także na składane w toku postępowania wyjaśnienia,
oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje itp.
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują faksem lub drogą elektroniczną
w godzinach urzędowania Sądu Rejonowego w Świdnicy. Zawsze dopuszczalna jest
forma pisemna.
3. W przypadku przekazania dokumentów opisanych w pkt. X ppkt 2 każda ze stron na
żądanie drugiej potwierdza fakt ich otrzymania.
4. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania przez Wykonawcę oświadczenia,
wniosku, zawiadomienia lub informacji, Zamawiający domniema, iż pismo wysłane
przez Zamawiającego na numer faksu podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone
w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma.
5. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem, należy kierować na adres:
Sąd Rejonowy w Świdnicy
ul. Okulickiego 2-4
58-100 Świdnica
6. Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia zapisów SIWZ
kierując swoje zapytania w formie określonej przez Zamawiającego. Zamawiający
niezwłocznie udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym
postępowaniem
w trybie przewidzianym w art. 38 ustawy;
7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed terminem składania ofert,
Zamawiający może zmodyfikować treść dokumentów składających się na SIWZ (art.
38 ust. 4 ustawy PZP). O każdej ewentualnej zmianie zamawiający powiadomi
niezwłocznie każdego z uczestników postępowania. W przypadku, gdy zmiana
powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, zamawiający przedłuży termin
składania ofert. W takim przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawcy
i Zamawiającego odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu
terminowi. Modyfikacja treści specyfikacji będzie dokonywana na zasadach i w trybie
art.38 ustawy PZP. (art. 38 ust.4)
XI.

Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami.

1. W sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia są:
a) Rafał Pietras – Kierownik Oddziału Gospodarczego Sądu Rejonowego
w Świdnicy Tel. (74) 85 18 271, e-mail: rafał.pietras@swidnica.sr.gov.pl
b) Jolanta Godlewska – Dyrektor Sądu Rejonowego w Świdnicy
Tel.(74) 85 18 454, e-mail: sekretariat@swidnica.sr.gov.pl
2. Kontakt w dni robocze w godz. 7:30 – 15:30. (za wyjątkiem dni ustawowo i urzędowo
wolnych od pracy)
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3. Zamawiający nie będzie udzielał ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy
odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania, w sprawach wymagających
zachowania formy pisemnej.
4. Korespondencja, która wpłynie do Zamawiającego po godzinach jego urzędowania,
zostanie potraktowana tak, jakby wpłynęła w dniu następnym.
XII.

Termin związania ofertą

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się
wraz z upływem terminu składania ofert.
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.
XIII.

Opis sposobu przygotowania oferty
Oferta powinna być przygotowana z uwzględnieniem poniższych zasad:
1. Wykonawca winien zapoznać się z całością niniejszej Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia oaz dokonać wizji lokalnej w niezbędnym zakresie
do opracowania oferty.
2. Wszelkie informacje przedstawione w niniejszej SIWZ przeznaczone są wyłącznie
do przygotowania oferty i w żadnym wypadku nie mogą być wykorzystane w inny
sposób, ani udostępniane osobom nie uczestniczącym w postępowaniu przetargowym.
3. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
4. Zaleca się, by oferta została przygotowana z uwzględnieniem merytorycznej treści
zawartej w oryginalnych formularzach oferty stanowiących załączony wzór.
5. Ofertę należy sporządzić z zachowaniem formy pisemnej i w języku polskim w sposób
staranny, czytelny, trwały.
6. Dokumenty lub załączniki sporządzone w języku obcym są składane wraz
z tłumaczeniem na język polski sporządzonym przez Wykonawcę.
7. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
8. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane
własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
9. Oferta musi zawierać:
− wypełniony i podpisany formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1
do SIWZ,
− wypełniony i podpisany formularz cenowy stanowiący załącznik nr 2
do oferty ujmujący opis oferowanej usługi,
− dokumenty wymienione w Rozdz. VII pkt.1 SIWZ.
10. Pożądane jest, aby wszystkie strony oferty były spięte (zszyte) w sposób trwały,
zapobiegający możliwość dekompletacji zawartości oferty.
11. Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia zapisów SIWZ
kierując swoje zapytania w formie określonej przez Zamawiającego. Zamawiający
niezwłocznie udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym
postępowaniem w trybie przewidzianym w art. 38 ustawy.
12. W celu zapewnienia poufności oferty przed jej otwarciem należy ofertę opakować
w taki sposób aby uniemożliwić zapoznanie się z jej treścią bez naruszenia opakowania,
13. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać
ofertę już złożoną,
14. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii
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dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kserokopia
dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości,
a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.
15. Złożenie przez Wykonawcę fałszywych lub stwierdzających nieprawdę dokumentów
lub nierzetelnych oświadczeń mających istotne znaczenie dla prowadzonego
postępowania spowoduje wykluczenie go z dalszego postępowania zgodnie
z przepisami art.24 ust.2 PZP.
16. Ochrona informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 8 ust.
3 upzp: Wykonawca powinien zastrzec nie później niż w terminie składania ofert, które
informacje nie mogą być udostępniane w myśl zasady jawności protokołu wraz
z załącznikami w trybie art. 96 ust. 3 ustawy PZP.
− Zaleca się, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były
przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznaczeniem
„Tajemnica Przedsiębiorstwa” lub spięte (w sposób trwały) w zbiorze
dokumentów oznaczonym podobnym opisem,
− Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4
ustawy PZP.
17. Zamawiający odrzuca ofertę zgodnie z art.89 ustawy PZP.
Miejsce i termin składania i otwarcia ofert

XIV.

1. Oferty, oznaczone pieczęcią firmową Wykonawcy (z adresem), należy złożyć w Sądzie
Rejonowym w Świdnicy ul. Okulickiego 2-4 w Sekretariacie Dyrektora pok. 301
w terminie do dnia 06 listopada 2020r. do godz. 8.00 w zamkniętej (zaklejonej)
kopercie (opakowaniu) opatrzonej napisem:
Nazwa (firma) Wykonawcy
adres Wykonawcy
Sąd Rejonowy w Świdnicy
ul. Okulickiego 2-4
58-100 Świdnica

ZP/3/2020 - oferta na „Usługi – sprzątanie pomieszczeń biurowych w dwóch obiektach
Sądu Rejonowego w Świdnicy przy ul. Okulickiego 2-4 i Pl. Grunwaldzki 14 oraz
terenu utwardzonego wokół posesji przy ul. Okulickiego 2-4”
Nie otwierać przed 06 listopada 2020 roku, godz. 8:15

2. Złożenie oferty zostanie potwierdzone pieczęcią wpływu do Zamawiającego z
zaznaczeniem daty i godziny złożenia.
3. Zmiany albo wycofanie oferty dokonane przez Wykonawcę przed upływem terminu do
składania ofert są skuteczne – należy je przygotować w ten sam sposób, co ofertę
i opatrzyć napisem ZMIANA lub WYCOFANIE.
4. Oferty złożone po wyznaczonym terminie zostaną zwrócone wykonawcom, bez
otwierania, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie odwołania.
15

5. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za wcześniejsze otwarcie lub zaginięcie
ofert nieoznaczonych wyraźnie i nie zaadresowanych zgodnie z warunkami niniejszej
specyfikacji.
6. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
7. Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 06 listopada 2020r. o godz. 8:15
w pokoju 320 (II piętro) Sądu Rejonowego w Świdnicy przy ul. Okulickiego 2-4.
8. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert. Podczas otwarcia podaje się:
nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny,
doświadczenia pracowników, posiadania certyfikatu podlegające ocenie według
kryteriów określonych przez Zamawiającego zawartych w ofertach. W przypadku, gdy
Wykonawca nie był obecny przy otwieraniu ofert, na jego pisemny wniosek
Zamawiający prześle mu w/w informacje.
XV.

Opis sposobu obliczenia ceny

1. Wykonawca opracuje ofertę cenową poprzez wypełnienie formularza (wszelkie
poprawki należy skreślać i zaparafować, nie używać korektora).
2. Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę usługi obejmującą wszystkie
koszty (np. ubezpieczenia) z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także
podatku od towarów i usług). Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo
i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niska cenę w stosunku do
przedmiotu zamówienia, może zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie w określonym
terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty a w szczególności poszczególnych
pozycji formularza cenowego mających wpływ na wysokość ceny.
4. Podana przez Wykonawcę cena oferty stanowi maksymalny koszt dla Zamawiającego
w związku z realizacją zamówienia. Cena ta nie podlega negocjacji czy zmianie w toku
postępowania, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 ustawy Pzp.
XVI.

Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty

Zamawiający wybierze spośród ofert nieodrzuconych ofertę najkorzystniejszą wg
poniższych kryteriów oceny ofert i ich wag:
•
•
•

cena- waga 60%;
doświadczenie pracowników w sprzątaniu pomieszczeń biurowych - waga 30%,
jakość oferowanych usług - 10%,

1. Kryterium cena rozpatrywane będzie na podstawie następującego wzoru:

Pc = (Cmin / Co) x 60% x 100,
gdzie:
Pc – liczba punktów przyznana ocenianej ofercie,
Cmin – najniższa zaoferowana cena,
Co – cena ocenianej oferty,
100 – współczynnik stały.
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Maksymalna liczba punktów, jaką może otrzymać oferta za to kryterium – 60.
2. Kryterium doświadczenie pracowników.
a) W kryterium doświadczenia pracowników oferta może uzyskać maksymalnie
30 punktów. Zamawiający przyzna punkty za ilość osób skierowanych do
realizacji niniejszego zamówienia, posiadających minimum roczne
doświadczenie w sprzątaniu pomieszczeń biurowych.
b) Zamawiający poprzez doświadczenie w sprzątaniu pomieszczeń biurowych
przyjmuje doświadczenie wynikające z zatrudnienia pracownika na podstawie
umowy o pracę lub na podstawie umowy cywilno-prawnej.
c) Zamawiający zaznacza, że ilość osób skierowanych do realizacji niniejszego
zamówienia, posiadających minimum roczne doświadczenie w sprzątaniu
pomieszczeń biurowych zadeklarowane w formularzu ofertowym (załącznik nr
1 do SIWZ) nie może ulec zmianie w trakcie wykonywania umowy.
d) Punktacja dla badanej oferty zostanie ustalona w następujący sposób:
Ilość pracowników skierowanych do realizacji zamówienia
posiadających minimum roczne doświadczenie w sprzątaniu
pomieszczeń biurowych

Ilość
przyznanych
punktów (D)

1-2 pracowników

10

3-4 pracowników

20

5-6 pracowników

30

3. Kryterium jakości oferowanych usług. Punktacja za kryterium dotyczące jakości
oferowanych usług przyznawana będzie w zależności od posiadania przez Wykonawcę
aktualnego
certyfikatu
jakości
ISO
9001
w obszarze utrzymania czystości lub inny równoważny z systemem zarządzania
jakością, wydanego przez niezależną jednostkę certyfikującą w zakresie świadczenia
usług utrzymania czystości potwierdzającego stosowanie systemów zarządzania
jakością w zakresie usług utrzymania czystości, wysoką jakość stosowanych
technologii oraz zatrudnienie przeszkolonego personelu. Na potwierdzenie Wykonawca
dołączy do formularza ofertowego oryginał lub kopię certyfikatu podpisaną „za
zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę. W przypadku złożenia wraz z ofertą
aktualnego certyfikatu jakości dla Wykonawcy, oferta otrzyma w kryterium „Jakość
oferowanych usług" 10 pkt.
W przypadku niezłożenia wraz z ofertą aktualnego certyfikatu jakości dla Wykonawcy,
oferta otrzyma 0 pkt w kryterium „Jakość oferowanych usług".
Uwaga: Zamawiający nie będzie wzywał do uzupełnienia certyfikatów jakości
w przypadku nie dołączenia ich do oferty.
4. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który uzyska najwyższą liczbę
punktów w wyniku oceny ofert na podstawie kryteriów oceny jak wyżej.
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Informacja o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy

XVII.

1. Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia niezwłocznie
Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia podając informacje
określone w art.92 ust.1 PZP.
2. Zamawiający zawiera umowę z wybranym Wykonawcą w terminie nie krótszym niż 5
dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze Wykonawcy, którego oferta zostanie
wybrana jako najkorzystniejsza. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy
ramowej.
3. Przed podpisaniem umowy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza, przedkłada Zamawiającemu wykaz osób wyznaczonych
do wykonywania przedmiotu umowy oraz przedkłada do wglądu informacje
z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności tych osób.
4. Miejsce i termin podpisania umowy zostanie ustalony telefonicznie z Wykonawcą,
którego oferta została wybrana.
Środki ochrony prawnej

XVIII.

W toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcom i innym
osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać
uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują
środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy PZP.
XIX.

Istotne postanowienia zawarcia umowy
1. Z Wykonawcą wybranym w postępowaniu zostanie zawarta umowa, która stanowi
załącznik do niniejszej specyfikacji.
2. Zamawiający na wniosek Wykonawcy dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia
brutto umowy na skutek urzędowej zmiany stawek podatku od towarów i usług (VAT).
Wskazany w ofercie miesięczny ryczałt netto nie podlega zmianom w okresie
obowiązywania umowy i stanowi podstawę do przeliczenia wartości brutto o zmienioną
stawkę podatku VAT.

XX.

Wskazanie części zamówienia, która może być powierzona podwykonawcom:

1. Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale
podwykonawców. Zakres prac, który Wykonawca zamierza powierzyć
podwykonawcom oraz nazwy podwykonawców jeżeli są znane, należy wymienić w
ofercie Wykonawcy – zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ.
2. W przypadku gdy Wykonawca nie wskaże powyższych informacji, Zamawiający uzna,
iż zamówienie realizowane będzie bez udziału podwykonawców.
XXI.

Informacja dodatkowa
1. W postępowaniu nie obowiązuje wniesienie wadium.
2. W postępowaniu nie jest wymagane wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania
umowy.
3. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
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4. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty nie będzie zastosowana aukcja elektroniczna.
XXII.

Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO
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 Pani/Pana danych osobowych jest Sąd Rejonowy w Świdnicy
z siedzibą przy ul. Okulickiego 2-14; 58-100 Świdnica
b) dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych w Sądzie Rejonowym
w Świdnicy: ul. Leopolda Okulickiego 2-4, 58-100 Świdnica,
iod@swidnica.gov.pl tel. 793455387
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
pn. „Usługi – sprzątanie pomieszczeń biurowych w dwóch obiektach Sądu
Rejonowego w Świdnicy przy ul. Okulickiego 2-4 i Pl. Grunwaldzki 14
oraz terenu utwardzonego wokół posesji przy ul. Okulickiego 2-4” nr sprawy
ZP/3/2020r., prowadzonego w trybie zamówienia publicznego.
d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96
ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;
e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy
Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie
zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres
przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp,
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w
sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
h) posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych
**;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa
w art. 18 ust. 2 RODO ;
− 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) nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych
osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
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− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
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Załączniki:
1. Załącznik nr 1 do SIWZ – formularz ofertowy.
2. Załącznik nr 2 do SIWZ (nr 1 do oferty) – formularz cenowy.
3. Załącznik nr 3 do SIWZ – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu.
4. Załącznik nr 4 do SIWZ – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
z postępowania.
5. Załącznik nr 5 do SIWZ – oświadczenie dotyczące podmiotu trzeciego.
6. Załącznik nr 6 do SIWZ – informacja dotycząca grupy kapitałowej (oświadczenie).
7. Załącznik nr 7 do SIWZ – wykaz wykonanych usług.
8. Załącznik nr 8 do SIWZ – projekt umowy.
9. Załącznik nr 9 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 do umowy).
10. Załącznik nr 10 do SIWZ – wykaz sprzętu wyznaczonego do realizacji zamówienia.
11. Załącznik nr 11 do SIWZ – wykaz powierzchni (załącznik nr 1 do umowy).
12. Załącznik nr 12 do SIWZ – umowa o zachowaniu poufności wraz z oświadczeniem
o poufności (załącznik nr 3 do umowy).
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