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1. ZAMAWIAJĄCY  

Zamawiającym jest Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie z 
siedzibą w Warszawie pod adresem: 00-875 Warszawa, ul. Żelazna 79. 
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest przez Sekcję Zamówień 
Publicznych WSSE w Warszawie z siedzibą pod adresem jw., III piętro, pokój 328. 
telefon 0-22  620 90 01(do -06) wew. 176, 178,  fax 0-22  620 90 01(do -06) wew. 128 
strona internetowa Zamawiającego: www.wsse.waw.pl 

 
2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Postępowanie o zamówienie publiczne będzie prowadzone w trybie przetargu 
nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 
Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164).  

 
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Wspólny Słownik Zamówień CPV:  
90.91.00.00-9 – usługi sprzątania,  

 
3.1. Przedmiotem zamówienia jest usługa sprzątania przez 8 miesięcy (tj. od 01.05 do 

31.12.2016 r.) na terenie nieruchomości użytkowanych przez Wojewódzką Stację 
Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie w zakresie: 

3.1.1. Sprzątanie pomieszczeń w budynku przy ul. Żelaznej 79 oraz utrzymanie 
porządku na terenie tej nieruchomości i na przyległych chodnikach ulicznych, 

  Szczegółowy zakres czynności i ich częstotliwości podane są w załącznikach: 
Załącznik Nr 7A – Wykaz czynności ul. Żelazna - część biurowa, magazynowa i teren, 
Załącznik Nr 7B – Wykaz czynności ul. Żelazna - część laboratoryjna. 

 
3.1.2. Sprzątanie pomieszczeń w budynku przy ul. Nowogrodzkiej 82, oraz utrzymanie 

porządku na terenie tej nieruchomości i na przyległych chodnikach ulicznych. 
  Szczegółowy zakres czynności i ich częstotliwości podane są w załącznikach: 

Załącznik Nr 7C – Wykaz czynności ul. Nowogrodzka - część biurowa i teren, 
Załącznik Nr 7D – Wykaz czynności ul. Nowogrodzka - część laboratoryjna. 

3.1.3. Godziny pracy Zamawiającego od poniedziałku do piątku. - od 7:30 do 15:05. 
3.2. Zamawiający nie podzielił zamówienia na części i nie dopuszcza składania ofert 

częściowych.  
3.3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 
3.4. Wykonawca ponadto zobowiązany jest w zakresie realizacji zamówienia: 

3.4.1. wykonywać dodatkowe czynności porządkowe po przeprowadzonych remontach, 
usuniętych awariach itp. Zamawiający w trybie roboczym będzie informował 
Wykonawcę o zakresie, czasie remontów i ewentualnych awariach; 

3.4.2. wykonywać inne czynności konieczne do utrzymania czystości w budynku i na 
terenie posesji; 

3.4.3. pobierać z posterunku ochrony kluczy do sprzątanych pomieszczeń i zwracać je 
po zakończeniu sprzątania (należy przestrzegać zamykania okien w sprzątniętych 
pomieszczeniach). 

3.5. Zamawiający informuje, że: 
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3.5.1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe wykonanie prac, 
zapewnienie warunków pracy zgodnie z przepisami BHP i p. poż.,  

3.5.2. wyznaczy osobę do porozumiewania się z Wykonawcą i kontroli prawidłowego 
wykonywania przedmiotu zamówienia. 

3.5.3. WSSE w Warszawie nie jest zakładem pracy chronionej; 
3.5.4. zobowiązuje się do bezpłatnego udostępnienia pomieszczenia socjalno-

magazynowego tj. na szatnię oraz na sprzęt i środki czystości, po jednym w 
każdej lokalizacji, niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.  
Pomieszczenia te spełniają wymagania dla przeznaczonych im funkcji (zalecamy 
wizję lokalną). Zamawiający nie udostępnia pomieszczeń na biuro i pralnię, jak 
również oddzielnie pomieszczeń na szatnię damską i męską. 

3.5.5. powierzchnie terenu na działkach i powierzchnie przyległych chodników 
określone są w załącznikach (zalecamy wizję lokalną). 

3.5.6. zakup środków chemicznych do zimowego utrzymania terenu takie jak np. 
piasek, sól i inne środki przeciwślizgowe, oraz usuwanie śniegu z nieruchomości 
jest kosztem Wykonawcy. Pojemniki na materiały do zimowego utrzymania 
terenu zapewnia Wykonawca. Środki używane do zimowego utrzymania terenu 
powinny spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 
października 2005r w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie 
mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach. 

3.5.7. Wykonawca zapewnia środki dezynfekcyjne, myjąco-dezynfekujące niezbędne 
do wykonania zamówienia, a środki do dezynfekcji rąk zapewnia Zamawiający, 
jako część procedury laboratoryjnej.  

3.5.8. Zamawiający dopuszcza preparaty o właściwościach dezynfekcyjnych 
wykorzystywanych do: 

a) szybkiej dezynfekcji powierzchni i miejsc trudnodostępnych, 
b) dezynfekcji przez zanurzenie oraz miejscowego usuwania z powierzchni 

zanieczyszczeń ludzkiego materiału biologicznego.  
Do oferty należy dołączyć wykaz tych środków 

3.5.9. Wykonawca zapewnia środki do mycia rąk ogólnego. 

3.5.10. na ul. Żelaznej 79 jest ogółem 50 pomieszczeń biurowych i 91 pomieszczeń 
laboratoryjnych. Średnio w pomieszczeniach biurowych są dwa kosze z workami 
o pojemności 35 litrów, a w pomieszczeniach laboratoryjnych średnio po dwa 
kosze z workami o pojemności 60 litrów. Na ul. Nowogrodzkiej 82 jest ogółem 
75 pomieszczeń biurowych i 10 pomieszczeń laboratoryjnych. Średnio w 
pomieszczeniach biurowych i laboratoryjnych jest jeden kosz z workiem o 
pojemności 35 litrów. Powyższe dane uwzględniają niszczarki. Należy również 
uwzględnić kosze w sanitariatach. Zamawiający nie wymaga kolorowych 
worków na śmieci do koszy, mogą być w  kolorze czarnym; 

3.5.11. pojemniki do zbiórki odpadów zapewnia Gmina, z którą Zamawiający ma 
zawartą umowę. Zamawiający posiada pojemniki na zmieszane odpady 
komunalne oraz pojemnik na szkło. 

3.5.12. nie wymaga od osób zatrudnionych przez Wykonawcę mycia sprzętu szklanego 
w laboratoriach typu próbówki itp. oraz rozmrażania lodówek. 

3.5.13. w zakresie kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymagań o których mowa w 
art. 29 ust. 4 ustawy Pzp oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, 
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Zamawiający w przypadku powzięcia  informacji o naruszeniu przez Wykonawcę 
zobowiązania określonego w pkt 3.7.1 SIWZ, dotyczącego zatrudnienia osób 
objętych ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym, niezwłocznie zawiadomi o 
tym fakcie Państwową Inspekcję Pracy celem podjęcia przez nią stosownego 
postępowania wyjaśniającego w tej sprawie. 

3.6. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca przed złożeniem oferty zapoznał się z 
pomieszczeniami, które będzie sprzątać i warunkami ich dostępności, jak również z 
warunkami utrzymania porządku na terenie posesji przy ul. Żelaznej 79 i 
Nowogrodzkiej 82. 

 W sprawie obiektu na ul. Żelaznej 79 informacji udziela p. Maria Wojtyńska, niski 
parter w podwórku, pokój Nr 051, tel. (022) 620-90-01 w 127. 

 W sprawie obiektu na ul. Nowogrodzkiej 82 informacji udziela p. Małgorzata 
Gawkowska pokój Nr 25, parter, tel. (022) 432-10-29. 

Zamawiający zwraca uwagę na konieczność zapoznania się z wymaganiami sprzątania 
laboratoriów w obecności wskazanego przez Zamawiającego pracownika danego 
laboratorium. 

3.7. Zamawiający wymaga, aby: 
3.7.1. z uwagi na to, że zamówienie będzie wykonywane w specjalistycznych 

pomieszczeniach akredytowanego laboratorium, w trakcie realizacji zamówienia 
w zakresie usługi dotyczącej sprzątania pomieszczeń w budynkach przy ul. 
Żelaznej 79 i ul. Nowogrodzkiej 82 Wykonawca lub Podwykonawca  

 zatrudnił co najmniej 50% osób na podstawie umowy o pracę (na pełen etat) 
zgodnie z art. 29 ust. 4 pkt 4 ustawy Pzp, których wynagrodzenie za pracę jest 
równe lub przekracza równowartość wysokości wynagrodzenia minimalnego, o 
którym mowa w ustawie z 10.10.2002 o minimalnym wynagrodzeniu za pracę 
(Dz.U., z 2015 r., poz. 2008) 

 posiadał Certyfikat Jakości ISO 9001 lub inne zaświadczenia niezależnego 
podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań Wykonawcy z 
normami jakościowymi, według § 6 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. 

3.7.2. Zamawiający zastrzega, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie 
Wykonawcy, u których ponad 50% zatrudnionych pracowników stanowią osoby 
niepełnosprawne w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej 
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub właściwych przepisów państw 
członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, 
zgodnie z art. 22 ust. 1 Pzp; 

3.7.3. osoby, którymi Wykonawca będzie się posługiwał przy wykonywaniu usług 
będących przedmiotem zamówienia na rzecz Zamawiającego objęte były w 
całym okresie obowiązywania umowy, ubezpieczeniem społecznym i 
zdrowotnym, były niekarane i posiadały odpowiednie kwalifikacje i 
doświadczenie, niezbędne do wykonania usług będących przedmiotem 
zamówienia; 

3.7.4. najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca: 

 dostarczył Zamawiającemu listę osób wraz z informacją o podstawie do 
dysponowania zatrudnionymi osobami, potwierdzonymi właściwymi 
dokumentami np: deklaracja ZUS DRA lub umowa o pracę, itp,  
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 wskazał osobę wyznaczoną do nadzoru i koordynacji prac oraz kontaktów z 
przedstawicielem Zamawiającego z podaniem jej nr telefonu kontaktowego,  

 oraz w trakcie jej realizacji na każde wezwanie Zamawiającego przedstawił 
bieżące dokumenty potwierdzające, że przedmiot zamówienia jest wykonywany 
przez osoby wskazane na liście. 
Każda zmiana osoby wykonującej czynności wynikające z umowy, będzie 
wiązała się z weryfikacją ze strony Zamawiającego pod kątem zgodności z 
treścią oferty, a następnie umowy. Zamawiający przewiduje również, w trakcie 
realizacji umowy, monitorowanie i weryfikowanie zgodności jej wykonywania z 
ofertą Wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie sprawdzanie zgodności 
świadczenia usługi przez Wykonawcę z treścią jego oferty, w każdy 
dopuszczalny prawem sposób. 

3.7.5. usługa była wykonywana zgodnie z przepisami sanitarnymi tak, aby użyte w 
celach czyszczących substancje i preparaty nie stanowiły zagrożenia dla zdrowia, 
życia człowieka i środowiska, tzn. w szczególności odpowiadały wymogom 
Rozporządzenia (WE) nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 
marca 2004 r. w sprawie detergentów. Niezależnie od powyższego, Zamawiający 
w uzasadnionych przypadkach ma prawo żądać zmiany zastosowanego środka 
czystości. W takiej sytuacji Wykonawca jest zobowiązany przedstawić produkt 
alternatywny, bez prawa odszkodowania z tego tytułu; 

3.7.6. Wykonawca zapewnił odpowiednią ilość osób do świadczenia usługi:  

 sprzątania pomieszczeń w części biurowej oraz części magazynowej  
w godzinach pracy Zamawiającego,  czyli od 7.30 do 15.05; 

 sprzątania holi, schodów, sali konferencyjnych, sanitariatów w części biurowej 
oraz części laboratoryjnej po godzinach pracy Zamawiającego, czyli od 
godz. 1505 do godz. 2200 najpóźniej.  (z wyłączeniem pomieszczeń, gdzie 
należy wykonać sprzątanie w godzinach pracy Zamawiającego),  

 utrzymania porządku na terenie nieruchomości przy ul. Żelaznej nr 79 i 
Nowogrodzkiej nr 82, 

3.7.7. Wykonawca zapewnił:  

 wszelkie materiały i środki czystości, środki higieniczne oraz środki 
chemiczne do zimowego utrzymania terenu tj. piasek, sól i inne środki 
przeciwślizgowe, w miarę potrzeby przez cały okres obowiązywania umowy, 
dostosowane do rodzaju czyszczonej powierzchni; 

 środki ochrony osobistej i odzież ochronną dla osób wykonujących usługę; 

 środki techniczne i sprzęt czyszczący, dostosowane do rodzaju czyszczonej 
powierzchni, w tym profesjonalną maszynę czyszczącą (1 szt), przeznaczoną 
do czyszczenia wszystkich rodzajów posadzek z możliwością codziennego 
użytkowania w obiekcie przy ul. Żelaznej nr 79. 

3.7.8. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego przedstawił atesty, świadectwa lub 
karty charakterystyki używanych środków czystości i środków higienicznych; 

3.7.9. na powierzchnie do pokrywania powłoką antypoślizgową stosowane były 
preparaty antypoślizgowe dostępne na rynku, zwiększające stałe bezpieczeństwo 
ruchu pieszego wewnątrz budynku, dobrze przylegające do podłogi, dostosowane 
do rodzaju nawierzchni; 
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3.7.10. Wykonawca na swój koszt zapewniał uzupełnianie środków higieniczno-
sanitarnych w sanitariatach tj. mydło w płynie, papier toaletowy w dużych 
rolkach, ręczniki papierowe składane ZZ, kostki lub zawieszki i odświeżacze do 
WC. Papier toaletowy i ręczniki papierowe muszą być odpowiedniej jakości (nie 
kruszące się) i dostosowane rozmiarami do zainstalowanych pojemników firmy 
Merida (zalecana wizja lokalna).  
Z artykułów higieny korzystać będzie, razem z interesantami, na ul. Żelaznej 79 
średnio 250 osób, a na ul. Nowogrodzkiej 82 średnio 150 osób. Okazjonalnie na 
ul. Żelaznej liczba osób może zwiększyć się o ok. 100 osób, szacunkowo 30 razy 
w roku; 

3.7.11. osoby zatrudnione przez Wykonawcę były jednolicie ubrane w estetyczne i 
czyste firmowe ubrania ochronne oraz posiadały imienne identyfikatory. 
Informujemy, że zmiana rodzaju ubrań przez Wykonawcę w trakcie realizacji 
zamówienia, będzie każdorazowo wymagała pisemnej zgody Zamawiającego; 

3.7.12. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego dostarczał na kolejny miesiąc 
harmonogram prac wykonywanych z częstotliwością rzadziej niż w każdym dniu 
roboczym (zgodnie z Zał. 7A, 7B, 7C, 7D) nie później niż do ostatniego dnia 
poprzedzającego miesiąca wykonania zamówienia, w formie uzgodnionej z 
Zamawiającym.  

3.8. Do oferty należy załączyć wykaz środków czystości, oraz próbki wyłącznie ręczników 
papierowych i papieru toaletowego.  
Zmiana środków czystości przez Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia będzie 
każdorazowo wymagała pisemnej zgody Zamawiającego. Zamawiający nie wymaga 
dołączenia do oferty ulotek/folderów środków czystości. 

3.9. Wykonanie zamówienia odbywać się musi z własnych środków finansowych 
Wykonawcy, bez zaliczek Zamawiającego. Należność za wykonaną usługę będzie 
płatna na warunkach podanych we wzorze umowy – Załącznik Nr 6. 

3.10. Wykonawca ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą wobec Zamawiającego i osób 
trzecich za ewentualne szkody powstałe w związku z wykonywaniem zamówienia. 

3.11. Zamawiający żąda wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy 
Podwykonawcom. 

4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
Termin realizacji zamówienia:  
w ciągu 8 miesięcy od dnia 01.05.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. 

5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

5.1. o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy: 
5.1.1. zgodnie z art. 22 ust.1, którzy spełniają warunki dotyczące: 

 posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, 
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 

 posiadania wiedzy i doświadczenia 

 dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi 
do wykonania zamówienia, 

 sytuacji ekonomicznej i finansowej 
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5.1.2. zgodnie z art. 22 ust.2, u których ponad 50% zatrudnionych pracowników 
stanowią osoby niepełnosprawne w rozumieniu przepisów o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub 
właściwych przepisów państw członkowskich Unii Europejskiej lub 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego 

5.2. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców przez 
sprawdzenie oświadczeń i dokumentów wymienionych w pkt. 6. 

5.3. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana według 
formuły: SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA. 

6. OŚWIADCZENIA LUB DOKUMENTY, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW 
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU 

6.1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w celu potwierdzenia warunków udziału w 
postępowaniu, załączył do oferty podpisane oświadczenie, Załącznik Nr 3 do SIWZ, w 
którym Wykonawca oświadcza, że spełnia warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 
ustawy Pzp. 

6.2. Dla wykazania spełnienia warunku posiadania uprawnień do wykonywania określonej 
działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania – 
Wykonawca składa podpisane oświadczenie, Załącznik Nr 3. 

6.3. Dla wykazania spełnienia warunku posiadania wiedzy i doświadczenia  
6.3.1. Wykonawca ma załączyć do oferty wykaz wykonanych, a w przypadku 

świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, min 2-ch głównych 
usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a 
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z 
podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz 
których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodu, czy zostały 
wykonane lub są wykonywane należycie.  
Usługi powinny być wykonane/wykonywane przez co najmniej 6 miesięcy w 
ramach jednej umowy, na powierzchni wewnętrznej nie mniejszej niż ogółem 
5000 m2 w budynku/budynkach użyteczności publicznej. 

6.3.2. Wykaz, obejmujący sprzątanie w budynkach użyteczności publicznej, należy 
sporządzić na Załączniku Nr 8, z uwzględnieniem opisanych w tym załączniku 
wymogów.  
Jako budynek użyteczności publicznej należy rozumieć budynek tak 
zdefiniowany w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690). W przypadku Wykonawców ubiegających 
się wspólnie o udzielenie zamówienia powyższy warunek Wykonawcy winni 
spełniać łącznie. 

6.3.3. W przypadku gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu lub osobach 
zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, przedstawia pisemne 
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 
zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia 

6.4. Dla wykazania spełnienia warunku dysponowania odpowiednim potencjałem 
technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Wykonawca ma 
załączyć do oferty: 



SIWZ                Sprawa ZP-5/2016 

 8 

6.4.1. wykaz sprzętu dostępnego Wykonawcy (w tym wymagana profesjonalna 
maszyna czyszcząca - 1 szt, wg pkt 3.7.7) w celu realizacji zamówienia wraz z 
informacją o podstawie dysponowania tym sprzętem, 

6.4.2. wykaz środków czystości, które będą użyte do realizacji zamówienia, 
6.4.3. informację o ubiorze osób zatrudnionych przez Wykonawcę, 

6.5. Dla wykazania spełnienia warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej  
Wykonawca ma załączyć do oferty opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny 
dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności 
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na 
kwotę nie mniejszą niż 300 000 zł.  

6.6. W zakresie potwierdzenia, że ponad 50% zatrudnionych pracowników stanowią osoby 
niepełnosprawne w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub właściwych przepisów państw członkowskich 
Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, należy przedłożyć 
oświadczenie na Załączniku Nr 9. 

6.7. W zakresie potwierdzenia nie podlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 i ust.2 
ustawy należy przedłożyć: 

6.7.1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, na Załączniku Nr 4. 
6.7.2. aktualny 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 w oparciu o art. 
24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert, 

6.7.3. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego 
potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub 
zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 
decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania ofert, 

6.7.4. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że 
Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i 
społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 
miesiące przed upływem terminu składania ofert, 

6.7.5. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 
24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert, 

6.7.6. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 
24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert. 

6.7.7. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 
24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert. 



SIWZ                Sprawa ZP-5/2016 

 9 

6.7.8. informację o grupie kapitałowej (Załącznik Nr 5) lub w przypadku 
przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 
pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, listę podmiotów należących do tej 
samej grupy kapitałowej. 

6.8. W przypadku gdy Wykonawca wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 
22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 
26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, 
Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów  
dokumentów wymienionych w podpunktach od 6.7.1 do 6.7.7. 

6.9. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ustanawiają 
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego, na podstawie pisemnego pełnomocnictwa, podpisanego przez wszystkich 
przedstawicieli Wykonawców uprawnionych do ich reprezentowania w obrocie 
prawnym (występujących z imienia i nazwiska w dokumentach potwierdzających prawo 
Wykonawców do występowania w obrocie prawnym). 

6.10. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia 
warunki (od 6.2 do 6.6) Wykonawcy winni spełniać łącznie. 

6.11. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, 
osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub 
ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z 
nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić 
Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, 
w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do 
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. 
Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z 
Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych 
zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.  

6.12. W przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a 
miejsce zamieszkania poza terytorium RP, Wykonawca składa odpowiednie dokumenty 
zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w 
sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz 
form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r., poz. 231). 

6.13. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 
polski. 

6.14. Wykonawcy przedstawiają w ofercie oryginały oświadczeń oraz oryginały lub kopie 
dokumentów poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku 
załączenia do oferty innych dokumentów niż wymagane przez Zamawiającego (np. 
materiały reklamowe), dokumenty takie nie będą oceniane przez Zamawiającego i nie 
będą miały wpływu na wybór najkorzystniejszej oferty. 

6.15. Wszelkie oświadczenia, dokumenty i kopie dokumentów podpisują wyłącznie osoby 
wymienione w dokumentach uprawniających do występowania w obrocie prawnym lub 
posiadające pełnomocnictwo. 

7. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z 
WYKONAWCAMI 

7.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim z zachowaniem 
formy pisemnej.  
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7.2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia: oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 
informacje Zamawiający i Wykonawca przekazują pisemnie, faksem lub drogą 
elektroniczną, a każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich 
otrzymania.  

7.3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak 
nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert; pod warunkiem, że 
wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do 
Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego 
terminu składania ofert. 

7.4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym 
przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła 
zapytania oraz zamieści na stronie internetowej: www.wsse.waw.pl.  

7.5. Adres do korespondencji: 
Nazwa: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie 
Adres:  00-875 Warszawa, ul. Żelazna 79  
Tel  (22) 620-90-01 wew. 178, 176    Fax.: (22) 620-90-01 wew.128 
adres poczty elektronicznej – ewa.iracka@wsse.waw.pl 
adres strony internetowej – www.wsse.waw.pl 

7.6. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami: 

 w sprawach dotyczących procedury zamówienia informacji udziela 
Ewa Iracka, tel. (22) 620-90-01 wew. 178 

 sprawach merytorycznych dotyczących przedmiotu zamówienia informacji udziela 
Maria Wojtyńska, tel. (22) 620-90-01 wew. 127 

7.7. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców. 
7.8. Zamawiający nie przewiduje udzielania żadnych ustnych i telefonicznych informacji, 

wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane zapytania w sprawach wymagających 
zachowania pisemności postępowania. 

8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 
8.1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w kwocie 5000 zł (słownie: pięć tysięcy 

złotych) 
Wadium z adnotacją: „Usługa sprzątania w 2016 r.– postępowanie nr ZP 5/2016”, może 
być wniesione w następujących formach: 

 w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:  
nr 70 1010 1010 0015 6013 9120 0000 

Kopię wpłaty poświadczoną za zgodność z oryginałem i podpisaną przez osobę 
uprawnioną do podpisania oferty należy dołączyć do oferty, 

 w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 

 w gwarancjach bankowych, 
 w gwarancjach ubezpieczeniowych, 
 w 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. 
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W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji lub poręczenia do oferty należy 
dołączyć oryginał przedmiotowego dokumentu. 

8.2. Wykonawcę, który nie wniósł wadium wyklucza się z postępowania. 
8.3. Zasady zwrotu lub zatrzymanie wadium opisane są w art. 46 ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 
9. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

Czas związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu 
składania ofert. Dzień składania ofert jest dniem pierwszym. 

10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 
10.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę sam lub jako reprezentant spółki. 
10.2. Zamawiający zaleca wykorzystanie załączonych do specyfikacji formularzy (do 

wypełnienia w języku polskim w sposób trwały pismem maszynowym lub czytelnym 
pismem odręcznym). Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty w postaci 
elektronicznej. 

10.3. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
Przedstawienie propozycji rozwiązań alternatywnych lub wariantowych nie będzie 
brane pod uwagę i spowoduje odrzucenie oferty. 

10.4. Oferta winna być podpisana przez osoby wskazane w dokumencie upoważniającym do 
występowania w obrocie prawnym lub posiadające pełnomocnictwo załączone do 
oferty. 

10.5. W przypadku oferty składanej wspólnie przez kilka podmiotów uprawnionych do 
występowania w obrocie prawnym, podpisy składa osoba (osoby) działająca na 
podstawie pełnomocnictwa. 

10.6. Wszelkie poprawki, zmiany lub wykreślenia w treści oferty muszą być naniesione 
w czytelny sposób, parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę/y 
uprawnioną/e do podpisywania oferty, w przeciwnym razie nie będą uwzględniane. 

10.7. Wskazane jest, aby wszystkie strony dokumentów i oświadczeń dołączonych do oferty 
były ponumerowane. 

10.8. Jeżeli Wykonawca dokona zastrzeżenia poufności informacji, stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa, część dokumentów w tym zakresie należy opakować odrębnie, opisać  
„poufne” i zabezpieczone w ten sposób dołączyć do składanej oferty. 

10.9. Wykonawcom nie przysługuje zwrot kosztów sporządzenia i złożenia oferty 
z wyjątkiem okoliczności, o której mowa w art. 93 ust. 4 ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 

10.10. Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod 
warunkiem, że uczyni to pisemnie przed upływem terminu składania ofert.  

10.11. Do formularza ofertowego (Załącznik Nr 1) należy dołączyć: 
1) poświadczoną kopię wpłaty w pieniądzu lub oryginał dowodu wniesienia wadium w 

innej formie, 
2) wypełnione formularze kalkulacji cenowej:  

Załącznik Nr 2A– Formularz kalkulacji cenowej - ul. Żelazna 79, 
Załącznik Nr 2B – Formularz kalkulacji cenowej - ul. Nowogrodzka 82, 

3) oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału (Załącznik Nr 3),  
4) oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia (Załącznik Nr 4),  
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5) informacja o grupie kapitałowej (Załącznik Nr 5), 
6) parafowany wzór umowy (Załącznik Nr  6), 
7) parafowane załączniki wykazów czynności:  

Załącznik Nr 7A – Wykaz czynności -część biurowa, magazynowa i teren, ul. 
Żelazna 79,  

Załącznik Nr 7B – Wykaz czynności -część laboratoryjna, ul. Żelazna 79, 
Załącznik Nr 7C – Wykaz czynności -część biurowa i teren, ul. Nowogrodzka 82, 
Załącznik Nr 7D– Wykaz czynności -część laboratoryjna, ul. Nowogrodzka 82, 

8) wypełniony Załącznik Nr 8 – Wykaz wykonanych/wykonywanych usług, 
9) wypełniony Załącznik Nr 9- Oświadczenie, że ponad 50 % zatrudnionych 

pracowników stanowią osoby niepełnosprawne; 
10) wykaz sprzętu, wykaz środków czystości, informacja o ubiorze osób zatrudnionych 

przez Wykonawcę, próbki ręczników i papieru toaletowego,  
11) polisa ubezpieczenia, 
12) odpis z właściwego rejestru, oraz umowę spółki cywilnej, jeżeli działalność 

Wykonawcy prowadzona jest w tej formie,  
13) pełnomocnictwo do podpisywania wszelkich oświadczeń, dokumentów i kopii 

dokumentów w przypadku jeśli dokumenty nie zostały podpisane przez osoby 
wymienione w dokumentach uprawniających do występowania w obrocie 
prawnym; 

14) zaświadczenie z urzędu skarbowego, 
15) zaświadczenie z ZUS, 
16) informacja z Krajowego Rejestru Karnego zg z art. 24 ust. 1 pkt 4-8 Pzp, 
17) informacja z Krajowego Rejestru Karnego zg z art. 24 ust. 1 pkt 9 Pzp, 
18) informacja z Krajowego Rejestru Karnego zg z art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 Pzp 
19) wskazanie części zamówienia którą Wykonawca powierzy do wykonania 

Podwykonawcy i dokumenty tego Podwykonawcy (jeżeli dotyczy), 
20) kopia Certyfikatu Jakości ISO 9001 lub inne zaświadczenia niezależnego podmiotu 

zajmującego się poświadczaniem zgodności działań Wykonawcy z normami 
jakościowymi,  

21) dokumenty podmiotów wspólnych (jeżeli dotyczy). 
10.12. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób 

gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej 
nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. 

10.13. Kopertę należy zaadresować według poniższego wzoru: 

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie 
00-875 Warszawa, ul. Żelazna 79 - kancelaria na parterze 

Sprzątanie przez 8 miesięcy pomieszczeń w budynkach i utrzymanie porządku 
na terenach nieruchomości w Warszawie przy ul. Żelaznej 79 i ul. Nowogrodzkiej 82 

Sprawa ZP-5/2016 
Nie otwierać przed terminem 04.04.2016 r. do godz. 12:30 

11. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
11.1. Termin i miejsce składania ofert: 04.04.2016 r. do godz. 12:00 w siedzibie WSSE  00-

875 Warszawa, ul. Żelazna 79 w kancelarii na parterze.. 
11.2. Termin i miejsce otwarcia ofert: 04.04.2016 r., o godz. 12:30 w siedzibie WSSE 00-

875 Warszawa, ul. Żelazna 79 sala konferencyjna na parterze. 
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12. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY  
12.1. Cenę ofertową należy podać w złotych i groszach. Cena ofertowa winna uwzględniać 

wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym koszty 
wszystkich środków czystości, niezbędnych do wykonania zamówienia, zgodnie z 
opisem przedmiotu zamówienia w pkt. 3 SIWZ. 

12.2. Kalkulację ceny oferty należy wykonać w Załącznikach Nr 2A i 2B  w oparciu o 
czynności i zakresy podane w Załącznikach Nr 7A, 7B, 7C i 7D, z uwzględnieniem 
warunków podanych we wzorze umowy. 

12.3. Ceny podane w ofercie obowiązują do zrealizowania całości zamówienia. 
Wynagrodzenie Wykonawcy może ulec zmianie w przypadku zmian przepisów ogólnie 
obowiązujących dotyczących podatku VAT oraz wskaźnika wzrostu cen towarów i 
usług konsumpcyjnych publikowanego przez GUS. Możliwość waloryzacji 
wynagrodzenia przewidziana jest we wzorze umowy (Załącznik Nr 6). 

13. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT 
13.1. Przy ocenianiu ofert uznanych za ważne, Zamawiający będzie się kierował niżej 

podanymi kryteriami: 

cena – 85%  
doświadczenie – 15%  

13.2. Kryterium cena - ocena punktowa zostanie przyznana w oparciu o przeliczenie wg 
poniższego wzoru: 

%]85[100
 C
 C

OB

N P
 

gdzie: 

P -  liczba punktów przyznanych Wykonawcy za cenę brutto, 
CN - najniższa zaoferowana cena, 
COB - cena zaoferowana w ofercie badanej. 

13.3. Kryterium doświadczenie - ocena punktowa zostanie przyznana w następujący 
sposób:  

 za wykonanie tylko 2 wymaganych usług – jest to warunek udziału w postępowaniu, 
Wykonawca otrzyma 0 punktów, 

 za wykonanie 3 usług – Wykonawca otrzyma 5 punktów, 
 za wykonanie 4 usług – Wykonawca otrzyma 10 punktów, 
 za wykonanie 5 usług i więcej – Wykonawca otrzyma 15 punktów, 

 
L -  liczba punktów przyznanych Wykonawcy za doświadczenie. 

13.4.  Zamawiający zastosuje zaokrąglanie każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku 
zgodnie z zasadami matematycznymi. 

13.5. Wybór najkorzystniejszej oferty będzie dokonany na podstawie uzyskanej oceny w 
oparciu o kryteria określone powyżej. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, 
której przyznano najwięcej punktów łącznie w kryterium cena i kryterium 
doswiadczenie.  

13.6. Oferta złożona przez Wykonawcę może otrzymać łącznie 100 pkt 
Łączna ilość uzyskanych punktów = L + P 
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13.7. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez 
Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert 

13.8. Obowiązkiem Wykonawcy oraz w jego interesie będzie wykazanie i udowodnienie 
Zamawiającemu należytego wykonywania umowy, biorąc pod uwagę choćby 
przewidziane w tym zakresie kary umowne oraz możliwość odstąpienia od umowy na 
zasadach określonych we wzorze umowy Załącznik Nr 6.  

14. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ 
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY  
Po rozstrzygnięciu postępowania o zamówienie publiczne Zamawiający zawrze umowę w 
sprawie wykonania zamówienia publicznego z Wykonawcą, którego ofertę wybrano, na 
zakres świadczeń tożsamy z jego zobowiązaniami zawartymi w ofercie oraz na warunkach 
określonych w SIWZ i wzorze umowy, w terminie określonym w art. 94, ust 1 ustawy 
Prawo zamówień (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164).  

15. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

16. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA W UMOWIE - WZÓR UMOWY 
16.1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie 

zamówienia publicznego na warunkach określonych we wzorze umowy Załącznik Nr 6. 
16.2. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 
17. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 

WYKONAWCY 
W związku z czynnościami Zamawiającego dokonywanymi podczas postępowania 
o zamówienie publiczne, Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w 
Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych. 

ZAŁĄCZNIKI 

1) Załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy, 
2) Załącznik Nr 2A   – Kalkulacja  cenowa - ul. Żelazna 79, 
3) Załącznik Nr 2B   – Kalkulacja cenowa - ul. Nowogrodzka 82 , 
4) Załącznik Nr 3     – Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału, 
5) Załącznik Nr 4    – Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia, 
6) Załącznik Nr 5     – Informacja o grupie kapitałowej, 
7) Załącznik Nr 6    – Wzór umowy, 
8) Załącznik Nr 7A  – Wykaz czynności ul. Żelazna-część biurowa i teren, 
9) Załącznik Nr 7B  – Wykaz czynności ul. Żelazna-część laboratoryjna, 
10) Załącznik Nr 7C  – Wykaz czynności ul. Nowogrodzka-część biurowa, 
11) Załącznik Nr 7D  – Wykaz czynności ul. Nowogrodzka-część laboratoryjna, 
12) Załącznik Nr 8     – Wykaz wykonanych/wykonywanych usług, 
13) Załącznik Nr 9 – Oświadczenie Wykonawcy, że ponad 50% zatrudnionych  

   pracowników stanowią osoby niepełnosprawne. 


