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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
I. Zamawiający:
Sieć Badawcza Łukasiewicz –
Instytut Chemii Przemysłowej
im. Prof. Ignacego Mościckiego
ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa
strona internetowa: www.ichp.pl
e-mail: malgorzata.rudyk@ichp.pl
tel/fax 22 568 22 63 lub tel. 22 568 22 90, kom. 506 065 785
II. Tryb udzielenia zamówienia.
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości
szacunkowej poniżej obowiązujących progów unijnych na podstawie ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z
2019 r. poz. 1843), zwanej dalej „ustawą Pzp”.
III. Opis przedmiotu zamówienia.
1. Przedmiotem zamówienia jest:
Świadczenie usług sprzątania w wskazanych przez Zamawiającego budynkach i
pomieszczeniach Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Chemii Przemysłowej
im. Prof. Ignacego Mościckiego w Warszawie przy ul. Rydygiera 8.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w specyfikacji
technicznej stanowiącej załącznik nr 8 do SIWZ.
3. Ustalenia organizacyjne związane z wykonaniem zamówienia zawarte są we
wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.
4. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę
na podstawie umowy o pracę osób wykonujących roboty objęte przedmiotem
zamówienia w zakresie realizacji czynności polegających na wykonywaniu
pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. –
Kodeks pracy (t.j. Dz.U. 2018 poz. 917)
IV. Informacje o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67
ust.1 jeżeli Zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień.
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o jakich mowa w art. 67 ust. 1
pkt 6 ustawy Pzp.
V. Informacje dotyczące ofert częściowych i wariantowych oraz zamówień
uzupełniających.
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
VI. Termin wykonania zamówienia.
Czas trwania umowy -12 miesięcy. Rozpoczęcie usługi – 1 sierpnia 2020 r.
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VII. Warunki udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej
działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia, tj. posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą
niż wartość umowy brutto, związanej z przedmiotem zamówienia,
c) zdolności technicznej/zawodowej (zgodnie z pkt. IX 6.3 SIWZ.
2. Ocena spełniania w/w warunków dokonana
dokumentów wyspecyfikowanych w pkt. IX SIWZ.

zostanie

na

podstawie

3. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca
nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów
technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia
gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację
zamówienia.
VIII.

Podstawy wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu.

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w
stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w
art. 24 ust.1pkt.12-23.
2. Dodatkowo Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie
art. 24 ust.5, ustawy Pzp, w szczególności:
1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd
układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane
zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził
likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015
r. – Prawo restrukturyzacyjne (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 243, z późn.zm.))
lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po
ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym
postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli
przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego
majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo
upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259
i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);
2) jeżeli Wykonawca lub osoby, o których mowa w ust. 1 pkt. 14, uprawnione
do reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach określonych
w art. 17 ust. 1 pkt. 2–4 z:
a) Zamawiającym,
b) osobami uprawnionymi do reprezentowania Zamawiającego,
c) członkami komisji przetargowej,
d) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a,
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–

chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie
zamawiającego w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z
udziału w postępowaniu;

3) 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, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub
zasądzenia odszkodowania,
3. Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy również na podstawie art.
24 ust 7 ustawy Pzp. ( jeśli dotyczy).
4. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art.24 ust. 1 pkt 13 i 14
oraz 16–20 lub ust. 5 (jeśli dotyczy) 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.
5. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając
wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające
dowody przedstawione na podstawie pkt. VII ust. 4 SIWZ.
6. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
IX. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających
warunków oraz brak podstaw wykluczenia Wykonawcy
w postępowaniu.

spełnianie
z udziału

1. Do oferty każdy Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień
składania ofert oświadczenia
stanowiące wstępne potwierdzenie, że
Wykonawca:
- spełnia warunki udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do SIWZ),
- nie podlega wykluczeniu (załącznik nr 3 do SIWZ);
2. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje
Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp
(załącznik nr 4do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może
przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta
została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni,
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roboczych terminie, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp,
w szczególności te, opisane w pkt IX ust. 6 i 7.
4. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania
o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania
wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń
lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu oraz 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.
5. Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp w pierwszej kolejności dokona
oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona
jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału
w postępowaniu.
6. Na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące
oświadczenia lub dokumenty:
1) w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału
w postępowaniu - odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji
i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają
wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw
do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;
2) w celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego sytuacji
ekonomicznej lub finansowej, o którym mowa w pkt. VI. 2b) SIWZ,
Zamawiający żąda od Wykonawcy opłaconej polisy lub innego dokumentu
ubezpieczenia potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
dotyczącej przedmiotu zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż wartość
umowy brutto. Jeżeli z przedstawionego dokumentu nie będzie wynikało,
że ubezpieczenie jest opłacone, Wykonawca do oferty powinien załączyć
dokument potwierdzający opłacenie składki ubezpieczeniowej. W
przypadku załączenia do oferty polisy wystawionej na okres krótszy, niż
czas trwania umowy, Wykonawca zobowiązany jest do załączenia oprócz
polisy- pisemnego oświadczenia, że zobowiązuje się do posiadania
ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej przez cały okres realizacji
przedmiotu zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż wartość umowy brutto;
3) w celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności
technicznej lub zawodowej, o którym mowa w pkt. VI 2c) SIWZ,
Zamawiający żąda od Wykonawcy wykazu co najmniej trzech usług
odpowiadających swoim rodzajem i wartością pracom stanowiącym
przedmiot niniejszego zamówienia, wykonanych w okresie ostatnich trzech
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy, to w tym okresie, (załącznik nr 5 do SIWZ) wraz z
dowodami na ich należyte wykonanie.
7. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 6 pkt 1,
składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma
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siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto
likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
8. Dokument, o którym mowa w pkt 7, powinien być wystawiony nie wcześniej
niż sześć miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
9. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się
dokumentów, o których mowa w ust. 7, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób
uprawnionych do jego reprezentacji lub oświadczenie osoby, której dokument
miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy
lub miejsce zamieszkania tej osoby.
10. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę,
Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania
ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji
dotyczących tego dokumentu.
11. Dokumenty wskazane w pkt. 7-10 należy przedłożyć wraz z tłumaczeniem
na język polski.
12. W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy
Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie
rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w
postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126) oraz
Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii Dz. U. z 2018 r. poz.
1993, z późn. zm) oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju (Dz. U. z 2019 r. poz.
2447).
X.

Informacja dla Wykonawców polegających na zasobach innych
podmiotów oraz zamierzających powierzyć wykonanie części zamówienia
podwykonawcom.

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału
w postępowaniu, o których mowa w pkt. VII SIWZ, w stosownych sytuacjach
oraz w odniesieniu do przedmiotowego zamówienia, lub jego części, polegać
na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących
go z nim stosunków prawnych, zgodnie z regulacjami określonymi w art. 22a ust.
1-6 ustawy Pzp.
2. Wykonawca, który zamierza powołać się na zasoby innych podmiotów w celu
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania – w
zakresie, w jakim powołuje się na zasoby – warunków udziału, zamieszcza
informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. IX ust. 1
SIWZ (załączniki nr 2 i nr 3 do SIWZ).
3. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie
części zamówienia
podwykonawcom ma obowiązek wskazania Zamawiającemu tych części
zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz
podania nazw firm tych podwykonawców.
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4.

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 oświadczeniu, o którym mowa w pkt. IX ust. 1 SIWZ
(załącznik nr 3 do SIWZ).

5. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia, jak za
własne działania i zaniechania.
XI.

Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia.

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 zakresie przedmiotowego zamówienia.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków,
o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, oraz o których mowa w pkt. VIII ust.
2 SIWZ, natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy
wykazują zgodnie z pkt. VII ust. 1 SIWZ.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, każdy
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie składa dokumenty,
o których mowa w IX ust. 1 SIWZ. 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.
4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o którym mowa w pkt. IX ust. 2 SIWZ, składa każdy z
Wykonawców.
XII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami
oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów.
1. W 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 2018 r. poz. 2188, z
późn. zm.), osobiście, za pośrednictwem doręczyciela , 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 2020 r. poz. 344, z
późn. zm.), z uwzględnieniem wymogów dotyczących formy, ustanowionych
w ust. 5-8.
2. Zamawiający wyznacza do bezpośredniego kontaktowania się
Wykonawcami:
1) w sprawach dotyczących procedury postępowania:
Małgorzata Rudyk tel. + 48 22 568 22 90 faks + 48 22 568 22 63
e-mail: malgorzata.rudyk@ichp.pl

z
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2) w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia:
Jacek Brzozowski, tel 22 568 23 93, e-mail: jacek.brzozowski@ichp.pl
3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), kierując pisemny
wniosek na adres:
Sieć Badawcza ŁukasiewiczInstytut Chemii Przemysłowej
im. Prof. Ignacego Mościckiego
ul. Rydygiera 8
01-793 Warszawa
4. Zamawiający wnosi o przekazywanie pytań również drogą elektroniczną (na
adres malgorzata.rudyk@ichp.pl) w formie edytowalnej, gdyż skróci to czas
udzielania wyjaśnień. Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi
Wykonawcy, który złożył pytanie, a także zamieści ją na stronie internetowej
pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął nie później niż
do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania
ofert.
5. 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, każda ze stron na żądanie drugiej
strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
6. W postępowaniu oświadczenia składa się w formie pisemnej.
7. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
8. Oświadczenia i dokumenty o których mowa w pkt. IX SIWZ należy złożyć
w oryginale lub kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem”.
9. Poświadczenia „za zgodność z oryginałem” dokonuje odpowiednio
Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega
Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
10. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej.
11. Poświadczenie za zgodność z oryginałem dokonywane w formie pisemnej
powinno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu,
w szczególności wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię
dokumentu za zgodność z oryginałem.
12. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie
poświadczonej kopii dokumentów, innych niż oświadczeń, wyłącznie wtedy,
gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej
prawdziwości.
XIII. Wymagania dotyczące wadium.
Wadium nie jest wymagane.
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XIV. Termin związania ofertą.
Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania
ofert tj. do dnia 19 czerwca 2020 r.
XV. Opis sposobu przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania
i otwarcia ofert
1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym.
2. Część cenowa oferty musi być przygotowana na Formularzu ofertowym
stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.
3. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.
4. Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę.
5. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia
i załączniki, o których mowa w treści SIWZ.
6. Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz
przedstawionymi
przez
Zamawiającego
wzorcami
–
załącznikami,
a w szczególności zawierać wszystkie informacje oraz dane.
7. Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych
do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem
rejestracyjnym oraz przepisami prawa.
8. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego
przedstawiciela Wykonawcy, należy dołączyć właściwe umocowanie prawne.
9. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem
osoby podpisującej ofertę.
10. Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi
numerami, a cała oferta wraz z załącznikami była w trwały sposób ze sobą
połączona.
11. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu (zamkniętej kopercie),
w siedzibie Zamawiającego, budynek nr 1 pokój 254 Zespół Zamówień
Publicznych i Zaopatrzenia w godz. 1000 - 1500 w dni robocze, do dnia 20 maja
2020 r. do godz. 1100
12. Koperta winna być w sposób wyraźny oznaczona napisem: „Oferta na
świadczenie usług sprzątania w wybranych budynkach i pomieszczeniach Sieci
Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Chemii Przemysłowej im. Prof. Ignacego
Mościckiego w Warszawie przy ul. Rydygiera 8 - sprawa nr WL-/223/235/20/MR
– NIE OTWIERAĆ przed godz. 1200 dn. 20 maja 2020 r.” oraz nazwą oferenta.
13. W wypadku wysłania oferty pocztą za termin złożenia przyjmuje się datę
otrzymania oferty, a nie datę stempla pocztowego.
14. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy .
ul. Rydygiera 8, budynek nr 1 pokój nr 262, w dniu 20 maja 2020 r. o godz. 1200.
15. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art.
86 ust.4 ustawy Pzp.
17. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej
informacje dotyczące
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1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków
płatności zawartych w ofertach.
16. Oferty złożone po terminie będą niezwłocznie zwrócone oferentom.
XVI. Opis sposobu obliczenia ceny oferty.
1. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia Formularza ofertowego (załącznik
nr 1 do SIWZ), w którym poda łączną cenę netto realizacji całości przedmiotu
zamówienia i cenę brutto obejmującą należny w dniu składania ofert podatek
VAT.
2. Cena zbiorcza oferty winna uwzględniać wszystkie zobowiązania oferenta
tj. obejmować wszystkie koszty i składniki ceny związane z wykonaniem
zamówienia, o których mowa w SIWZ.
3. Cena może być tylko jedna i nie może ulegać zmianie przez okres ważności
oferty.
4. Cena zbiorcza oferty netto oraz brutto winna być podana cyfrowo i słownie.
5. Przedmiot zamówienia określony jest w załączniku nr 8 do SIWZ.
XVII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze
oferty.
1. Oferty zostaną otwarte w trybie jawnym przez Komisję Przetargową przy udziale
oferentów.
2. Komisja Przetargowa na posiedzeniu zamkniętym oceni oferty z punktu
widzenia ich poprawności formalnej, tj. zgodności z ustawą Pzp i SIWZ oraz
stosownie do okoliczności zwróci się z wnioskiem do Kierownika
Zamawiającego o wykluczenie oferentów nie spełniających wymaganych
warunków oraz o odrzucenie ofert na podstawie art.89 ustawy Pzp.
3. Zakwalifikowane do dalszego postępowania oferty Komisja oceni na podstawie
następujących kryteriów:
a) cena całkowita oferty brutto

-

80%

najniższa cena całkowita brutto
liczba punktów = --------------------------------------------------------- x 10 pkt x 80% x
cena badanej oferty
x liczba członków Komisji Przetargowej
b) termin płatności

-

20%

termin płatności badanej oferty
liczba punktów = --------------------------------------------------------- x 10 pkt x 20% x
30
x liczba członków Komisji Przetargowej
Podstawowy (minimalny) termin płatności faktury wynosi 14 dni od daty doręczenia
jej Zamawiającemu. Wykonawca może zaproponować dłuższy termin płatności,
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jednak nie dłuższy niż 30 dni. W przypadku zaoferowania terminu płatności
dłuższego niż 30 dni do oceny i porównania ofert przyjęty zostanie termin płatności
30 dni, zaś w przypadku zaoferowania terminu płatności krótszego niż 14 dni lub
niepodania żadnego terminu do oceny i porównania ofert przyjęty zostanie termin
płatności 14 dni.
O wyborze oferty zadecyduje największa ilość punktów uzyskana w w/w kryteriach.
XVIII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po
wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego.
1. Umowa powinna zostać podpisana w terminie nie krótszym niż 5 dni od daty
poinformowania o wyniku postępowania i nie dłuższym niż upływ terminu
związania ofertą.
2. W przypadku, gdy zostanie wybrana jako najkorzystniejsza oferta Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawca przed
podpisaniem umowy na wezwanie Zamawiającego przedłoży umowę regulującą
współpracę Wykonawców, w której m.in. zostanie określony pełnomocnik
uprawniony do kontaktów z Zamawiającym oraz do wystawiania dokumentów
związanych z płatnościami.
XIX. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie jest wymagane.
XX. 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.
1. Umowa będzie sporządzona w języku polskim i zgodnie z prawem polskim.
2. Umowa zostanie zawarta z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści
niniejszej specyfikacji SIWZ oraz danych zawartych w wybranej ofercie.
3. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie
zamówienia publicznego na warunkach określonych we wzorze umowy,
stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.
4. W przypadku gdy Zamawiający będzie zawierał umowę z Wykonawcami, którzy
wspólnie ubiegali się o udzielenie zamówienia, umowa zostanie poszerzona
o postanowienia dotyczące solidarnej odpowiedzialności tych Wykonawców.
5. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian warunków umowy wyłącznie
w okolicznościach, o których mowa w art. 144 ustawy Pzp.
XXI. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w
toku postępowania o udzielenie zamówienia
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, przysługują środki ochrony prawnej
określone w dziale VI ustawy Pzp.
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XXII.

Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone
rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą, jeżeli Zamawiający
przewiduje rozliczenie w walutach obcych.

Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
XXIII. Załączniki.









Załączniki do SIWZ:
formularz ofertowy – zał. nr 1,
wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – zał. nr 2,
wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu – zał. nr 3,
wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień
publicznych – zał. nr 4,
wzór oświadczenia RODO – zał. nr 5,
wykaz wykonanych usług o podobnym zakresie i wartości – zał. nr 6,
wzór umowy – zał. nr 7,
specyfikacja techniczna – opis przedmiotu zamówienia – zał. nr 8.
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Numer sprawy: WL-2/223/235/20/MR
Załącznik nr 1
FORMULARZ OFERTOWY
Nazwa firmy…………………………………………………………………………………
Adres …………………………………………………………………………………………...
Województwo……………………………………
REGON ………………………………………NIP…………………………………………...
Telefon…………………………………………fax……………………………………………
e-mail …………………………………………………………………………………………
Informacja na temat przedsiębiorstwa:
mikro przedsiębiorstwo
małe przedsiębiorstwo
średnie przedsiębiorstwo
duże przedsiębiorstwo

OFERTA
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym nr WL-2/223/235/20/MR na
„Świadczenie usług sprzątania w wybranych budynkach i pomieszczeniach Sieci
Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Chemii Przemysłowej im. Prof. Ignacego
Mościckiego w Warszawie przy ul. Rydygiera 8.
1. Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę:
Cena netto za 1 miesiąc wykonywania przedmiotu zamówienia wynosi ………zł
(słownie złotych ……………………………………………………………………………)
Stawka podatku VAT ……………%
Wartość podatku VAT wynosi …………………………………………………………….zł
(słownie złotych …………………………………………………………………………....)
Cena brutto za 1 miesiąc wykonywania przedmiotu zamówienia wynosi
…………zł
2. Oferowany termin płatności wynosi …………….. dni kalendarzowych od daty
wystawienia faktury.
4. Oświadczamy, że w zaproponowanej cenie brutto zostały uwzględnione wszystkie
koszty realizacji zamówienia.
5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków
Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne
informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia.
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6. Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone przez
zamawiającego w SIWZ, a na potwierdzenie tego składamy wymagane
dokumenty
i oświadczenia.
7. Zamówienie
wykonamy
samodzielnie/wykonanie
powierzamy podwykonawcom*
Lp.

Firma
podwykonawcy

Część zamówienia jaka
zostanie powierzona
podwykonawcy**

następujących

zadań

Wartość lub procentowa
część, jaka zostanie
powierzona podwykonawcy

8. Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie wskazanym w SIWZ.
9. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty upływu
terminu składania ofert.
10. Oświadczamy, ze zawarty w SIWZ wzór umowy został przez nas zaakceptowany
i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej
do zawarcia umowy na wymienionych w niej warunkach.

………………………………..
Podpisy osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy
*niepotrzebne skreślić
**wypełnić jeżeli dotyczy
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Numer sprawy: WL-2/223/235/20/MR
Załącznik nr 2
Zamawiający:

Sieć Badawcza Łukasiewicz
Instytut Chemii Przemysłowej
im. Prof. Ignacego Mościckiego
01-793 Warszawa
ul. Rydygiera 8
(pełna nazwa/firma, adres)

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 (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Na
potrzeby
postępowania
o
udzielenie
zamówienia
publicznego
pn. Świadczenie usług sprzątania w wybranych budynkach i pomieszczeniach

Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Chemii Przemysłowej im. Prof.
Ignacego Mościckiego w Warszawie przy ul. Rydygiera 8. - sprawa nr WL2/223/235/20/MR, prowadzonego przez Sieć Badawczą Łukasiewicz - Instytut
Chemii Przemysłowej im. Prof. Ignacego Mościckiego, oświadczam, co następuje:
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego
w Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia rozdział VI.

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

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych
przez zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia rozdział VI, 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 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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Numer sprawy: WL-2/223/235/20/MR
Załącznik nr 3
Zamawiający:
Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Chemii Przemysłowej
im. Prof. Ignacego Mościckiego
01-793 Warszawa
ul. Rydygiera 8
(pełna nazwa/firma, adres)

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 (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
Na

potrzeby

postępowania

o

udzielenie

zamówienia

publicznego

pn. Świadczenie usług sprzątania w wybranych budynkach i pomieszczeniach

Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Chemii Przemysłowej im. Prof.
Ignacego Mościckiego w Warszawie przy ul. Rydygiera 8 - sprawa nr WL2/223/235/20/MR, prowadzonego przez Sieć Badawczą Łukasiewicz - Instytut
Chemii Przemysłowej im. Prof. Ignacego Mościckiego w Warszawie, oświadczam,
co następuje:
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
1. Oświadczam,

że

nie

podlegam

wykluczeniu

z

postępowania

na

podstawie

wykluczeniu

z

postępowania

na

podstawie

art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
2. Oświadczam,

że

nie

podlegam

art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

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

17

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na
podstawie art. …………. ustawy Pzp

(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w

art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 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)

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)
[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp]

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA
KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam,

że

w

stosunku

do

następującego/ych

podmiotu/tów,

będącego/ych

podwykonawcą/ami: ……………………………………………………………………..….……
pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),

(podać

nie zachodzą podstawy

wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
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…………………………………………
(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.
…………………………………………
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Numer sprawy: WL-2/223/235/20/MR
Załącznik nr 4
Zamawiający:

Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Chemii Przemysłowej
im. Prof. Ignacego Mościckiego
01-793 Warszawa
ul. Rydygiera 8
(pełna nazwa/firma, adres)

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. 24 ust. 11 z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1986 ), dalej jako: ustawa PZP

O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI
DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ,
o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Świadczenie
usług sprzątania w wybranych budynkach i pomieszczeniach Sieci Badawczej
Łukasiewicz – Instytutu Chemii Przemysłowej im. Prof. Ignacego Mościckiego
w Warszawie przy ul. Rydygiera 8 - sprawa nr WL-2/223/235/20/MR, prowadzonego
przez Sieć Badawczą Łukasiewicz - Instytut Chemii Przemysłowej im. Prof.
Ignacego Mościckiego w Warszawie, oświadczam, co następuje:
1. *oświadczam. że przynależę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy
z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r.
poz. 184, 1618 i 1634), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP z
następującymi Wykonawcami, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu o
udzielenia zamówienia:
1) ________________________________________________________________
2) ________________________________________________________________
Przedstawiam w załączeniu następujące dowody:
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________ ,
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że powiązania z Wykonawcą/Wykonawcami:
__________________________________________________________________
(nazwa i adres Wykonawcy)

nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie
zamówienia.
_______________________, ____________________
miejscowość

data

______________________________
podpis osoby upoważnionej/ podpisy
osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

2. * oświadczam. że nie przynależę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z
2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp
z wykonawcami, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu o udzielenia
zamówienia.

_______________________, ____________________
miejscowość

data

_______________________________
podpis osoby upoważnionej/ podpisy
osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

* - nieodpowiednie skreślić
Uwaga:
Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia od zamieszczenia na stronie internetowej
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu
powyższe oświadczenie. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może
przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
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Numer sprawy: WL-2/223/235/20/MR
Załącznik nr 5

Wzór oświadczenia wymaganego od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków
informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio
pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym
postępowaniu.*

...............................................................
(podpisy osoby/osób wskazanych
w dokumencie, uprawnionej/uprawnionych
do występowania w obrocie prawnym,
reprezentowania Wykonawcy
i składania oświadczeń woli w jego imieniu)

______________________________

1)

rozporządzenie 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).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi
wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia
wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).
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Numer sprawy: WL-2/223/235/20/MR
Załącznik nr 6

WYKAZ ZREALIZOWANYCH ZAMÓWIEŃ
Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat usług zbliżonych, co do zakresu i
wartości do usług objętych zamówieniem.
Dostawy ujęte w wykazie, muszą być potwierdzone referencjami.

Lp.

Nazwa
zleceniodawcy

Przedmiot usługi
Wartość wykonanej
(należy określić
usługi
wielkość powierzchni)

Data
wykonania

1.
2.
3.

W załączeniu ................... referencje

.............................., dn. ........................
...............................................................
......
(podpisy osoby/osób wskazanych
w dokumencie, uprawnionej/uprawnionych
do występowania w obrocie prawnym,
reprezentowania Wykonawcy
i składania oświadczeń woli w jego imieniu)
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Numer sprawy: WL-2/223/235/20/MR
Załącznik nr 7
WZÓR UMOWY Nr WL-2/223/235/20/MR
zawarta w Warszawie w dniu .................. w wyniku przeprowadzonego postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie
z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.
U. z 2019 r. poz. 1843), pomiędzy:
Siecią Badawczą Łukasiewicz - Instytutem Chemii Przemysłowej im. Prof.
Ignacego Mościckiego z siedzibą w Warszawie ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa,
wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem 0000056011, posiadającym NIP: 525-000-79-39, REGON:
000045161, zwanym dalej „Zamawiającym” lub „Ł – IChP”,
reprezentowanym przez:
dr inż. Pawła Bielskiego - Dyrektora
a
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
zwanym dalej „Wykonawcą”,
a łącznie zwanymi dalej również „Stronami” lub każda z osobna „Stroną” „niniejszej
umowy”, zwanej dalej „Umową”.
§1
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługi porządkowo –
czystościowe w wybranych pomieszczeniach należących do Zamawiającego,
zlokalizowanych przy ul. Rydygiera 8 w Warszawie.
2. Realizowanie Usługi będące
przedmiotem j Umowy zostały szczegółowo
określone w ałączniku nr 1 do Umowy.
3. Wykonawca będzie wykonywał całość usługi za pomocą własnego sprzętu,
wyposażenia i środków czystości zgodnie z przepisami w zakresie
Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz zapewni wykonywanie wszystkich czynności
wskazanych w Umowie przez swój personel.
4. Wykonawca oświadcza, iż posiada uprawnienia do wykonywania określonej
działalności lub czynności, objętej przedmiotem Umowy, posiada niezbędną
wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami
zdolnymi do wykonania Umowy, znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej
zapewniającej wykonanie przedmiotu Umowy.
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5. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z pomieszczeniami objętymi Umową i nie
wnosi żadnych zastrzeżeń, uwag.
§2
1. Umowa obowiązuje przez okres 12 miesięcy od dnia podpisania.
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać czynności objęte przedmiotem Umowy
z należytą starannością i dokładnością.
3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane przez
osoby, którym powierzył obowiązki wynikające z Umowy.
§3
1. Wykonawca zobowiązuje się do dokonywania wszelkich poprawek na żądanie
Zamawiającego, o ile konieczność ich dokonania wyniknie z niewłaściwego
wykonania usługi.
2. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia zgłoszonych nieprawidłowości w
terminie uzgodnionym przez Strony, w trybie roboczym.
3. Osobami odpowiedzialnymi za kontakt są:
1) ze strony Zamawiającego: Jacek Brzozowski, nr telefonu: 22 568 23 93
2) ze strony Wykonawcy: ………………, nr telefonu:………………….
4. W przypadku braku wykonania wymienionych w § 1 ust. 2 pr, czynności,
Zamawiający ma prawo zlecić wykonanie tej usługi osobie trzeciej przy
jednoczesnym obciążeniu kosztami jej wykonania Wykonawcy, co nie wyklucza
zastosowania wobec Wykonawcy kar umownych wynikających z § 5 ust. 1
Umowy.
§4
1. Strony zgodnie ustalają wysokość zryczałtowanego wynagrodzenia miesięcznego
za zakres prac, czynności objętych Umową na kwotę: …………………. złotych
netto (słownie: ………………………………….. netto).
2. Strony ustalają, ze w cenie ryczałtu wliczone są materiały higieniczne i
urządzenia do wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę.
3. Podatek VAT Wykonawca naliczać będzie w wysokości zgodnej z aktualnie
obowiązującymi przepisami z dnia wystawienia faktury.
4. Należność z tytułu wykonywania Umowy płatna będzie miesięcznie na podstawie
faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę w ostatnim tygodniu miesiąca, w
którym usługa została wykonywana. Faktura zostanie przyjęta przez
przedstawiciela Zamawiającego po sprawdzeniu czy prace będące przedmiotem
Umowy zostały wykonane z należytą starannością, co zostanie potwierdzone
podpisanym miesięcznym protokołem odbioru przedmiotu Umowy przez
przedstawicieli Stron..
5. Należność z tytułu wykonania przedmiotu Umowy będzie przekazana przelewem
w terminie ……….. dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.
6. Za datę zapłaty Strony ustalają dzień, w którym Zamawiający wydał swojemu
bankowi polecenie przelewu na rachunek Wykonawcy.
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§5
1. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wadliwego wykonania Umowy,
oraz nie usunięcia zgłoszonych nieprawidłowości, Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia miesięcznego
netto, określonego w § 4 ust.1.
2. W przypadku opóźnień w realizacji czynności będących przedmiotem Umowy
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2%
wynagrodzenia miesięcznego netto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.
3. Jeżeli wysokość zastrzeżonej kary umownej nie pokryje poniesionej szkody,
Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach
ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym.
§6
1.

Strony ustalają, iż prawem właściwym dla wykonania
polskie.

2.

W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu
cywilnego.

3.

Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją Umowy, o ile nie będą mogły
zostać rozwiązane polubownie, podlegają rozstrzygnięciu przez właściwy dla
siedziby Zamawiającego sąd powszechny.

4.

Stronom przysługuje prawo wypowiedzenia
Umowy z zachowaniem 1miesięcznego terminu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca
kalendarzowego Wszelkie ewentualne zmiany do Umowy wymagają zachowania
formy pisemnej pod rygorem nieważności.

5.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym
egzemplarzu dla każdej ze Stron.

6.

Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.

WYKONAWCA:

Umowy będzie prawo

ZAMAWIAJĄCY:
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Załącznik nr 1 do umowy nr WL-2/223/235/20/MR
Wykaz wykonywanych czynności w ramach realizacji przedmiotu Umowy.
I.

Korytarze, pomieszczenia biurowe:
1. Mycie podłóg, odkurzanie
2. Przecieranie na wilgotno parapetów
3. Przecieranie na wilgotno kaloryferów
4. Przecieranie na wilgotno półek i sprzętu gaśniczego
5. Przecieranie na wilgotno klamek
6. Usuwanie widocznych zabrudzeń z przeszkleń, drzwi
7. Opróżnianie koszy na śmieci, wymiana worków, wyrzucenie śmieci
8. Mycie koszy na śmieci
9. Wycieranie drzwi i przeszkleń w miejscach dotykowych (klamki okolice klamek)
10. Wycieranie włączników świateł i gniazd
11. Podlewanie kwiatów

II. Sanitariaty i kuchnia:
1. Mycie muszli/ pisuarów
2. Mycie umywalek, armatury, dozowników
3. Mycie powierzchni podłogowych
4. Mycie płytek wokół urządzeń sanitarnych
5. Przecieranie na wilgotno klamek, opraw włączników
6. Mycie luster
7. Opróżnianie koszy na śmieci, wymiana worków i wyrzucenie śmieci
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Załącznik nr 2 do Umowy nr WL-2/223/235/20/MR
I.

Wykaz pomieszczeń/powierzchni będących zakresem przedmiotowej usługi
oraz częstotliwość wykonywania usługi:
Budynek Nr 3A
Budynek dwupiętrowy, powierzchnia ogólna do sprzątania ok. 300 m² , w tym 2
łazienki po ok. 25 m² oraz schody od parteru do 2 piętra ok. 50 m².
Częstotliwość sprzątania 1 x w tygodniu, łazienki 3 x w tygodniu.
Budynek Nr 10
Budynek jednopiętrowy, powierzchnia do sprzątania ok. 30 m² w tym jedna łazienka
ok. 10 m².
Częstotliwość sprzątania 1 x w tygodniu, łazienki 2 x w tygodniu.
Hala 6C
Hala produkcyjna, powierzchnia do sprzątania ok. 200 m², w tym dwie klatki
schodowe od parteru do 4 piętra oraz łazienka o 10 m ².
Częstotliwość sprzątania 1 x w tygodniu, łazienka 3 x w tygodniu.
Budynek Nr 18
Budynek czteropiętrowy, powierzchnia do sprzątania od parteru do 4 piętra ok. 700
m² w tym 1 klatka schodowa ok. 100 m² oraz 4 łazienki po 5 m² każda.
Częstotliwość sprzątania 1 x w tygodniu, łazienki 3 x w tygodniu.
Budynek Nr 19
Budynek jednopiętrowy, powierzchnia do sprzątania ok. 90 m² w tym dwie łazienki
ok. 10 m² oraz schody z parteru na pierwsze piętro.
Częstotliwość sprzątania 1 x w tygodniu, łazienki 2 x w tygodniu.
Budynek 20/20A
Budynek trzypiętrowy, powierzchnia do sprzątania od parteru do 3 piętra 1700 m² w
tym 3 szt. schodów z parteru na 3 piętro ok. 250 m² oraz 12 szt. łazienek ok. 10 m²
każda.
Częstotliwość sprzątania 2 x w tygodniu, łazienki 5 x w tygodniu.
Budynek Nr 20B
Budynek dwupiętrowy, powierzchnia do sprzątania ok. 240 m² w tym dwie łazienki
ok. 10 m² każda oraz schody z parteru na drugie piętro ok. 60 m².
Częstotliwość sprzątania 1 x w tygodniu, łazienki 2x w tygodniu
Budynek Nr 24
Budynek jedenastopiętrowy, powierzchnia do sprzątania ok. 1450 m² w tym dwie
klatki schodowe od parteru do jedenastego piętra ok. 300 m², oraz 13 łazienek (wraz
z aneksami) ok.15 m² każda, hol główny.
Częstotliwość sprzątania 2 razy w tygodniu, łazienki 5 razy w tygodniu.
Uwagi: dotyczy n/w kondygnacji: Parter, 1p, 6p, 7p, 8p,9p (przy windach), 10p,11p
Korytarze piwniczne sprzątane 2 razy w miesiącu.
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Budynek 20 A

Piętro

Nr
pokoju

Metraż

parter

1

40

parter

3

40

parter

4

20

parter

9

65

parter

12

20

parter

13

40

parter

14

20

parter

15

20

parter

16

20

parter

18

20

parter

20

40

parter

21

20

parter

23

20

parter

24

20

parter

26

20

parter

27

40

parter

28

40

parter

31

20

parter

33

40

parter

35

20

1 piętro

112

20

1 piętro

132

40

1 piętro

133

20

1 piętro

135/A/B/
C

80

1 piętro

137

40
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Zakres prac sprzątających dotyczących pomieszczeń w budynku 20A:
 zbieranie śmieci z pokoi – 3 razy w tygodniu,
 mycie podłogi lub odkurzanie wykładziny, w zależności od pomieszczenia,
przecieranie klamek, drzwi, parapetów, ewentualnie przetarcie biurek, w
zależności od pomieszczenia - 1 raz w tygodniu.
 mycie umywalek służących do celów sanitarnych- 1 raz w tygodniu;
 uwagi dotyczące pokoju 135/A/B/C - pokój typowo biurowy, który musi być
bardzo dokładnie sprzątany minimum 2 razy w tygodniu, zabieranie śmieci 3
x w tygodniu.
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Załącznik nr 3 do umowy nr WL-2/223/235/20/MR
PROTOKÓŁ
odbioru usług porządkowo - czystościowych będących przedmiotem Umowy
wykonanych przez firmę ……………………. na terenie Sieci Badawczej Łukasiewicz
- Instytutu Chemii Przemysłowej im. Prof. Ignacego Mościckiego w Warszawie.
Protokół dotyczy usług wykonanych zgodnie z częstotliwością i zakresem określonym
szczegółowo w załącznikach nr 1 i 2 w miesiącu: …………………………………..
Wykonane prace przyjmuje się : bez zastrzeżeń * / stwierdza zastrzeżenia *
* niepotrzebne skreślić

[wpisać zastrzeżenia]
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
Termin usunięcia usterek .............................................................................................

Uwagi:
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
Na tym protokół zakończono.

Przedstawiciel WYKONAWCY:

Przedstawiciel ZAMAWIAJĄCEGO:

…………………………………..

………………………………………..

31

Numer sprawy: WL-2/223/235/20/MR
Załącznik nr 8
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
I. Dane ogólne:
Przewidywana do sprzątania powierzchnia: części wspólne ok. 5000 m2,w tym 38
łazienek i 3 aneksy kuchenne, pokoje biurowe ok. 1000 m2,
II. Wykaz wykonywanych czynności w ramach realizacji przedmiotu umowy.
1. Korytarze, pomieszczenia biurowe:
 Mycie podłóg, odkurzanie
 Przecieranie na wilgotno parapetów
 Przecieranie na wilgotno kaloryferów
 Przecieranie na wilgotno półek i sprzętu gaśniczego
 Przecieranie na wilgotno klamek
 Usuwanie widocznych zabrudzeń z przeszkleń, drzwi
 Opróżnianie koszy na śmieci, wymiana worków, wyrzucenie śmieci
 Mycie koszy na śmieci
 Wycieranie drzwi i przeszkleń w miejscach dotykowych (klamki okolice
klamek)
 Wycieranie włączników świateł i gniazd
 Podlewanie kwiatów
2. Sanitariaty i kuchnia:
 Mycie muszli/ pisuarów
 Mycie umywalek, armatury, dozowników
 Mycie powierzchni podłogowych
 Mycie płytek wokół urządzeń sanitarnych
 Przecieranie na wilgotno klamek, opraw włączników
 Mycie luster
 Opróżnianie koszy na śmieci, wymiana worków i wyrzucenie śmieci

32

III. Wykaz powierzchni /pomieszczeń będących zakresem przedmiotowej
usługi oraz częstotliwość wykonywania usługi:
Budynek Nr 3A
Budynek dwupiętrowy, powierzchnia ogólna do sprzątania ok. 300 m² , w tym 2
łazienki po ok. 25 m² oraz schody od parteru do 2 piętra ok. 50 m².
Częstotliwość sprzątania 1 x w tygodniu, łazienki 3 x w tygodniu.
Budynek Nr 10
Budynek jednopiętrowy, powierzchnia do sprzątania ok. 30 m² w tym jedna
łazienka ok. 10 m².
Częstotliwość sprzątania 1 x w tygodniu, łazienki 2 x w tygodniu.
Hala 6C
Hala produkcyjna, powierzchnia do sprzątania ok. 200 m², w tym dwie klatki
schodowe od parteru do 4 piętra oraz łazienka o 10 m ².
Częstotliwość sprzątania 1 x w tygodniu, łazienka 3 x w tygodniu.
Budynek Nr 18
Budynek czteropiętrowy, powierzchnia do sprzątania od parteru do 4 piętra ok.
700 m² w tym 1 klatka schodowa ok. 100 m² oraz 4 łazienki po 5 m² każda.
Częstotliwość sprzątania 1 x w tygodniu, łazienki 3 x w tygodniu.
Budynek Nr 19
Budynek jednopiętrowy, powierzchnia do sprzątania ok. 90 m² w tym dwie łazienki
ok. 10 m² oraz schody z parteru na pierwsze piętro.
Częstotliwość sprzątania 1 x w tygodniu, łazienki 2 x w tygodniu.
Budynek 20/20A
Budynek trzypiętrowy, powierzchnia do sprzątania od parteru do 3 piętra 1700 m²
w tym 3 szt. schodów z parteru na 3 piętro ok. 250 m² oraz 12 szt. łazienek ok. 10
m² każda.
Częstotliwość sprzątania 2 x w tygodniu, łazienki 5 x w tygodniu.
Budynek Nr 20B
Budynek dwupiętrowy, powierzchnia do sprzątania ok. 240 m² w tym dwie łazienki
ok. 10 m² każda oraz schody z parteru na drugie piętro ok. 60 m².
Częstotliwość sprzątania 1 x w tygodniu, łazienki 2x w tygodniu
Budynek Nr 24
Budynek jedenastopiętrowy, powierzchnia do sprzątania ok. 1450 m² w tym dwie
klatki schodowe od parteru do jedenastego piętra ok. 300 m², oraz 13 łazienek
(wraz z aneksami) ok.15 m² każda, hol główny.
Częstotliwość sprzątania 2 razy w tygodniu, łazienki 5 razy w tygodniu.
Uwagi: dotyczy n/w kondygnacji: Parter, 1p, 6p, 7p, 8p,9p (przy windach),
10p,11p
Korytarze piwniczne sprzątane 2 razy w miesiącu.
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Budynek 20A

Piętro

Nr pokoju

Metraż

parter

1

40

parter

3

40

parter

4

20

parter

9

65

parter

12

20

parter

13

40

parter

14

20

parter

15

20

parter

16

20

parter

18

20

parter

20

40

parter

21

20

parter

23

20

parter

24

20

parter

26

20

parter

27

40

parter

28

40

parter

31

20

parter

33

40

parter

35

20

1 piętro

112

20

1 piętro

132

40

1 piętro

133

20

1 piętro

135/A/B/C

80

1 piętro

137

40
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Zakres prac sprzątających dotyczących pomieszczeń w budynku 20A:
 zbieranie śmieci z pokoi – 3 razy w tygodniu,
 mycie podłogi lub odkurzanie wykładziny, w zależności od pomieszczenia,
przecieranie klamek, drzwi, parapetów, ewentualnie przetarcie biurek, w
zależności od pomieszczenia - 1 razy w tygodniu.
 mycie umywalek służących do celów sanitarnych- 1 raz w tygodniu;
 uwagi dotyczące pokoju 135/A/B/C - pokój typowo biurowy, który musi być
bardzo dokładnie sprzątany minimum 2 razy w tygodniu, zabieranie śmieci 3
x w tygodniu,
Uwaga ogólna: Z usługi sprzątania wyłączone są specjalistyczne wyciągi
(dygestoria), zlewy i stoły laboratoryjne ze stojącymi na nich odczynnikami
chemicznymi, znajdujące się w pomieszczeniach laboratoryjnych.
IV. Obowiązki Wykonawcy, w zakresie materiałów i środków czystości
stosowanych i zapewnianych przez Wykonawcę:
1. Stosowane środki chemiczne, środki do mycia, czyszczenia, pielęgnacji i
konserwacji muszą posiadać odpowiednie zezwolenia oraz posiadać stosowny
atest dopuszczający do stosowania w Polsce i Unii Europejskiej, biologicznie
neutralne, niedrażniące oczu, dróg oddechowych, nieutrudniające pracy i
przebywania ludzi w obiektach Zamawiającego, zgodnie z ustawą z dnia 25
lutego 2011 roku o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. z
2019 r. poz. 1225, z późn. zm.).
2. Muszą być odpowiednie do konkretnego rodzaju sprzątanej powierzchni (nie
mogą być uniwersalne) i stosowane przed upływem terminu przydatności do
użycia określonej przez Producenta. Wykonawca zobowiązany jest do
sukcesywnego zabezpieczania środków czystości i higieny z uwagi na brak
dostatecznej powierzchni magazynowej udostępnianej przez Zamawiającego.
3. Zamawiający - w trakcie trwania umowy - zastrzega sobie prawo do żądania
zmiany używanych do sprzątania środków czystości w przypadku
stwierdzenia, iż środki te są złej jakości i nie nadają się do stosowania na
sprzątanych powierzchniach (czyszczenie środkami nie przynosi żądanych
efektów).
4. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia następujących materiałów:
 papier toaletowy typu Jumbo (duże rolki), miękki, biały, minimum
dwuwarstwowy, nierozrywający się przy rozwijaniu z rolki
- orientacyjne zużycie ok. 320 szt. na miesiąc,
 mydło płynne przeznaczone do mycia rąk, dopuszczone do obrotu, o
odpowiedniej gęstości, w pojemnikach 5l - orientacyjne zużycie ok. 80 l na miesiąc,
 ręczniki papierowe ZZ białe, dwuwarstwowe, celuloza lub równoważne,
- orientacyjne zużycie ok. 350 op. jedn.(14 kartonów po 25 op.) na miesiąc,
 worki foliowe 35 l - orientacyjne zużycie ok. 20 rolek po 50 szt. na miesiąc,
 worki foliowe 120 l grube - orientacyjne zużycie ok. 20 rolek po 25 szt. na
miesiąc,
 odświeżacze powietrza w żelu - orientacyjne zużycie ok. 40 szt. na miesiąc
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