Znak sprawy: TA.251.14.20

Knurów, 2020-12-28

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
zwana dalej (SIWZ)

na

WYKONYWANIE USŁUG W ZAKRESIE SPRZĄTANIA
POMIESZCZEŃ I OBEJŚĆ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH,
UŻYTKOWYCH I GARAŻY STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ
GMINY KNURÓW ZARZĄDZANYCH PRZEZ MIEJSKI
ZESPÓŁ GOSPODARKI LOKALOWEJ I ADMINISTRACJI W
KNUROWIE
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia
2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), zwanej dalej
„ustawą Pzp”, o wartości szacunkowej niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się
za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. –
Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1051 ze zm.), osobiście, za pośrednictwem posłańca,
faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca
2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 123 ze zm.).

Zatwierdzono w dniu:
2020-12-28

Mieczysław Kobylec

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
WYKONYWANIE USŁUG W ZAKRESIE SPRZĄTANIA POMIESZCZEŃ I OBEJŚĆ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH,
UŻYTKOWYCH I GARAŻY STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY KNURÓW ZARZĄDZANYCH PRZEZ MIEJSKI
ZESPÓŁ GOSPODARKI LOKALOWEJ I ADMINISTRACJI W KNUROWIE

1.

NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Miejski Zespół Gospodarki Lokalowej i Administracji
Floriana 4
44-190 Knurów
Tel.: 32 3394500
Faks: 32 3394501
e-mail: zp@mzglia.pl
adres strony internetowej: www.mzglia.pl

2.

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie prowadzone będzie w trybie: przetarg nieograniczony.

3.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

3.1.

Przedmiotem zamówienia jest WYKONYWANIE USŁUG W ZAKRESIE
SPRZĄTANIA POMIESZCZEŃ I OBEJŚĆ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH,
UŻYTKOWYCH I GARAŻY STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY KNURÓW
ZARZĄDZANYCH PRZEZ MIEJSKI ZESPÓŁ GOSPODARKI LOKALOWEJ I
ADMINISTRACJI W KNUROWIE.
Wspólny Słownik Zamówień: 90910000-9 - Usługi sprzątania, 90911200-8 - Usługi
sprzątania budynków
Wykonywanie usług w zakresie sprzątania pomieszczeń i obejść budynków
mieszkalnych, użytkowych i garaży.
Budynki mieszkalne, użytkowe i garaże objęte zamówieniem oraz szczegółowe zakresy
obowiązków określone zostały w wykazach stanowiących załączniki do specyfikacji
istotnych warunków zamówienia.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

3.2.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferty nie zawierające pełnego
zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone.

3.3.

Zamawiający określa następujące wymagania odnośnie zatrudnienia przez Wykonawcę
lub Podwykonawcę osób wskazanych przez Wykonawcę lub Podwykonawcę w zakresie
realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę:
1. Wykonawca i/lub Podwykonawcy zobowiązani są do zatrudnienia na podstawie umowy
o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie
tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z
dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 z późn.
zm.), w szczególności dotyczy to pracowników fizycznych, wykonujących czynności
bezpośrednio związane z realizacją robót za pomocą dowolnych narzędzi i sprzętu.
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2. Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy wykonujący zamówienie będą w okresie
realizacji umowy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 1040
z późn. zm.), zgodnie z oświadczeniem zawartym w Formularzu Oferty.
3. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do przeprowadzenia
czynności kontrolnych względem Wykonawcy celem potwierdzenia spełniania przez
Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób.
Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
- żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów
i dokonywania ich oceny,
- żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww.
wymogów, przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
3.4.

Miejsce realizacji: Knurów.

4.

INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH
MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT 6 I 7 LUB ART. 134 UST. 6 PKT 3 USTAWY PZP.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6
i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp.

5.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

5.1.
6.

Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie: data rozpoczęcia: 2021-04-01, data
zakończenia: 2022-03-31
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

6.1.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają
wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu i wymagania określone w
niniejszej SIWZ.

6.2.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące
warunki:
Lp.

1

Warunki udziału w postępowaniu

Zdolność techniczna lub zawodowa
Wykonawca spełni warunki udziału w postępowaniu jeżeli wykaże, że:
1.W ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania , a jeżeli okres
działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonaniem minimum:
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- trzech zadań polegających na wykonywaniu usług w zakresie sprzątania
pomieszczeń i obejść budynków mieszkalnych i użytkowych o wartości
odpowiadającej przedmiotowi zamówienia,
- trzech zadań polegających na wykonywaniu usług w zakresie sprzątania
pomieszczeń biurowych o wartości odpowiadającej przedmiotowi
zamówienia,
2.Dysponuje następującymi osobami zapewniającymi prawidłowe wykonanie
zamówienia:
- minimum 1 osobę do spraw administracyjnych, rozliczeń, koordynacji i
kontaktów z zamawiającym w trakcie trwania zamówienia,
- minimum 15 osób do wykonywania zakresu obowiązków wymienionych w
załączniku nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
- minimum 6 osób do wykonywania zakresu obowiązków wymienionych w
załącznikach nr 4, 5, 6 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
3.Dysponuje narzędziami i sprzętem niezbędnymi do prawidłowego
wykonania zamówienia:
- minimum 1 pojazdem towarowo - osobowym,
- minimum 2 odśnieżarkami do odśnieżania chodników i obejść.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na
zasadzie spełnia/nie spełnia.
2

Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Wykonawca spełni warunki udziału w postępowaniu jeżeli wykaże, że jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną
minimum 500 000,00 zł.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na
zasadzie spełnia/nie spełnia.

7.

PODSTAWY WYKLUCZENIA WYKONAWCY Z POSTĘPOWANIA

7.1.

Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę na
podstawie przepisów art. 24 ust.1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

7.2.

Zamawiający, na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp, wykluczy również z postępowania
o udzielenie zamówienia Wykonawcę:
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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 (t.j. Dz.
U. z 2019r. poz. 243) 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 (t.j.
Dz. U. z 2019r. poz. 498).



który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał
w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub
umowę koncesji, zawartą z Zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–
4 ustawy Pzp, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia
odszkodowania, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego
podstawą wykluczenia.



naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za
pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp, chyba że Wykonawca dokonał płatności
należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie
spłaty tych należności.

7.3.

Wykluczenie Wykonawcy nastąpi w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 7 ustawy
Pzp.

7.4.

Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–
20 lub ust. 5 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki
są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie
szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie
pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu
faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków
technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania
dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu
postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec
Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu
zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku
okres obowiązywania tego zakazu.
Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i
szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna przedstawione dowody za
wystarczające.

7.5.

Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania, ofertę
Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
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8.

WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA

8.1.

8.2.

Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć:
Lp.

Wymagany dokument

1

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków
udziału
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o
której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu:
Lp.

Wymagany dokument

1

Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do
tej samej grupy kapitałowej.
Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp,
składane w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej
informacji z otwarcia ofert.

Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania
z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o
udzielenie zamówienia.
8.3.

Zamawiający, na podstawie art. 24aa ustawy Pzp, przewiduje możliwość w pierwszej
kolejności dokonania oceny ofert, a następnie zbadania, czy Wykonawca, którego oferta
została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki
udziału w postępowaniu.

8.4.

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, może wezwać Wykonawcę, którego oferta
została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie
aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.

8.5.

Wykaz dokumentów i oświadczeń składanych na wezwanie Zamawiającego na
potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp:

1) W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu
należy przedłożyć:
Lp.

Wymagany dokument

1

Wykaz dostaw lub usług
Wykaz dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub
ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w
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postępowaniu, 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, 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 wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub
usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie
wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal
wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte
wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu.
2

Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych
Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych
wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o
podstawie do dysponowania tymi zasobami.

3

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

4

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej
Potwierdzenie, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na
sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego.

2) W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia należy przedłożyć:
Lp.

Wymagany dokument

1

Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej
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 Pzp.

2

Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego
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Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu
potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem
podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami
lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu.
3

Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub
KRUS
Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu
potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w
sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w
szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu.

3) W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów
na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi
zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz
oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty
dostęp do ich zasobów, należy przedłożyć:
Lp.

Wymagany dokument

1

Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych
zasobów.
Zobowiązanie podmiotów, na zdolnościach lub sytuacji których Wykonawca
polega, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby
realizacji zamówienia.

4) Inne wymagane dokumenty:
Lp.

Wymagany dokument

1

Oświadczenie o zatrudnianiu osób na podstawie umowy o pracę

2

Wykaz części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć
podwykonawcom
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8.6.

Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o
udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać
Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w
postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio
oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub
dokumentów.

8.7.

Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do
wykluczenia, jeżeli Zamawiający posiada aktualne oświadczenia lub dokumenty
dotyczące tego Wykonawcy, lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i
ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu
ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących
zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 700).
W takiej sytuacji Wykonawca zobligowany jest do wskazania Zamawiającemu
oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się w jego posiadaniu, z podaniem sygnatury
postępowania, w którym wymagane dokumenty lub oświadczenia były składane, lub do
wskazania dostępności oświadczeń lub dokumentów w formie elektronicznej pod
określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych.
Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski
wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego
dokumentów.

8.8.

Dokumenty lub oświadczenia dotyczące Wykonawcy / Wykonawców składających ofertę
wspólną i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na
zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczące Podwykonawców, składane
są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot,
na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo Podwykonawca, w zakresie
dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą.
Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub
kopii oświadczenia własnoręcznym podpisem.

8.9.

W przypadku gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do
jej prawdziwości, Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie
poświadczonej kopii.

8.10. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów
dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego,
może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie
opisanego przez Zamawiającego warunku.
8.11. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język
polski.
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9.

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW POLEGAJĄCYCH NA ZASOBACH
INNYCH PODMIOTÓW, NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 22A USTAWY
PZP

9.1.

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w
stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części,
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi
stosunków prawnych.

9.2.

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

9.3.

Zamawiający oceni, 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 zbada
czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, a których mowa w pkt 7
niniejszej SIWZ.

9.4.

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.

9.5.

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 dokumencie ”Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu
warunków udziału”, o którym mowa w pkt. 8.1 SIWZ.

9.6.

Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu
do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 8.5 ppkt 2 SIWZ.

9.7.

W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów
na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi
zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz
oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty
dostęp do ich zasobów, Zamawiający może żądać dokumentów, które określają w
szczególności:
1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy
wykonywaniu zamówienia publicznego;
3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków
udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności
dotyczą.
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9.8.

Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa,
podmiotu, na którego zdolnościach polega Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez
Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu
podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym
przez Zamawiającego:
a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli
wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną,
o których mowa w pkt. 9.1 SIWZ.

10. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW ZAMIERZAJĄCYCH POWIERZYĆ
WYKONANIE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA PODWYKONAWCOM
10.1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom.
10.2. Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których
wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm
Podwykonawców.
Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom,
w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w
postępowaniu zamieszcza informacje o Podwykonawcach w dokumencie ”Oświadczenia
o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału”, o którym mowa w pkt.
8.1 SIWZ.

11. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
11.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego.
11.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, wypełniony
dokument ”Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków
udziału”, o którym mowa w pkt. 8.1 SIWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z
Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw
wykluczenia.
12. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z
WYKONAWCAMI
ORAZ
PRZEKAZYWANIA
OŚWIADCZEŃ
LUB
DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO
POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
12.1. W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami
odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23
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listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 2188), osobiście, za
pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w
rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j.
Dz. U. z 2019r. poz. 123).
12.2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia
oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 123), każda ze stron na żądanie drugiej strony
niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
12.3. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej
12.4. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. Dokumenty
sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
12.5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej SIWZ.
Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed
upływem terminu składania ofert - pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ
wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa
wyznaczonego terminu składania ofert.
12.6. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku,
o którym mowa w pkt 12.5, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może
udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
12.7. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o
którym mowa w pkt 12.5.
12.8. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym
przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli SIWZ jest udostępniona na
stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.
12.9. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania
ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę treści SIWZ Zamawiający udostępnia na
stronie internetowej.
12.10. Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami:
Jacek Kwiatkowski - Inspektor tel.: 323394508,
e-mail: zp@mzglia.pl
13. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
13.1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 5 000.00 PLN (słownie: pięć
tysięcy 00/100 PLN).
13.2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
13.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Getin Bank 88 1560
1081 2121 0351 1121 0003;
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
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d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 310).
13.4. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na okres związania ofertą.
13.5. Za termin wniesienia wadium w pieniądzu zostanie przyjęty termin uznania rachunku
Zamawiającego.
13.6. W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż w pieniądzu wymagane jest
załączenie do oferty oryginalnego dokumentu gwarancji/poręczenia. Beneficjentem
wadium wnoszonego w formie innej niż w pieniądzu jest Zamawiający.
13.7. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniężna musi:
a) być czynnością jednostronnie zobowiązującą;
b) mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu;
c) obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium
przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp;
d) zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy
dokumentu do zapłaty kwoty wadium na rzecz Zamawiającego.
13.8. Zamawiający zwróci wadium na zasadach określonych w art. 46 ust.1, 1a, 2 i 4 ustawy
Pzp.
13.9. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu
zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia
odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium
w terminie określonym przez Zamawiającego.
13.10. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadkach określonych w art. 46
ust. 4a i 5 ustawy Pzp.

14. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
14.1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
14.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
14.3. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu
związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą
orzeczenia.
14.4. 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. Odmowa
wyrażenia zgody nie powoduje utraty wadium.
14.5. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym
przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem
nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu
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związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek
wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

15. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT
15.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
15.2. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
15.3. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
15.4. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących
po stronie Zamawiającego, Wykonawcom, którzy złożyli oferty niepodlegające
odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w
postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty.
15.5. Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona
przez Wykonawcę ściśle według postanowień niniejszej SIWZ.
15.6. Oferta musi być sporządzona według wzoru formularza oferty stanowiącego załącznik do
niniejszej SIWZ.
15.7. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, zrozumiale i czytelnie, napisana
komputerowo lub nieścieralnym atramentem.
15.8. Strony oferty wraz z załącznikami powinny być kolejno ponumerowane, złączone w
sposób trwały oraz na każdej stronie podpisane przez osobę (osoby) uprawnione do
reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumentach
rejestrowych, przy czym co najmniej na pierwszej i ostatniej stronie oferty podpis
(podpisy) winny być opatrzone pieczęcią imienną Wykonawcy. Pozostałe strony mogą być
parafowane.
15.9. Jeżeli uprawnienie dla osób podpisujących ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych,
do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo udzielone przez osoby uprawnione, figurujące
w rejestrze handlowym lub innym dokumencie. Pełnomocnictwo musi być złożone w
formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.
15.10. Wszelkie poprawki lub zmiany w treści oferty muszą być parafowane przez osobę (osoby)
podpisujące ofertę i opatrzone datami ich dokonania - w przeciwnym wypadku nie będą
uwzględniane.
15.11. Ofertę oraz pozostałe dokumenty i oświadczenia należy złożyć w zamkniętym,
nieprzezroczystym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości,
oznaczonym nazwą i adresem Zamawiającego oraz opisanym w następujący sposób:
„Oferta na: WYKONYWANIE USŁUG W ZAKRESIE SPRZĄTANIA POMIESZCZEŃ
I OBEJŚĆ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH, UŻYTKOWYCH I GARAŻY
STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY KNURÓW ZARZĄDZANYCH PRZEZ
MIEJSKI ZESPÓŁ GOSPODARKI LOKALOWEJ I ADMINISTRACJI W KNUROWIE
NIE OTWIERAĆ przed: 2021-01-26 godz. 11:00”.
15.12. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę wyłącznie
przed terminem składania ofert i pod warunkiem, że przed upływem tego terminu
Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu
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oferty. Powiadomienie to musi być opisane w sposób wskazany w pkt 15.11 oraz
dodatkowo oznaczone słowami „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
15.13. W sytuacji, gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2019r.
poz. 1010), Wykonawca winien, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób nie
budzący wątpliwości, zastrzec wraz z uzasadnieniem, które spośród zawartych w ofercie
informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą być udostępniane innym
uczestnikom postępowania. Informacje te winny być umieszczone odrębnie od
pozostałych informacji zawartych w ofercie, w osobnej wewnętrznej kopercie, oznaczonej
klauzulą: ”Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa – nie udostępniać”.
Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.
16. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
16.1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr: 17 (Sekretariat) do dnia 202101-26 do godz. 10:00.
16.2. Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę Wykonawcy, która została złożona po terminie
składania ofert.
16.3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 2021-01-26 o godz. 11:00, w siedzibie Zamawiającego,
pokój nr 01 (Sala Konferencyjna).
16.4. Otwarcie ofert jest jawne.
16.5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
16.6. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także
informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków
płatności zawartych w ofertach.
16.7. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje
dotyczące:
a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
b) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności
zawartych w ofertach.
17. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
17.1. W ofercie Wykonawca zobowiązany jest podać cenę za wykonanie całego przedmiotu
zamówienia w złotych polskich (PLN), z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
17.2. W cenie należy uwzględnić wszystkie wymagania określone w niniejszej SIWZ oraz
wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z
obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
17.3. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w walucie PLN.
17.4. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług,
Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od
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towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie
prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę
(rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego
powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
17.5. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
18. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ
PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH
KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT
18.1. Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:
Nr

Nazwa kryterium

Waga

1

Cena

60 %

2

Zatrudnienie osób na umowę o pracę

40 %

18.2. Punkty przyznawane za podane w pkt 18.1 kryteria będą liczone według następujących
wzorów:
Nr kryterium

Wzór

1

Cena
Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga
gdzie:
- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich
ofert
- Cof - cena podana w ofercie

2

Zatrudnienie osób na umowę o pracę
Za każdą osobę zatrudnioną na umowę o pracę
przyznane będzie po 2 punkty, jednak łącznie
nie więcej niż 40 punktów.

18.3. Po dokonaniu oceny punkty przyznane przez każdego z członków Komisji Przetargowej
zostaną zsumowane dla każdego z kryteriów oddzielnie. Suma punktów uzyskanych za
wszystkie kryteria oceny stanowić będzie końcową ocenę danej oferty.
18.4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między
Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z
zastrzeżeniem pkt 18.5, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.
18.5. Zamawiający poprawia w ofercie:
a) oczywiste omyłki pisarskie,
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek,
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c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków
zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty
- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
18.6. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco
niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości Zamawiającego co do
możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi
przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zwróci się
o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenia dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub
kosztu, w szczególności w zakresie:
a) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych,
wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla
Wykonawcy, oryginalności projektu Wykonawcy, kosztów pracy, których wartość
przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za
pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy
z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tj. Dz.U. 2017
poz. 847);
b) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów;
c) wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym,
obowiązującym w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie;
d) wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska;
e) powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcy.
18.7. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na
Wykonawcy.
18.8. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana
ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco
niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
18.9. Zamawiający odrzuci każdą ofertę w przypadku zaistnienia wobec niej przesłanek
określonych w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp.
19. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
19.1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom określonym w niniejszej SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w
oparciu o podane w niej kryteria oceny ofert.
19.2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje wszystkich
Wykonawców o wynikach postepowania zgodnie z art. 92 ust.1 ustawy Pzp oraz udostępni
na stronie internetowej www.mzglia.pl informacje, o których mowa w art. 92 ust 1 pkt 1 i
5-7 ustawy Pzp.
19.3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą
spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że
zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy
Pzp.
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20. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W
SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
20.1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, w terminie i na zasadach
określonych w art. 94 ust. 1 i 2 ustawy Pzp.
20.2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem
zawartym w ofercie.
20.3. W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia (konsorcja, spółki cywilne) Zamawiający może zażądać przed zawarciem
umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych
Wykonawców. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą
solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy .
20.4. Zamawiający unieważni postępowanie w przypadkach określonych w art. 93 ust. 1 i ust.
1a ustawy Pzp. O unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadomi Wykonawców
zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy Pzp.
21. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA
UMOWY
21.1. W danym postępowaniu wniesienie zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie jest
wymagane.
22. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE
DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI
ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ
W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH
22.1. Wzór umowy stanowi załącznik do niniejszej SIWZ.
Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
23. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH
WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
23.1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma
lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w
wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.
23.2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych
warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której
mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
23.3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności
Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania
czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.
23.4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego,
której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie
zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne
uzasadniające wniesienie odwołania.
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23.5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci
papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym
podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
23.6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed
upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią
odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii
nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.
23.7. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Pzp.
23.8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania
odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
23.9. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania
Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni
od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej
odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora
wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (t.j. Dz.
U. z 2018r. poz. 2188) jest równoznaczne z jej wniesieniem.
24. AUKCJA ELEKTRONICZNA
24.1. W postępowaniu nie jest przewidziany wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem
aukcji elektronicznej.
25. POZOSTAŁE INFORMACJE
25.1. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:
Zamawiający, 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”, informuje, że:
a) w celu prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
”WYKONYWANIE USŁUG W ZAKRESIE SPRZĄTANIA POMIESZCZEŃ I
OBEJŚĆ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH, UŻYTKOWYCH I GARAŻY
STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY KNURÓW ZARZĄDZANYCH
PRZEZ
MIEJSKI
ZESPÓŁ
GOSPODARKI
LOKALOWEJ
I
ADMINISTRACJI W KNUROWIE” – znak sprawy: TA.251.14.20, prowadzonego
w trybie przetarg nieograniczony, przetwarzane będą dane osobowe na podstawie art.
6 ust. 1 lit. c RODO;
b) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Miejski Zespół Gospodarki Lokalowej i Administracji
Floriana 4 44-190 Knurów
Tel.: 32 3394500
Faks: 32 3394501
e-mail: zp@mzglia.pl.
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c) inspektorem ochrony danych osobowych w Miejski Zespół Gospodarki Lokalowej i
Administracji jest Pani Agnieszka Domagała kontakt, e-mail: iod@mzglia.pl;
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 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,
z tym że skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą
wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą
postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać
integralności protokołu oraz jego załączników;
 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych, z tym że prawo do ograniczenia przetwarzania
danych osobowych, nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w
celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony
praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu
publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego;
 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;
 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;
j) Zamawiający dołoży wszelkich starań, aby zapewnić odpowiednie środki ochrony
danych osobowych przed ich przypadkowym lub umyślnym zniszczeniem,
przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy
dostępem, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
25.2. Do spraw nieuregulowanych w niniejszej SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia
29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn.
zm.) oraz przepisy Kodeksu cywilnego.
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Załączniki do SIWZ:
Nr

Nazwa dokumentu / wzoru

1

Wzór oferty na usługi

2

Wzór umowy na usługi

3

Zakres obowiązków i wykaz budynków mieszkalnych, użytkowych i garaży
objętych usługami sprzątania pomieszczeń i obejść

4

Zakres obowiązków w zakresie sprzątania pomieszczeń ogólnodostępnych
pawilonu handlowo usługowego przy ul. Szpitalnej 8 w Knurowie

5

Zakres obowiązków w zakresie sprzątania pomieszczeń ogólnodostępnych na
parterze, I piętrze i klatkach schodowych oraz pomieszczeń zajmowanych
przez Adm. Szczygłowice w budynku przy ul. Staszica 1 w Knurowie

6

Zakres obowiązków w zakresie sprzątania pomieszczeń ogólnodostępnych
pawilonu handlowo usługowego przy ul. Dworcowej 38a w Knurowie

7

Zakres obowiązków w zakresie sprzątania pomieszczeń
przesiadkowego przy ul. Książenickiej 1 w Knurowie

centrum

8

Zakres obowiązków w zakresie sprzątania
przesiadkowego przy ul. Szpitalnej 19 w Knurowie

centrum

9

Wykaz usług

10

Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych

11

Wykaz osób

12

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału

13

Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej.

14

Wykaz części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć
podwykonawcom

15

Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych
zasobów.

16

Oświadczenie o zatrudnianiu osób na podstawie umowy o pracę

pomieszczeń
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ZAŁĄCZNIK NR 1

DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA:

WYKONYWANIE
USŁUG
W
ZAKRESIE
SPRZĄTANIA
POMIESZCZEŃ
I
OBEJŚĆ
BUDYNKÓW
MIESZKALNYCH,
UŻYTKOWYCH I GARAŻY STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY
KNURÓW
ZARZĄDZANYCH
PRZEZ
MIEJSKI
ZESPÓŁ
GOSPODARKI LOKALOWEJ I ADMINISTRACJI W KNUROWIE

Zamawiający:
Miejski Zespół Gospodarki Lokalowej i Administracji w Knurowie
ul. Floriana 4
44-190 Knurów
tel.
323394500
fax. 323394501
e-mail zp@mzglia.pl

Zawartość:
Wzór oferty

........................................, dnia ……..................
Miejski Zespół Gospodarki Lokalowej
i Administracji w Knurowie
ul. Floriana4
44-190 Knurów
I. Dane wykonawcy:
Pełna nazwa:
…..................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Adres:
….................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
tel………..................

fax…..............................

e-mail...........................................

II. Przedmiot oferty:
Oferta dotyczy przetargu nieograniczonego na:
WYKONYWANIE USŁUG W ZAKRESIE SPRZĄTANIA POMIESZCZEŃ I OBEJŚĆ
BUDYNKÓW MIESZKALNYCH, UŻYTKOWYCH I GARAŻY STANOWIĄCYCH
WŁASNOŚĆ GMINY KNURÓW ZARZĄDZANYCH PRZEZ MIEJSKI ZESPÓŁ
GOSPODARKI LOKALOWEJ I ADMINISTRACJI W KNUROWIE
ogłoszonego przez:
Dyrektora Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej i Administracji w Knurowie
III. Oświadczenia:
1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia
i uznajemy się za związanych określonymi w niej zasadami postępowania.
2. Prosimy o zwrot pieniędzy wniesionych tytułem wadium na konto*:
................................................................................................................................,
* dotyczy tych Wykonawców, którzy wnoszą wadium gotówką

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z istotnymi postanowieniami umowy, które zostały
zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się w
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przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na zawartych tam warunkach w
miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.
4. Oświadczamy, iż do realizacji przedmiotu zamówienia zatrudnimy .................. osób na
umowę o pracę w rozumieniu przepisów art. 22 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. ( tekst
jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.)
5. Wykonawca jest małym lub średnim przedsiębiorcą: TAK/NIE
IV. Ceny ofertowe:
1. Zakres obowiązków wymieniony w załączniku nr 3 do specyfikacji istotnych
warunków zamówienia:
…………………………………… zł netto miesięcznie plus podatek VAT
w kwocie ………………… według stawki …… %
w kwocie ………………… według stawki …… %
.…………………………………… zł miesięcznie wraz z podatkiem VAT
słownie: ……….……………………………………………………………
2. Zakres obowiązków wymieniony w załączniku nr 4 do specyfikacji istotnych
warunków zamówienia:
…………………………………… zł netto miesięcznie plus podatek VAT
w kwocie ………………… według stawki …… %
w kwocie ………………… według stawki …… %
…………………………………… zł miesięcznie wraz z podatkiem VAT
słownie: ……………………………………….……………………………
3. Zakres obowiązków wymieniony w załączniku nr 5 do specyfikacji istotnych
warunków zamówienia:
…………………………………… zł netto miesięcznie plus podatek VAT
w kwocie ………………… według stawki …… %
w kwocie ………………… według stawki …… %
…………………………………… zł miesięcznie wraz z podatkiem VAT
słownie: ……………………………………………………………………
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4. Zakres obowiązków wymieniony w załączniku nr 6 do specyfikacji istotnych
warunków zamówienia:
…………………………………… zł netto miesięcznie plus podatek VAT
w kwocie ………………… według stawki …… %
w kwocie ………………… według stawki …… %
…………………………………… zł miesięcznie wraz z podatkiem VAT
słownie: ……………………………………………………………………
5. Zakres obowiązków wymieniony w załączniku nr 7 do specyfikacji istotnych
warunków zamówienia:
…………………………………… zł netto miesięcznie plus podatek VAT
w kwocie ………………… według stawki …… %
w kwocie ………………… według stawki …… %
…………………………………… zł miesięcznie wraz z podatkiem VAT
słownie: ……………………………………………………………………
6. Zakres obowiązków wymieniony w załączniku nr 8 do specyfikacji istotnych
warunków zamówienia:
…………………………………… zł netto miesięcznie plus podatek VAT
w kwocie ………………… według stawki …… %
w kwocie ………………… według stawki …… %
…………………………………… zł miesięcznie wraz z podatkiem VAT
słownie: ……………………………………………………………………
7. Ogólna wartość oferty za cały okres wykonywania usług:
………………………….………….……………... zł netto + podatek VAT
w kwocie ………………..………………….. zł według stawki …..… %
w kwocie ………………..………………….. zł według stawki …..… %
………………………….………….…………... zł z VAT
słownie: ……………………………………………………………………..
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V. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować do:
Imię i nazwisko
Adres
Telefon, Fax
Adres e-mail

VI. Załączniki do oferty:
Lp.
1
2

Oznaczenie
Ilość
załącznika
załączników (zał. Nr …)

Nazwa załącznika
Oświadczenie o niepodleganiu
spełnianiu warunków udziału
Dowód wniesienia wadium

wykluczeniu

oraz

dnia
podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń
woli w imieniu wykonawcy
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SZEGÓŁOWY PODZIAŁ KOSZTÓW WYCENY OFERTOWEJ
DLA ZAKRESU WYMIENIONEGO W ZAŁĄCZNIKU NR 3
DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
1. Budynki mieszkalne

Adres obiektu
ul. 1- Maja 11
ul. 1- Maja 2
ul. 1- Maja 6
ul. Damrota 1
ul. Dworcowa 11
ul. Dworcowa 13
ul. Dworcowa 14
ul. Dworcowa 15
ul. Dworcowa 16
ul. Dworcowa 17
ul. Dworcowa 19
ul. Dworcowa 21
ul. Dworcowa 7
ul. Dworcowa 9
ul. Janty 2
ul. Karola Miarki 5
ul. Karola Miarki 6
ul. Kopernika 1
ul. Kopernika 10
ul. Kopernika 2
ul. Kopernika 3
ul. Kopernika 4
ul. Kopernika 5
ul. Kopernika 6
ul. Kopernika 7
ul. Kopernika 8
ul. Kopernika 9
ul. Kościuszki 2
ul. Kościuszki 6
ul. Ks. Alojzego Koziełka 38
ul. Ks. Alojzego Koziełka 40
ul. Ks. Alojzego Koziełka 42
ul. Ks. Alojzego Koziełka 46
ul. Ks. Alojzego Koziełka 49
ul. Ks. Alojzego Koziełka 53
ul. Ks.Alojzego Koziełka 85
ul. Książenicka 2
ul. Kwitka 8
ul. Michalskiego 68
ul. Mickiewicza 10
ul. Mickiewicza 11
ul. Mickiewicza 13
ul. Mickiewicza 2
ul. Mickiewicza 5
ul. Mickiewicza 6
ul. Mickiewicza 7
ul. Mickiewicza 8
ul. Mickiewicza 9
ul. Poniatowskiego 7
ul. Powstańców 35
ul. Prusa 2

Cena netto
miesięcznie

Podatek
VAT

Cena brutto
miesięcznie

ul. Sienkiewicza 1
ul. Sienkiewicza 2
ul. Sienkiewicza 3
ul. Sienkiewicza 4
ul. Słoniny 10
ul. Słoniny 11
ul. Słoniny 13
ul. Słoniny 15
ul. Słoniny 17
ul. Słoniny 19
ul. Słoniny 21
ul. Słoniny 25
ul. Słoniny 27
ul. Słoniny 3
ul. Słoniny 4
ul. Słoniny 5
ul. Słoniny 6
ul. Słoniny 8
ul. Słoniny 9
ul. Spółdzielcza 2
ul. Spółdzielcza 4
ul. Wilsona 109
ul. Wilsona 48
ul. Zwycięstwa 19 A
ul. Zwycięstwa 25
ul. Zwycięstwa 32
ul. Zwycięstwa 34
ul. Zwycięstwa 45
ul. Zwycięstwa 58
ul. Zwycięstwa 81
ul. Żwirki i Wigury 1
ul. Żwirki i Wigury 3 A
ul. Żwirki i Wigury 5
ul. Niepodległości 10
ul. Niepodległości 26
ul. Staszica 1
ul. Dworcowa 23
ul. Dworcowa 25
ul. Poniatowskiego 1
ul. Poniatowskiego 2
ul. Poniatowskiego 3
ul. Poniatowskiego 4
ul. Poniatowskiego 5
ul. Poniatowskiego 6
ul. Poniatowskiego 8
ul. Kościuszki 1
ul. Kościuszki 3
ul. Kościuszki 5
ul. Kościuszki 7
ul. Kościuszki 9
ul. Karola Miarki 1
ul. Karola Miarki 2
ul. Karola Miarki 3
ul. Karola Miarki 4
ul. Słoniny 12
ul. Słoniny 14
ul. Słoniny 16
ul. Mickiewicza 15
ul. Mickiewicza 17

RAZEM

2. Budynki użytkowe

Adres obiektu
ul. Batorego 4
ul. Puszkina 7
ul. Szpitalna 19
ul. Dworcowa 38a
ul. Szpitalna 8
ul. Floriana 5
ul. Parkowa
ul. Książenicka 1
ul. Zwycięstwa (kapliczka)

RAZEM

Cena netto
miesięcznie

Podatek
VAT

Cena brutto
miesięcznie

ZAŁĄCZNIK NR 2

DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA:

WYKONYWANIE
USŁUG
W
ZAKRESIE
SPRZĄTANIA
POMIESZCZEŃ
I
OBEJŚĆ
BUDYNKÓW
MIESZKALNYCH,
UŻYTKOWYCH I GARAŻY STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY
KNURÓW
ZARZĄDZANYCH
PRZEZ
MIEJSKI
ZESPÓŁ
GOSPODARKI LOKALOWEJ I ADMINISTRACJI W KNUROWIE

Zamawiający:
Miejski Zespół Gospodarki Lokalowej i Administracji w Knurowie
ul. Floriana 4
44-190 Knurów
tel.
323394500
fax. 323394501
e-mail zp@mzglia.pl

Zawartość:
Wzór umowy

U M O W A NR ………………..
zawarta w dniu ……………………………… w Knurowie pomiędzy:
Gminą Knurów - Miejskim Zespołem Gospodarki Lokalowej i Administracji w Knurowie
przy ul. Floriana 4, reprezentowanym przez :
mgr inż. Mieczysława Kobylca - Dyrektora,
zgodnie z pełnomocnictwem udzielonym przez Prezydenta Miasta Knurowa,
zwanym w dalszej części umowy "zamawiającym",
a,
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
reprezentowanym przez:
…………………………………………………………
…………………………………………………………
zwanym w dalszej części umowy "wykonawcą".
§ 1. Przedmiot umowy.
1.Zgodnie z przeprowadzonym na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), postępowaniem o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zamawiający zleca a
wykonawca zobowiązuje się do:
WYKONYWANIA USŁUG W ZAKRESIE SPRZĄTANIA POMIESZCZEŃ I OBEJŚĆ
BUDYNKÓW MIESZKALNYCH, UŻYTKOWYCH I GARAŻY STANOWIĄCYCH
WŁASNOŚĆ GMINY KNURÓW ZARZĄDZANYCH PRZEZ MIEJSKI ZESPÓŁ
GOSPODARKI LOKALOWEJ I ADMINISTRACJI W KNUROWIE
2.Zakres rzeczowy zamówienia:
3.Budynki mieszkalne, użytkowe i garaże objęte niniejszą umową oraz szczegółowe zakresy
obowiązków określone zostały w załącznikach stanowiących integralną część niniejszej
umowy.
4.Termin realizacji zamówienia:
4.1.rozpoczęcie realizacji zamówienia
4.2.zakończenie realizacji zamówienia

– 1 kwietnia 2021 r.
– 31 marca 2022 r.

5.Zamawiający upoważnia osoby odpowiedzialne do reprezentowania zamawiającego w
trakcie realizacji zamówienia, do kontaktów z wykonawcą oraz przeprowadzenia czynności
odbiorowych i podpisania protokołu odbioru:
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5.1. ………………………………………………………
5.2. ………………………………………………………
5.3. ………………………………………………………
6.Wykonawca upoważnia osobę odpowiedzialną do reprezentowania wykonawcy w trakcie
realizacji zamówienia, do kontaktów z zamawiającym oraz przeprowadzenia czynności
odbiorowych i podpisania protokołu odbioru:
6.1. ………………………………………………………
7.Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody na osobach i mieniu jakie
może doznać zamawiający i osoby trzecie w związku z wykonywaniem lub nienależytym
wykonaniem przedmiotu zamówienia.
8.Każdorazowo na żądanie zamawiającego, w terminie wskazanym przez zamawiającego nie
krótszym niż 5 dni roboczych, wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu kopie
umów o pracę zawartych przez wykonawcę z pracownikami wymienionymi w ofercie
przetargowej świadczącymi usługi lub dokument ZUS ZUA. W tym celu wykonawca
zobowiązany jest do uzyskania od pracowników zgody na przetwarzanie danych osobowych
zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.
9.Nieprzedłożenie przez wykonawcę kopii umów zawartych przez wykonawcę z
pracownikami świadczącymi usługę ochrony mienia lub dokumentu ZUS ZUA w terminie
wskazanym przez zamawiającego zgodnie z pkt 7 będzie traktowane jako niewypełnienie
obowiązku zatrudnienia pracowników świadczących usługi na podstawie umowy o pracę
wymienionych w ofercie przetargowej.
10.Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe i terminowe
zakresu usług objętego niniejszą umową.

wykonanie

11.Zakazuje się przelewu wierzytelności z niniejszej umowy.
§ 2. Wynagrodzenie Wykonawcy
1.Za wykonanie zakresu usług objętych niniejsza umową strony ustaliły wynagrodzenie w
formie ryczałtu miesięcznego na kwoty:
1.1. Za zakres obowiązków wymieniony w załączniku nr 1 do umowy budynki
mieszkalne i użytkowe):
…………………………………… zł netto miesięcznie plus podatek VAT
w kwocie ………………… według stawki …… %
w kwocie ………………… według stawki …… %
……………………………………………… zł miesięcznie wraz z podatkiem VAT
słownie: ……………………………………………………………………………
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1.2. Za zakres obowiązków wymieniony w załączniku nr 2 do umowy (Szpitalna 8):
…………………………………… zł netto miesięcznie plus podatek VAT
w kwocie ………………… według stawki …… %
w kwocie ………………… według stawki …… %
……………………………………………… zł miesięcznie wraz z podatkiem VAT
słownie: ……………………………………………………………………………
1.3. Za zakres obowiązków wymieniony w załączniku nr 3 do umowy (Staszica1):
…………………………………… zł netto miesięcznie plus podatek VAT
w kwocie ………………… według stawki …… %
w kwocie ………………… według stawki …… %
……………………………………………… zł miesięcznie wraz z podatkiem VAT
słownie: …………………………………………………………………………
1.4. Za zakres obowiązków wymieniony w załączniku nr 4 do umowy (Dworcowa
38a):
…………………………………… zł netto miesięcznie plus podatek VAT
w kwocie ………………… według stawki …… %
w kwocie ………………… według stawki …… %
……………………………………………… zł miesięcznie wraz z podatkiem VAT
słownie: …………………………………………………………………………
1.5. Za zakres obowiązków wymieniony w załączniku nr 5 do umowy (Książenicka
1):
…………………………………… zł netto miesięcznie plus podatek VAT
w kwocie ………………… według stawki …… %
w kwocie ………………… według stawki …… %
……………………………………………… zł miesięcznie wraz z podatkiem VAT
słownie: …………………………………………………………………………
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1.6. Za zakres obowiązków wymieniony w załączniku nr 6 do umowy (Szpitalna 19):
…………………………………… zł netto miesięcznie plus podatek VAT
w kwocie ………………… według stawki …… %
w kwocie ………………… według stawki …… %
……………………………………………… zł miesięcznie wraz z podatkiem VAT
słownie: …………………………………………………………………………
2.Całkowita wartość zamówienia wynosi:
…………………………………… zł netto plus podatek VAT
w kwocie ………………… według stawki …… %
w kwocie ………………… według stawki …… %
…………………….………………………………… zł wraz z podatkiem VAT
słownie: …………………………………………………………………………
3.Wynagrodzenie wykonawcy może ulec zmianie w przypadku zmiany ustawowej wysokości
podatku od towarów i usług (VAT). Pozostałe składniki cen nie będą podlegały zmianom
przez cały okres trwania zamówienia.
§ 3.Warunki i formy zapłaty
1.Należność za wykonane roboty płatna będzie po potwierdzeniu przez osoby upoważnione
przez zamawiającego prawidłowości wykonania usług, poprzez spisanie protokołu odbioru.
2.Jako okres rozliczeniowy za wykonywanie usług objętych niniejszą umową strony
przyjmują jeden miesiąc kalendarzowy.
3.Wykonawca jest zobowiązany do rozliczenia usług najpóźniej do dnia 20 następnego
miesiąca.
4.Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur na jego rzecz bez podpisu
osoby upoważnionej do odbioru faktury, na adres:
Nabywca:
Gmina Knurów
ul. dr. Floriana Ogana 5
44-190 Knurów
NIP: 969-15-97-553
Odbiorca:
Miejski Zespół Gospodarki Lokalowej i Administracji
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ul. Floriana 4
44-190 Knurów.
5.Faktury za wykonane i zatwierdzone roboty płatne będą przelewem w terminie do 30 dni od
daty otrzymania przez zamawiającego oryginału prawidłowo wystawionej faktury lub faktury
elektronicznej zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym
fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz
partnerstwie publiczno – prywatnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2191).
6.Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku zamawiającego.
7.Zapłata nastąpi z konta zamawiającego w Getin Bank S.A. na rachunek wykonawcy:
………………………………………………………………………………
8. Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem w podatku od towarów i usług VAT,
posługujący się numerem identyfikacji podatkowej NIP ……………….................... .
9. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w § 3 ust. 7 niniejszej umowy
służy do rozliczeń finansowych w ramach wykonywanej przez Wykonawcę działalności
gospodarczej i jest dla niego prowadzony rachunek VAT, o którym mowa w art. 2 pkt 37
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Rachunek wskazany przez
Wykonawcę został zgłoszony do właściwego dla Wykonawcy Urzędu Skarbowego.
§ 4. Odpowiedzialność odszkodowawcza.
Strony naliczają kary umowne za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy:
1.Wykonawca zapłaci karę umowną w razie stwierdzenia przez zamawiającego
nieterminowego wykonywania obowiązków, o których mowa § 1 umowy w
wysokości 1% wartości umowy za każdy dzień zwłoki powstałej z winy wykonawcy.
2.Z tytułu odstąpienia, rozwiązania umowy z przyczyn niezależnych od zamawiającego
wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia za przedmiot
umowy.
3.Z tytułu odstąpienia, rozwiązania umowy z przyczyn niezależnych od wykonawcy,
zamawiający zapłaci karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia za przedmiot
umowy, z zastrzeżeniem postanowień § 5 niniejszej umowy.
4.Kara umowna należy się zamawiającemu niezależnie od poniesionej szkody i jej wysokości.
W przypadku gdy zamawiający poniesie szkodę z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania umowy przez wykonawcę, zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia
odszkodowania uzupełniającego niezależnie od kar umownych.
§ 5. Zmiana, odstąpienie i rozwiązanie umowy
1. Zamawiający może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym w następujących
przypadkach:
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1.1.jeżeli wykonawca nie wykonuje usług zgodnie z umową lub też nienależycie
wykonuje swoje zobowiązania,
1.2.zostanie wydany nakaz zajęcia majątku wykonawcy,
1.3.jeżeli wykonawca zaniechał realizacji umowy t.j. w sposób nieprzerwany nie
realizuje jej przez okres 2 dni,
1.4.jeżeli pomimo uprzedniego pisemnego 1-krotnego zastrzeżenia ze strony
zamawiającego nie wykonuje usług zgodnie z umową lub uporczywie albo w rażący
sposób zaniedbuje zobowiązania umowne.
1.5.gdy zostanie ogłoszone rozwiązanie przedsiębiorstwa wykonawcy.
2. Ponadto zamawiający może rozwiązać umowę, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z
następujących okoliczności:
2.1.zmiana umowy została dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i 1e ustawy
Prawo zamówień publicznych;
2.2.wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na
podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych;
2.3.Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo
polskie uchybiło zobowiązaniom, które ciążą na nim na mocy Traktatów, dyrektywy
2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, że zamawiający udzielił
zamówienia z naruszeniem przepisów prawa Unii Europejskiej.
3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić interesowi bezpieczeństwa państwa lub
bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od
powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku wykonawca może żądać
wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
4. Dopuszcza się zmianę postanowień umowy w przypadku:
4.1.zmiany osób, o których mowa w § 1 pkt 5 i 6 umowy,
4.2.przejęcia lub zbycia budynku przez Gminę Knurów, powstania wspólnoty
mieszkaniowej lub wyłączenia budynku z eksploatacji.
4.3.w związku z realizacją projektu pn. „Termomodernizacja zabytkowych budynków
Starego Knurowa z likwidacją źródeł niskiej emisji" ilość budynków objętych
usługami może ulec pomniejszeniu o budynki, które będą czasowo przekazane do
realizacji niniejszego zadania.
5. Zmiany, o których mowa w pkt 4 dopuszczone są pod następującymi warunkami:
5.1.wprowadzanie zmian wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności,
5.2.zmiany mogą być wprowadzone na podstawie udokumentowanego wniosku i
zaakceptowaniu go przez drugą stronę umowy,
5.3.zmiany nie mogą pogarszać sytuacji zamawiającego w stosunku do warunków na
jakich umowa została zawarta,
5.4.wykonawcy nie przysługuje roszczenie o wprowadzanie zmian.
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§ 6. Ustalenia końcowe.
1.Ewentualny spór na tle wykonania niniejszej umowy rozstrzygał będzie sąd powszechny
właściwy dla siedziby zamawiającego.
2.W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy powszechnie
obowiązujące, a szczególności Kodeks Cywilny.
3.Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach: po jednym dla każdej ze stron.
Zamawiający:

Wykonawca:
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ZAŁĄCZNIK NR 3

DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA:

WYKONYWANIE
USŁUG
W
ZAKRESIE
SPRZĄTANIA
POMIESZCZEŃ
I
OBEJŚĆ
BUDYNKÓW
MIESZKALNYCH,
UŻYTKOWYCH I GARAŻY STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY
KNURÓW
ZARZĄDZANYCH
PRZEZ
MIEJSKI
ZESPÓŁ
GOSPODARKI LOKALOWEJ I ADMINISTRACJI W KNUROWIE

Zamawiający:
Miejski Zespół Gospodarki Lokalowej i Administracji w Knurowie
ul. Floriana 4
44-190 Knurów
tel.
323394500
fax. 323394501
e-mail zp@mzglia.pl

Zawartość:
Zakres obowiązków i wykaz budynków mieszkalnych, użytkowych i garaży objętych
usługami sprzątania pomieszczeń i obejść

ZAKRES USŁUG W ZAKRESIE SPRZĄTANIA POMIESZCZEŃ I OBEJŚĆ BUDYNKÓW
ZARZĄDZANYCH PRZEZ MIEJSKI ZESPÓŁ GOSPODARKI LOKALOWEJ I ADMINISTRACJI W
KNUROWIE

LP.

ZAKRES USŁUG

1.

Zamiatanie chodników i śmietników oraz zbieranie
papierów i innych zanieczyszczeń z terenu stanowiącego
obejście budynków.
Zamiatanie wejść i schodów do budynku.
Wygrabianie liści i zanieczyszczeń z terenów zielonych
oraz oczyszczanie powierzchni przy krawężnikach,
obrzeżach trawnikowych i opaskach wokół budynku.
Opróżnianie koszy na śmieci przy budynkach.
Oczyszczanie wycieraczek przed wejściami do budynków.
Oczyszczanie ze śniegu, lodu, błota chodników, wejść do
budynków, dojść i podjazdów do śmietników, dojść do
trzepaków.
Posypywanie materiałami szorstkimi chodników, wejść do
budynków, dojść i podjazdów do śmietników, dojść do
trzepaków.
Zamiatanie schodów do piwnic i korytarzy piwnicznych.
Zamiatanie pomieszczeń wspólnego użytku takich jak
pralnie, suszarnie, rowerownie, pomieszczenia
gospodarcze itp.
Mycie drzwi wejściowych do budynku i piwnic.
Mycie okien i tablic ogłoszeń na klatkach schodowych.
Mycie wejść i schodów do klatek schodowych.
Odkażanie placyków gospodarczych.
Dostarczanie korespondencji zamawiającego

2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15. Wywieszanie ogłoszeń na tablicach na klatce schodowej
16. Zgłaszanie zamawiającemu wszelkich nieprawidłowości
takich jak, zapadnięcie płytek chodnika lub opaski,
uszkodzenie koszy, konieczność wywozu przedmiotów
wielkowymiarowych itp.
17. Wywóz wygrabionych liści z terenów stanowiących
obejścia budynków obejmujący:
- załadowanie liści zebranych w stosy,
- wywóz na wysypisko odpadów.
18. Dowóz piasku do posypywania chodników obejmujący:
- zakup i transport piasku,
- uzgodnienie z zamawiającym miejsca
składowania piasku,
- zabezpieczenie piasku przed zamarzaniem.
19. Wymiana piasku w piaskownicach obejmująca:
- wywóz starego piasku z piaskownic,
- zakup i transport piasku,
- wysypanie piasku do piaskownic

CZĘSTOTLIWOŚĆ
WYKONYWANIA

codziennie
codziennie
według potrzeb
codziennie
według potrzeb
według potrzeb
(również w dni wolne od pracy oraz
poza godzinami pracy Wykonawcy)
według potrzeb
(również w dni wolne od pracy oraz
poza godzinami pracy Wykonawcy)
raz w tygodniu
raz w tygodniu
raz na kwartał
raz na kwartał
raz na kwartał
raz w roku
według potrzeb
(również poza godzinami pracy
wykonawcy)
według potrzeb
na bieżąco według potrzeb

na bieżąco według potrzeb

na bieżąco według potrzeb

wykonanie po otrzymaniu pisemnego
polecenia od zamawiającego

Zakres usług należy wykonać przy użyciu środków i materiałów własnych
wykonawcy.
Wszelkie
koszty
związane
z
zakupem,
transportem
i
przechowywaniem środków czystości oraz materiałów ponosi wykonawca w
ramach wynagrodzenia za realizowane usługi.

WYKAZ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH OBJĘTYCH USŁUGAMI W ZAKRESIE SPRZĄTANIA POMIESZCZEŃ
I OBEJŚĆ BUDYNKÓW ZARZĄDZANYCH PRZEZ MIEJSKI ZESPÓŁ GOSDPODARKI LOKALOWEJ
I ADMINISTRACJI W KNUROWIE

1. Wykaz budynków mieszkalnych
Adres obiektu
ul. 1- Maja 11
ul. 1- Maja 2
ul. 1- Maja 6
ul. Damrota 1
ul. Dworcowa 11
ul. Dworcowa 13
ul. Dworcowa 14
ul. Dworcowa 15
ul. Dworcowa 16
ul. Dworcowa 17
ul. Dworcowa 19
ul. Dworcowa 21
ul. Dworcowa 7
ul. Dworcowa 9
ul. Janty 2
ul. Karola Miarki 5
ul. Karola Miarki 6
ul. Kopernika 1
ul. Kopernika 10
ul. Kopernika 2
ul. Kopernika 3
ul. Kopernika 4
ul. Kopernika 5
ul. Kopernika 6
ul. Kopernika 7
ul. Kopernika 8
ul. Kopernika 9
ul. Kościuszki 2
ul. Kościuszki 6
ul. Ks. Alojzego Koziełka 38
ul. Ks. Alojzego Koziełka 40
ul. Ks. Alojzego Koziełka 42

Teren do sprzątania

Schody i wejścia

Chodniki do zamiatania

Pomieszczenia

Okna na

i wygrabiania

do budynku

i odśnieżania

wspólnego użytku schody do

klatkach

Drzwi

[m2]

[m2]

[m2]

piwnic i korytarze [m2]

[m2]

[m2]

220,0
1245,0
99,0
660,0
350,0
800,0
202,0
360,0
206,0
143,0
143,0
143,0
30,0
26,0
469,0
480,0
637,0
126,0
216,0
136,0
66,0
64,0
66,0
113,0
186,0
209,0
200,0
339,0
330,0
2117,0
2117,0
1934,0

4,5
2,9
4,5
4,5
4,0
4,0
2,7
4,0
4,4
4,0
4,0
4,0
4,0
3,5
2,5
2,0
2,5
2,5
3,5
2,5
2,5
3,0
2,4
2,8
2,4
2,3
2,0
3,3
3,3
3,3
2,4
2,5

120,0
132,0
80,0
48,0
80,0
60,0
266,0
50,0
134,0
40,0
51,0
48,0
158,0
221,0
231,0
60,0
40,0
62,0
49,0
38,0
96,0
76,0
90,0
54,0
100,0
87,0
6,0
15,0
120,0
103,0
104,0
69,0

5,5
8,5
3,5
25,1
25,1
25,1
25,1
25,1
25,1
25,1
25,1
25,1
10,5
11,5
6,5
6,5
8,0
9,0
10,5
10,5
10,5

4,9
5,1
5,3
4,0
4,3
4,0
4,0
4,0
2,5
2,5
2,5

2,1
3,6
3,6
2,5
1,5
3,7
1,5
1,5
1,5
2,5
4,5
4,0
4,0
3,7
3,7
3,7
3,7
3,7
3,7
3,7
3,7
3,7
3,7
3,7
2,9
4,0

ul. Ks. Alojzego Koziełka 46
ul. Ks. Alojzego Koziełka 49
ul. Ks. Alojzego Koziełka 53
ul. Ks.Alojzego Koziełka 85
ul. Książenicka 2
ul. Kwitka 8
ul. Michalskiego 68
ul. Mickiewicza 10
ul. Mickiewicza 11
ul. Mickiewicza 13
ul. Mickiewicza 2
ul. Mickiewicza 5
ul. Mickiewicza 6
ul. Mickiewicza 7
ul. Mickiewicza 8
ul. Mickiewicza 9
ul. Poniatowskiego 7
ul. Powstańców 35
ul. Prusa 2
ul. Sienkiewicza 1
ul. Sienkiewicza 2
ul. Sienkiewicza 3
ul. Sienkiewicza 4
ul. Słoniny 10
ul. Słoniny 11
ul. Słoniny 13
ul. Słoniny 15
ul. Słoniny 17
ul. Słoniny 19
ul. Słoniny 21
ul. Słoniny 25
ul. Słoniny 27
ul. Słoniny 3
ul. Słoniny 4
ul. Słoniny 5
ul. Słoniny 6
ul. Słoniny 8
ul. Słoniny 9
ul. Spółdzielcza 2
ul. Spółdzielcza 4
ul. Wilsona 109
ul. Wilsona 48

664,0
574,0
289,0
58,0
1056,0
550,0
620,0
62,0
68,0
80,0
142,0
50,0
45,0
60,0
62,0
6,0
179,0
500,0
45,0
47,0
430,0
309,0
309,0
434,0
584,0
495,0
428,0
172,0
223,0
215,0
275,0
270,0
370,0
5,0
585,0
403,0
133,0
584,0
25,0
25,0
203,0
1032,0

5,6
4,4
3,3
7,3
39,0
4,4
12,0
4,0
3,5
3,5
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
1,8
6,5
4,5
4,0
4,5
2,0
2,0
0,5
2,5
2,5
2,5
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
3,3
2,2
2,4
2,0
2,2
2,2
3,5
3,5
1,1
1,5

23,0
276,0
35,0
30,0
120,0
184,0
78,0
30,0
58,0
34,0
41,0
15,0
25,0
28,0
30,0
59,0
54,0
10,0
249,0
148,0
144,0
95,0
95,0
109,0
125,0
122,0
130,0
76,0
108,0
90,0
54,0
45,0
23,0
21,0
124,0
148,0
62,0
15,0
11,0
11,0
72,0
58,0

10,5
80,5
11,0
20,5
42,0
1,5
20,0
25,1
24,1
24,1
25,1
25,1
25,1
25,1
25,1
25,1
10,0
15,0
8,0
25,1
25,1
25,1
3,5
6,0
6,5
6,5
2,5
8,5
8,0
8,5
8,5
5,5
6,5
5,5
10,5
10,5
10,5
4,5
4,5
3,5
9,0

2,5
5,5
2,3
1,8
2,5
10,1
5,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
3,0
3,0
4,0
5,9
26,5
4,6
3,5
2,8
2,9
3,5
3,5
3,0
3,5
3,5
3,4
6,0
3,6
2,4
3,6
2,9
2,5
4,0
4,0
2,0
3,0

4,4
3,6
2,0
1,9
5,0
2,3
1,9
1,5
2,1
3,5
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
2,5
2,8
2,2
1,5
3,7
10,4
3,5
3,7
3,7
3,7
3,7
3,7
3,7
3,7
3,7
3,7
3,7
3,7
3,7
1,7
3,7
2,2
2,2
2,2
2,5
3,6

ul. Zwycięstwa 19 A
ul. Zwycięstwa 25
ul. Zwycięstwa 32
ul. Zwycięstwa 34
ul. Zwucięstwa 45
ul. Zwycięstwa 58
ul. Zwycięstwa 81
ul. Żwirki i Wigury 1
ul. Żwirki i Wigury 3 A
ul. Żwirki i Wigury 5
ul. Niepodległości 10
ul. Niepodległości 26
ul. Staszica 1
ul. Dworcowa 23
ul. Dworcowa 25
ul. Poniatowskiego 1
ul. Poniatowskiego 2
ul. Poniatowskiego 3
ul. Poniatowskiego 4
ul. Poniatowskiego 5
ul. Poniatowskiego 6
ul. Poniatowskiego 8
ul. Kościuszki 1
ul. Kościuszki 3
ul. Kościuszki 5
ul. Kościuszki 7
ul. Kościuszki 9
ul. Karola Miarki 1
ul. Karola Miarki 2
ul. Karola Miarki 3
ul. Karola Miarki 4
ul. Słoniny 12
ul. Słoniny 14
ul. Słoniny 16
ul. Mickiewicza 15
ul. Mickiewicza 17

RAZEM

748,0
1293,0
520,0
588,0
1099,0
1539,0
45,0
178,0
177,0
138,0
95,0
388,0
245,0
209,0
210,0
272,0
144,0
255,0
240,0
172,0
313,0
162,0
670,0
388,0
250,0
128,0
166,0
155,0
171,0
78,0
181,0
236,0
164,0
390,0
380,0
39485,0

8,8
12,0
5,0
3,3
6,1
5,5
3,0
2,0
1,0
2,0
2,3
1,5
32,0
3,3
3,3
2,0
2,0
2,0
3,3
2,0
2,0
2,2
3,3
3,3
3,3
3,3
3,3
2,0
2,0
2,0
3,3
2,0
3,0
3,3
3,3
1,6
426,5

15,0
70,0
5,0
2,5
72,5
10,5
300,0
100,0
25,0
108,0
146,0
122,0
66,0
108,0
84,0
19,0
66,0
80,0
118,0
38,0
64,0
17,0
172,0
29,0
106,0
159,0
102,0
54,0
85,0
94,0
8590,5

10,0
14,0
3,5
2,5
8,9
4,5
6,5
4,5
4,5
4,5
5,0
4,9
100,0
10,5
10,5
8,5
8,5
8,5
7,5
8,0
8,5
8,0
8,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
6,5
6,5
6,5
8,5
8,5
10,5
10,5
1329,4

3,5
2,8
1,3
1,4
1,4
1,2
3,0
3,0
3,9
2,0
246,9

2,0
1,9
2,2
2,9
2,8
2,9
2,9
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
5,7
3,7
3,7
3,6
3,6
3,6
3,7
4,4
4,4
4,4
3,7
3,7
3,7
3,7
3,7
3,7
3,7
2,7
3,7
3,7
3,6
3,8
3,8
3,8
337,8

2. Wykaz budynków użytkowych i garaży
UWAGA!!!
Zakres sprzątania dla budynków użytkowych obejmuje obowiązki wymienione w załączniku nr 2 w punktach:
od 1 do 7 oraz od 16 do 17

Adres obiektu
ul. Batorego 4 (pawilon handlowo - usługowy) 2)
ul. Puszkina 7 (pawilon handlowo - usługowy)
ul. Szpitalna 19 (poczekalnia autobusowa) 3)
ul. Szpitalna 8 (pawilon handlowy)
ul. Dworcowa 38a (pawilon handlowy)
ul. Floriana 5 (dom przedpogrzebowy)
ul. Parkowa (teren garaży) 4)
ul. Książenicka 1 (centrum przesiadkowe) 3)
ul. Zwycięstwa (kapliczka)

RAZEM
1)

Teren do sprzątania

Schody i wejścia

Chodniki do zamiatania

Pomieszczenia

Okna na

i wygrabiania

do budynku

i odśnieżania

wspólnego użytku schody do

klatkach

Drzwi

[m2]

[m2]

[m2]

piwnic i korytarze [m2]

[m2]

[m2]

582,0
807,0
31,0
338,0
310,0
566,0
5000,0
270,0

30,0
2,5
15,0
63,7
26,0
-

38,0
198,0
360,0
260,0
66,0
310,0
400,0
-

30,0
791,1
-

12,0
16,0
81,0
56,0
-

3,0
5,0
40,3
4,4
-

7904,0

137,2

1632,0

821,1

165,0

52,7

dla budynków Ks. A. Koziełka 38 - 40 należy uwględnić codzienne sprzątanie, odsnieżanie i posypywanie
piaskiem chodnika pomiędzy budynkami oraz opróżnianie koszy na śmieci

2)

dla budynku przu ul. Batorego 4 dodatkowo należy usuwać ogłoszenia i reklamy
klejone na tablicach ogłoszeń i elewacji obok tablicy ogłoszeń - według potrzeb

3)

dla budynku przu ul. Szpitalnej 19 dodatkowo należy usuwać ogłoszenia i reklamy
klejone na tablicy ogłoszeń i elewacji obok tablicy ogłoszeń - według potrzeb,
codziennie wykonywać zamiatanie i mycie części ogólnodostępnej poczekalni autobusowej (28,50 m2 - Szpitalna 19 oraz 65 m2 - Książenicka 1)
oraz zamykać drzwi wejściowe do poczekalni po ostatnim kursie autobusu około godziny 23.00
i otwierać dnia następnego do godz. 6.00 (dotyczy budynków Szpitalna 19 oraz Książenicka 1)
klucz do drzwi zostanie dostarczony przez zamawiającego

4)

dla terenu obejmujacego garaże należy raz na kwartał wykonać zakres wymieniony
w załączniku nr 3 pkt 1, 3 wraz z wywozem na składowisko odpadów.

ZAŁĄCZNIK NR 4

DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA:

WYKONYWANIE
USŁUG
W
ZAKRESIE
SPRZĄTANIA
POMIESZCZEŃ
I
OBEJŚĆ
BUDYNKÓW
MIESZKALNYCH,
UŻYTKOWYCH I GARAŻY STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY
KNURÓW
ZARZĄDZANYCH
PRZEZ
MIEJSKI
ZESPÓŁ
GOSPODARKI LOKALOWEJ I ADMINISTRACJI W KNUROWIE

Zamawiający:
Miejski Zespół Gospodarki Lokalowej i Administracji w Knurowie
ul. Floriana 4
44-190 Knurów
tel.
323394500
fax. 323394501
e-mail zp@mzglia.pl

Zawartość:
Zakres obowiązków dodatkowych w zakresie sprzątania pomieszczeń ogólnodostępnych
pawilonu handlowo usługowego przy ul. Szpitalnej 8 w Knurowie

ZAKRES USŁUG DODATKOWYCH W ZAKRESIE SPRZĄTANIA
POMIESZCZEŃ OGÓLNODOSTĘPNYCH W BUDYNKU PAWILONU
HANDLOWO USŁUGOWEGO PRZY UL. SZPITALNEJ 8 W KNUROWIE

Zakres czynności:
1. mycie podłóg i urządzeń sanitarnych w łazienkach - 2 razy na dobę,
2. mycie okładzin ściennych w łazienkach - 1 raz na dobę,
3. dezynfekcja łazienek - 1 raz na tydzień
4. mycie okien w łazienkach, korytarzach i klatkach schodowych oraz pranie i zawieszanie
firan i zasłon w holu na parterze - 1 raz na 3 m-ce,
5. mycie ścian, podłogi i drzwi kabiny windy oraz drzwi szybowych na każdym piętrze - 1
raz na dobę,
6. mycie podłóg w korytarzach i klatkach schodowych - 1 raz na dobę,
7. mycie lamperii w korytarzach i klatkach schodowych - wg potrzeb,
8. mycie drzwi wejściowych do budynku – wg potrzeb,
9. wynoszenie śmieci do śmietnika - 1 raz na dobę.
10. utrzymanie porządku w śmietniku – codziennie
11.uzupełnianie artykułów higienicznych (papieru toaletowego, ręczników papierowych,
mydła) - codziennie

Wykonywanie usług odbywać się będzie od poniedziałku do piątku w godzinach
od 7.30 do 15.30 przy użyciu środków i materiałów własnych Wykonawcy.

ZAŁĄCZNIK NR 5

DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA:

WYKONYWANIE
USŁUG
W
ZAKRESIE
SPRZĄTANIA
POMIESZCZEŃ
I
OBEJŚĆ
BUDYNKÓW
MIESZKALNYCH,
UŻYTKOWYCH I GARAŻY STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY
KNURÓW
ZARZĄDZANYCH
PRZEZ
MIEJSKI
ZESPÓŁ
GOSPODARKI LOKALOWEJ I ADMINISTRACJI W KNUROWIE

Zamawiający:
Miejski Zespół Gospodarki Lokalowej i Administracji w Knurowie
ul. Floriana 4
44-190 Knurów
tel.
323394500
fax. 323394501
e-mail zp@mzglia.pl

Zawartość:
Zakres obowiązków dodatkowych w zakresie sprzątania pomieszczeń ogólnodostępnych na
parterze, I piętrze i klatkach schodowych oraz pomieszczeń zajmowanych przez Adm.
Szczygłowice w budynku przy ul. Staszica 1 w Knurowie

ZAKRES USŁUG DODATKOWYCH W ZAKRESIE SPRZĄTANIA
POMIESZCZEŃ OGÓLNODOSTĘPNYCH NA PARTERZE, I-PIĘTRZE,
KLATKACH SCHODOWYCH ORAZ POMIESZCZEŃ ZAJMOWANYCH
PRZEZ ADM. SZCZYGŁOWICE W BUDYNKU PRZY UL. STASZICA 1 W
KNUROWIE

Zakres czynności:
1. mycie podłóg, okładzin ściennych i urządzeń sanitarnych w łazienkach - 1 raz na dobę,
2. mycie podłóg, odkurzanie mebli i urządzeń biurowych, opróżnianie koszy na śmieci w
pomieszczeniach zajmowanych przez Adm. Szczygłowice - 1 raz na dobę,
3. dezynfekcja łazienek - 1 raz na tydzień,
4. mycie okien w pomieszczeniach Adm. Szczygłowice, łazienkach, korytarzach i klatkach
schodowych – 1 raz na 3 m-ce,
5. mycie podłóg w korytarzach i klatkach schodowych - 1 raz na dobę,
6. mycie lamperii w korytarzach i klatkach schodowych - wg potrzeb,
7. mycie drzwi wejściowych do budynku i na korytarzach – wg potrzeb,
8. mycie ścian, podłogi i drzwi kabiny windy oraz drzwi szybowych na każdym piętrze - 1
raz na dobę,
9. wynoszenie śmieci do śmietnika - 1 raz na dobę,
10. odczyty liczników energii elektrycznej oraz wody w lokalach mieszkalnych i
użytkowych w budynku – wg potrzeb,
11. dostarczanie korespondencji do lokali użytkowych w budynku – wg potrzeb
12. zamiatanie klatek schodowych, schody i podesty (dwie klatki schodowe od I do V
piętra) – 2 razy w tygodniu,
13. mycie klatek schodowych, schody i podesty (dwie klatki schodowe od I do V piętra) –
1 raz w tygodniu,
14. mycie lamperii na klatkach schodowych (dwie klatki schodowe od I do V piętra) – 1
raz w tygodniu,
15. mycie okien na klatkach schodowych (dwie klatki schodowe od I do V piętra) – 1 raz
na kwartał,
Wykonywanie usług odbywać się będzie od poniedziałku do piątku w godzinach
od 7.30 do 15.30 przy użyciu środków i materiałów własnych Wykonawcy.

ZAŁĄCZNIK NR 6

DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA:

WYKONYWANIE
USŁUG
W
ZAKRESIE
SPRZĄTANIA
POMIESZCZEŃ
I
OBEJŚĆ
BUDYNKÓW
MIESZKALNYCH,
UŻYTKOWYCH I GARAŻY STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY
KNURÓW
ZARZĄDZANYCH
PRZEZ
MIEJSKI
ZESPÓŁ
GOSPODARKI LOKALOWEJ I ADMINISTRACJI W KNUROWIE

Zamawiający:
Miejski Zespół Gospodarki Lokalowej i Administracji w Knurowie
ul. Floriana 4
44-190 Knurów
tel.
323394500
fax. 323394501
e-mail zp@mzglia.pl

Zawartość:
Zakres obowiązków dodatkowych w zakresie sprzątania pomieszczeń ogólnodostępnych
pawilonu handlowo usługowego przy ul. Dworcowej 38a w Knurowie

ZAKRES USŁUG DODATKOWYCH W ZAKRESIE SPRZĄTANIA
POMIESZCZEŃ OGÓLNODOSTĘPNYCH W BUDYNKU UŻYTKOWYM
HANDLOWO USŁUGOWYM PRZY UL. DWORCOWEJ 38a W
KNUROWIE

Zakres czynności:
1. mycie podłóg i urządzeń sanitarnych w łazienkach - 2 razy na dobę
2. mycie okładzin ściennych w łazienkach - 1 raz na dobę
3. dezynfekcja łazienek - 1 raz na tydzień
4. mycie okien w łazienkach, korytarzach i klatkach schodowych oraz pranie i zawieszanie
firan i zasłon w holu na parterze - 1 raz na 3 m-ce
5. mycie podłóg w korytarzach i klatkach schodowych - 1 raz na dobę
6. mycie lamperii w korytarzach i klatkach schodowych - wg potrzeb
7. mycie drzwi wejściowych do budynku – wg potrzeb
8. wynoszenie śmieci do śmietnika - 1 raz na dobę
9. utrzymanie porządku w śmietniku – codziennie
10. uzupełnianie artykułów higienicznych (papieru toaletowego, ręczników papierowych,
mydła) – codziennie
11. mycie boazerii na korytarzach – 1 raz na 3 m-ce

Wykonywanie usług odbywać się będzie od poniedziałku do piątku w godzinach
od 7.30 do 15.30 przy użyciu środków i materiałów własnych Wykonawcy.

ZAŁĄCZNIK NR 7

DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA:

WYKONYWANIE
USŁUG
W
ZAKRESIE
SPRZĄTANIA
POMIESZCZEŃ
I
OBEJŚĆ
BUDYNKÓW
MIESZKALNYCH,
UŻYTKOWYCH I GARAŻY STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY
KNURÓW
ZARZĄDZANYCH
PRZEZ
MIEJSKI
ZESPÓŁ
GOSPODARKI LOKALOWEJ I ADMINISTRACJI W KNUROWIE

Zamawiający:
Miejski Zespół Gospodarki Lokalowej i Administracji w Knurowie
ul. Floriana 4
44-190 Knurów
tel.
323394500
fax. 323394501
e-mail zp@mzglia.pl

Zawartość:
Zakres obowiązków dodatkowych w zakresie
przesiadkowego przy ul. Książenickiej 1 w Knurowie

sprzątania

pomieszczeń

centrum

ZAKRES USŁUG DODATKOWYCH W ZAKRESIE SPRZĄTANIA
POMIESZCZEŃ OGÓLNODOSTĘPNYCH W BUDYNKU CENTRUM
PRZESIADKOWEGO PRZY UL. KSIĄŻENICKIEJ 1 W KNUROWIE

Zakres czynności:
1. mycie podłóg i urządzeń sanitarnych w łazience - 1 raz na dobę,
2. mycie okładzin ściennych w łazience - 1 raz na dobę,
3. dezynfekcja łazienki - 1 raz na dobę
4. mycie okien - 1 raz na 3 m-ce,
5. mycie drzwi wejściowych do budynku – wg potrzeb,
6. wynoszenie śmieci do śmietnika - 1 raz na dobę.
7. utrzymanie porządku wokół śmietnika – codziennie
8. uzupełnianie artykułów higienicznych (papieru toaletowego, ręczników papierowych,
mydła) – codziennie
9. otwieranie pomieszczeń poczekalni rano przed pierwszym kursem autobusu oraz
zamykanie wieczorem po ostatnim kursie autobusu

Wykonywanie usług odbywać się będzie od poniedziałku do piątku w godzinach
od 7.30 do 15.30 przy użyciu środków i materiałów własnych Wykonawcy z
wyjątkiem otwierania i zamykania pomieszczeń poczekalni, które należy
wykonywać codziennie - 7 dni w tygodniu.

ZAŁĄCZNIK NR 8

DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA:

WYKONYWANIE
USŁUG
W
ZAKRESIE
SPRZĄTANIA
POMIESZCZEŃ
I
OBEJŚĆ
BUDYNKÓW
MIESZKALNYCH,
UŻYTKOWYCH I GARAŻY STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY
KNURÓW
ZARZĄDZANYCH
PRZEZ
MIEJSKI
ZESPÓŁ
GOSPODARKI LOKALOWEJ I ADMINISTRACJI W KNUROWIE

Zamawiający:
Miejski Zespół Gospodarki Lokalowej i Administracji w Knurowie
ul. Floriana 4
44-190 Knurów
tel.
323394500
fax. 323394501
e-mail zp@mzglia.pl

Zawartość:
Zakres obowiązków dodatkowych w zakresie
przesiadkowego przy ul. Szpitalnej 19 w Knurowie

sprzątania

pomieszczeń

centrum

ZAKRES USŁUG DODATKOWYCH W ZAKRESIE SPRZĄTANIA
POMIESZCZEŃ OGÓLNODOSTĘPNYCH W BUDYNKU CENTRUM
PRZESIADKOWEGO PRZY UL. SZPITALNEJ 19 W KNUROWIE

Zakres czynności:
1. mycie podłóg i urządzeń sanitarnych w łazience - 1 raz na dobę,
2. mycie okładzin ściennych w łazience - 1 raz na dobę,
3. dezynfekcja łazienki - 1 raz na dobę
4. mycie okien - 1 raz na 3 m-ce,
5. mycie drzwi wejściowych do budynku – wg potrzeb,
6. wynoszenie śmieci do śmietnika - 1 raz na dobę.
7. utrzymanie porządku wokół śmietnika – codziennie
8. uzupełnianie artykułów higienicznych (papieru toaletowego, ręczników papierowych,
mydła) – codziennie
9. otwieranie pomieszczeń poczekalni rano przed pierwszym kursem autobusu oraz
zamykanie wieczorem po ostatnim kursie autobusu

Wykonywanie usług odbywać się będzie od poniedziałku do piątku w godzinach
od 7.30 do 15.30 przy użyciu środków i materiałów własnych Wykonawcy z
wyjątkiem otwierania i zamykania pomieszczeń poczekalni, które należy
wykonywać codziennie - 7 dni w tygodniu.

ZAŁĄCZNIKI NR 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA:

WYKONYWANIE
USŁUG
W
ZAKRESIE
SPRZĄTANIA
POMIESZCZEŃ
I
OBEJŚĆ
BUDYNKÓW
MIESZKALNYCH,
UŻYTKOWYCH I GARAŻY STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY
KNURÓW
ZARZĄDZANYCH
PRZEZ
MIEJSKI
ZESPÓŁ
GOSPODARKI LOKALOWEJ I ADMINISTRACJI W KNUROWIE

Zamawiający:
Miejski Zespół Gospodarki Lokalowej i Administracji w Knurowie
ul. Floriana 4
44-190 Knurów
tel.
323394500
fax. 323394501
e-mail zp@mzglia.pl

Zawartość:
- Wykaz usług
- Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych
- Wykaz osób
- Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału
- Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej.
- Wykaz części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć
podwykonawcom
- Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów
- Oświadczenie o zatrudnianiu osób na podstawie umowy o pracę

Załącznik nr 9

i

ć

k

Znak sprawy: TA.251.14.20

WYKAZ USŁUG
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie
przetarg nieograniczony na: WYKONYWANIE USŁUG W ZAKRESIE SPRZĄTANIA
POMIESZCZEŃ I OBEJŚĆ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH, UŻYTKOWYCH I GARAŻY
STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY KNURÓW ZARZĄDZANYCH PRZEZ MIEJSKI
ZESPÓŁ GOSPODARKI LOKALOWEJ I ADMINISTRACJI W KNUROWIE.
OŚWIADCZAM(Y), ŻE: wykonałem (wykonaliśmy) następujące usługi:

Przedmiot

Wartość

Data wykonania
(data rozpoczęcia - data
zakończenia)

Miejsce wykonania
zamówienia, Nazwa
Zamawiającego

W załączeniu:
Dowody, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

……….…….. dnia ……….……..

……………………………………………………

podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy
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Załącznik nr 10
pieczęć wykonawcy

Znak sprawy: TA.251.14.20

WYKAZ NARZĘDZI, WYPOSAŻENIA ZAKŁADU LUB URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH
Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z
informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami.
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetarg nieograniczony na:
WYKONYWANIE USŁUG W ZAKRESIE SPRZĄTANIA POMIESZCZEŃ I OBEJŚĆ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH, UŻYTKOWYCH I
GARAŻY STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY KNURÓW ZARZĄDZANYCH PRZEZ MIEJSKI ZESPÓŁ GOSPODARKI
LOKALOWEJ I ADMINISTRACJI W KNUROWIE
OŚWIADCZAM(Y), ŻE: dysponujemy:
Rodzaj narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych

……………….dnia ……………….

Informacja o podstawie do dysponowania

.………………………………………………………..
podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Załącznik nr 11
pieczęć wykonawcy

Znak sprawy: TA.251.14.20

WYKAZ OSÓB
Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub
kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla
wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetarg nieograniczony na:
WYKONYWANIE USŁUG W ZAKRESIE SPRZĄTANIA POMIESZCZEŃ I OBEJŚĆ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH, UŻYTKOWYCH I
GARAŻY STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY KNURÓW ZARZĄDZANYCH PRZEZ MIEJSKI ZESPÓŁ GOSPODARKI
LOKALOWEJ I ADMINISTRACJI W KNUROWIE
OŚWIADCZAM(Y), że w wykonaniu niniejszego zamówienia będą uczestniczyć następujące osoby:
Imię i Nazwisko

Zakres wykonywanych czynności

Informacja o podstawie do dysponowania
tymi osobami

……………….dnia ……………….

.………………………………………………………..
podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Załącznik nr 12

Znak sprawy: TA.251.14.20
Zamawiający:
Miejski Zespół Gospodarki Lokalowej i Administracji
Floriana 4
44-190 Knurów
Wykonawca:
…………………………………….…...
…………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:
…………………………………………
…………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.
U. z 2019 r. poz. 1843) (dalej jako: ustawa Pzp), dotyczące:
PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
ORAZ
SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: WYKONYWANIE
USŁUG W ZAKRESIE SPRZĄTANIA POMIESZCZEŃ I OBEJŚĆ BUDYNKÓW
MIESZKALNYCH, UŻYTKOWYCH I GARAŻY STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ
GMINY KNURÓW ZARZĄDZANYCH PRZEZ MIEJSKI ZESPÓŁ GOSPODARKI
LOKALOWEJ I ADMINISTRACJI W KNUROWIE
oświadczam, co następuje:
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam,
że
nie
podlegam
art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

wykluczeniu

z

postępowania

na

podstawie

Strona 1 z 4

Oświadczam,
że
nie
podlegam
art. 24 ust. 5 ustawy Pzp, w zakresie:

wykluczeniu

z

postępowania

na

podstawie

Art. 24 ust. 5 pkt 1
Wykonawca, 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 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz.
615) 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 2015 r. poz. 233, 978,
1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615).
Art. 24 ust. 5 pkt 4
Wykonawca, który z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w
istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą
z Zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4 ustawy Pzp, co doprowadziło do rozwiązania
umowy lub zasądzenia odszkodowania, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego
podstawą wykluczenia.
Art. 24 ust. 5 pkt 8
Wykonawca, który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych
środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp,
chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie
spłaty tych należności.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art.
…………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 1314, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na
podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..…………………............
……………………………………………………………………………………………………………………….

……….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)
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Oświadczam, że spełniam, określone przez Zamawiającego, warunki udziału w postępowaniu:

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegam na zasobach
następującego/ych

podmiotu/ów:

……………………………………………………………

..…………………………………………………………………………………………………………..
w następującym zakresie:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………… (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ
WYKONAWCA:
Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby
powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

nie zachodzą podstawy

wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA
KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:
Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami:
……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a
także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie

zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o

udzielenie zamówienia.
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam,

że

wszystkie

informacje

podane

w

powyższych

oświadczeniach

są

aktualne

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)
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Załącznik nr 13
pieczęć wykonawcy

Znak Sprawy: TA.251.14.20

Oświadczenie
o przynależności / braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
…………………………………………………………………………………………………...
(pełna nazwa i adres Wykonawcy)

Składając wniosek o dopuszczenie do udziału/ofertę1 w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego prowadzonym w trybie przetarg nieograniczony na:
WYKONYWANIE USŁUG W ZAKRESIE SPRZĄTANIA POMIESZCZEŃ I OBEJŚĆ
BUDYNKÓW MIESZKALNYCH, UŻYTKOWYCH I GARAŻY STANOWIĄCYCH
WŁASNOŚĆ GMINY KNURÓW ZARZĄDZANYCH PRZEZ MIEJSKI ZESPÓŁ
GOSPODARKI LOKALOWEJ I ADMINISTRACJI W KNUROWIE
działając na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.).
Oświadczam/(-my)

□ o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt.
23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.
1843 z późn. zm.):

□ o przynależności

2

do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.
1843 z późn. zm.).
Lp.

Nazwa podmiotu

Adres podmiotu

1
2
3
.......................................
(miejscowość, data)

..................................................................
(podpis i pieczątka osoby/ osób uprawnionych do występowania w imieniu Wykonawcy)

1

2

Niepotrzebne skreślić
Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Załącznik nr 14

Pieczęć Wykonawcy

Znak Sprawy: TA.251.14.20

WYKAZ CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, KTÓREJ WYKONANIE
WYKONAWCA ZAMIERZA POWIERZYĆ PODWYKONAWCOM
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie
przetarg nieograniczony na:
WYKONYWANIE USŁUG W ZAKRESIE SPRZĄTANIA POMIESZCZEŃ I OBEJŚĆ
BUDYNKÓW MIESZKALNYCH, UŻYTKOWYCH I GARAŻY STANOWIĄCYCH
WŁASNOŚĆ GMINY KNURÓW ZARZĄDZANYCH PRZEZ MIEJSKI ZESPÓŁ
GOSPODARKI LOKALOWEJ I ADMINISTRACJI W KNUROWIE
Oświadczam(y), iż w przedmiotowym postępowaniu powierzę(my) podwykonawcom
następujące części zamówienia :
L.p.

Wykaz części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom

UWAGA! Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia i dołączenia niniejszego załącznika
do składanej oferty tylko w przypadku , gdy powierzy wykonanie części zamówienia
podwykonawcom.

dnia
podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń
woli w imieniu Wykonawcy
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Załącznik nr 15

Pieczęć podmiotu oddającego zasoby do dyspozycji

Znak Sprawy: TA.251.14.20

ZOBOWIĄZANIE
do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy
wykonaniu zamówienia
Ja(/My) niżej podpisany(/ni) ………………….……………..………………………………….
(imię i nazwisko składającego oświadczenie)

będąc upoważnionym(/mi) do reprezentowania:
…………………………….………………………………….…………………………………
(nazwa i adres podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby)

oświadczam(/y),
że wyżej wymieniony podmiot, stosownie do art. 22a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), odda Wykonawcy:
…………………………………………………………………....…………………………….…………….…….
(nazwa i adres Wykonawcy składającego ofertę)

na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia pn.:
WYKONYWANIE USŁUG W ZAKRESIE SPRZĄTANIA POMIESZCZEŃ I OBEJŚĆ
BUDYNKÓW MIESZKALNYCH, UŻYTKOWYCH I GARAŻY STANOWIĄCYCH
WŁASNOŚĆ GMINY KNURÓW ZARZĄDZANYCH PRZEZ MIEJSKI ZESPÓŁ
GOSPODARKI LOKALOWEJ I ADMINISTRACJI W KNUROWIE
do dyspozycji niezbędne zasoby ………………………………………………………………..
(zakres udostępnianych zasobów)

na cały okres realizacji zamówienia i w celu jego należytego wykonania.

Sposób wykorzystania w/w zasobów przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia:
………….………………………………………………………………………………………..
Charakter stosunku prawnego, jaki będzie łączył nas z Wykonawcą:
………………………………………………..…………………………………………………
………………………………………………..
(miejsce i data złożenia oświadczenia)

………………….…………………..………………………
(podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu
podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby)
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Załącznik nr 16

Pieczęć Wykonawcy

Znak Sprawy: TA.251.14.20

OŚWIADCZENIE
o zatrudnieniu osób na podstawie umowy o pracę
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie
przetarg nieograniczony na:
WYKONYWANIE USŁUG W ZAKRESIE SPRZĄTANIA POMIESZCZEŃ I OBEJŚĆ
BUDYNKÓW MIESZKALNYCH, UŻYTKOWYCH I GARAŻY STANOWIĄCYCH
WŁASNOŚĆ GMINY KNURÓW ZARZĄDZANYCH PRZEZ MIEJSKI ZESPÓŁ
GOSPODARKI LOKALOWEJ I ADMINISTRACJI W KNUROWIE
Oświadczam(y), że
osoby wykonujące wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji
zamówienia, zatrudnione są na podstawie umowy o pracę, jeżeli wykonanie tych czynności
polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974
r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 108);
zapoznaliśmy się z wymogami Zamawiającego odnośnie zatrudnienia przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia na podstawie
umowy o pracę, określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i uznajemy się
za związanych określonymi w niej zasadami postępowania.

dnia
podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń
woli w imieniu Wykonawcy

