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Część I

Opis przedmiotu zamówienia

1.1.Przedmiotem zamówienia jest „Usługi sprzątające dla obiektów Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Sportu w Chorzowie”
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Liczba części II, Wykonawca ma prawo złożyć ofertę na jedną,
kilka lub wszystkie części zamówienia.
Część I: Utrzymanie czystości na obiekcie sportowym przy ul. Dąbrowskiego 113 w Chorzowie obejmować będzie
całość powierzchni budynku hali z wyłączeniem pomieszczeń biurowych
Część II: Utrzymanie czystości na obiekcie sportowym „Hajduki” przy ul. Granicznej 92 w Chorzowie obejmować będzie
całość powierzchni budynku hali z wyłączeniem pomieszczeń biurowych i basenu
Przedmiot zamówienia określony jest w załączniku nr 6 i 6A do SIWZ
Dla części I i II- Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia:
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonawca przez cały okres wykonywania przedmiotu umowy zatrudniał
na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 poz.1502z
późn. zm.) pracowników, którzy będą świadczyli pracę związaną z wykonywaniem czynności określonych w załączniku nr 6 i 6A
do SIWZ w trakcie realizacji niniejszego zamówienia.
Powyższy warunek zostanie spełniony poprzez zatrudnienie na podstawie umowy o pracę nowych pracowników lub
wyznaczenie do realizacji zamówienia zatrudnionych już u Wykonawcy pracowników. Realizacja zamówienia przez te osoby ma
na celu podniesienie jakości i terminowości wykonania zamówienia. Personel zatrudniony na podstawie stosunku pracy to większa
dyspozycyjność osób wykonujących zamówienie wobec Zamawiającego i Wykonawcy, większe doświadczenie personelu
[wynikające ze stałości zatrudnienia u danego wykonawcy], lepsza kontrola wykonania zamówienia z uwagi na podporządkowanie
pracowników wynikające ze stosunku pracy większe zaangażowanie pracowników [wynikające z potrzeby należytego wywiązania
się z obowiązków pracowniczych, co przekłada się na utrzymanie zatrudnienia].
UWAGI: W celu weryfikacji realizacji ww. zobowiązania, Wykonawca będzie zobowiązany do raportowania stanu zatrudnienia
przez cały okres realizacji zamówienia (danej jego części) na każde żądanie Zamawiającego, w terminie do 5 dni i w formie przez
Zamawiającego określonej, Wykonawca będzie zobowiązany udzielić wyjaśnień w powyższym zakresie. W przypadku rażąco
nienależytego wykonania ww. obowiązku, Zamawiający uprawniony będzie do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od
powiadomienia Wykonawcy o stwierdzonej niezgodności co do stanu zatrudnienia przy realizacji zamówienia i wezwania do
niezwłocznego przywrócenia stanu zgodnego z ofertą. Wykaz pracowników wykonujących czynności w trakcie realizacji
zamówienia związanych z przedmiotem umowy będzie stanowił załącznik do umowy.
Na podstawie opisu przedmiotu zamówienia - załącznika nr 6 i 6 A do SIWZ oraz danych zawartych w SIWZ, należy wycenić
wszystkie usługi objęte niniejszym zamówieniem .
Wykonawca jest zobowiązany przy ustaleniu ceny oferty wziąć pod uwagę wszelkie znane mu w dacie składania oferty
okoliczności mające wpływ na wartość zamówienia, w tym treść przepisów prawa obowiązującego w czasie zawarcia
umowy będącej przedmiotem niniejszego zamówienia np. treść rozporządzenia ws wysokości minimalnego
wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej.
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Pzp. polegającego na
powtórzeniu podobnych usług, o wartości zamówienia do wysokości:
1) 30 000,00 zł w celu zapewnienia ciągłości usług wchodzących w zakres części nr 1;
2) 20 000,00 zł w celu zapewnienia ciągłości usług wchodzących w zakres części nr 2;
UWAGA!
 Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej przez Wykonawcę. Wykonawca w celu uzyskania wszelkich informacji
potrzebnych do przygotowania oferty może przeprowadzić wizję lokalną obiektów. Zamawiający zapewni potencjalnym
Wykonawcom możliwość wejścia na teren obiektu i swobodne zebranie interesujących go informacji, po uprzednim
kontakcie. Osoby do kontaktu w sprawie wizji: kierownicy obiektów: Mariusz Schmidt tel. 693 458 271, Michał
Niestolik tel. 602-369-245 w godzinach od 07:00 do 15:00 od poniedziałku do piątku
 Zapewnienie właściwej organizacji pracy dla świadczenia usług sprzątania zgodnego z wymaganiami wskazanymi w
SIWZ, w tym określenie optymalnej liczby pracowników świadczących bezpośrednio usługi sprzątania, należy do
wykonawcy.
1.2. Inne uwarunkowania dla części 1 i 2
a) UWAGA: Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić prace na wysokości – mycie okien hali oraz salki gimnastycznej obiekt
Dąbrowskiego oraz okna w salce konferencyjnej nr 21 obiekt Graniczna.
b) Do wykonywania niniejszej usługi Wykonawca będzie używał własnych urządzeń przeznaczonych do odpowiedniego rodzaju
prac w tym: odkurzaczy (na sucho i mokro), urządzeń zamiatających, myjących, szorujących, polerujących, dwu komorowe
wiadra, czyste mopy, czyste ścierki itp.
c) Zamawiający zapewnia środki potrzebne do utrzymania czystości służące do realizacji przedmiotu zamówienia
d) Zamawiający zapewnia bezpłatny dostęp do mediów oraz pomieszczeń gospodarczych.

e) Natychmiastowa reakcja na niedociągnięcia.
f). Wykonawca będzie realizował zamówienie przez okres 12 miesięcy w terminie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. Umowa może
zostać podpisana przed datą 01.01.2020 r. jednak nie wcześniej niż po zatwierdzeniu budżetu na rok 2020.
g). W miesiącach w których nastąpi częściowe zamknięcie obiektu przedmiot zamówienia zostanie proporcjonalnie zmniejszony.
Część II

Termin wykonania przedmiotu zamówienia dla cz. I i II

Od 01.01.2020r. do 31.12.2020r., zgodnie opisem przedmiotu zamówienia załącznik nr 6 i 6A do SIWZ
Część III

Ubezpieczenie wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej

3.1.Wykonawca w okresie realizacji przedmiotu zamówienia musi posiadać aktualną polisę OC, a w przypadku jej braku innego
dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na łączną kwotę równą co najmniej:
a)
b)

Dla część I - 80.000,-PLN.
Dla część II - 40.000,-PLN.
Część IV

Procedura odwrócona w przetargu nieograniczonym

W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający przewiduję tzw. „procedurę odwróconą”, o
której mowa w art. 24aa ustawy Pzp. Procedura ta polega na tym, że Zamawiający w toku czynności oceny ofert nie będzie
dokonywał podmiotowej oceny wszystkich Wykonawców [ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu, oraz braku
podstaw do wykluczenia] i nie będzie badał wszystkich wstępnych oświadczeń Wykonawców, złożonych przy ofertach.
Zamawiający najpierw dokona oceny złożonych ofert, pod kątem kryteriów oceny ofert, określonych w Części XII SIWZ oraz
przesłanek odrzucenia oferty [art. 89 ust. 1 ustawy Pzp], po czym dopiero wyłącznie w odniesieniu do Wykonawcy, którego oferta
została oceniona jako najkorzystniejsza [uplasowała się na najwyższej pozycji rankingowej] dokona oceny podmiotowej tego
Wykonawcy tj. zbada jego oświadczenie wstępne złożone przy ofercie, a następnie zażąda od niego – na podstawie art. 26 ust. 2
ustawy Pzp przedłożenia określonych dokumentów potwierdzających.
Część V

Podstawy wykluczenia z postępowania [obligatoryjne i fakultatywne] oraz warunki podmiotowe
udziału w postępowaniu

5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają określone
przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
5.1.1. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23
„uPzp” [tzw. przesłanki wykluczenia obligatoryjne].
5.1.2. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy także Wykonawcę w następujących przypadkach
- wybrane przez Zamawiającego przesłanki wykluczenia fakultatywne, przewidziane w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp:
5.1.2.1. 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 (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 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 z późn. zm.);
5.1.2.2. który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy
Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co
Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
5.1.2.3. 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 ustawy
Pzp, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;
5.1.2.4. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
5.2. Wykonawca musi spełnić warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy Pzp, dotyczące:
5.2.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych
przepisów:
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
5.2.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Za minimalny poziom zdolności uznane zostanie, wykazanie przez Wykonawcę, że jest ubezpieczony
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na łączną kwotę
równą co najmniej:
a) Dla część I - 80.000,-PLN.
b) Dla część II - 40.000,-PLN.

5.2.3. zdolności technicznej lub zawodowej
Za minimalny poziom zdolności uznane zostanie, wykazanie przez Wykonawcę, że:
5.2.3.1. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, albo wniosków o dopuszczenie do udziału w
postepowaniu, 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 dowodów określających czy te usługi zostały
wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami , o których mowa, są referencje bądź inny dokumenty wystawione
przed podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a
jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –
oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty
potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postepowaniu.
Za zadanie Zamawiający uzna wykonanie usługi:
dla Części I - w zakresie sprzątania obiektów (1 sztuka) za kwotę nie mniejszą niż 80.000,00 zł. netto
dla Części II - w zakresie sprzątania obiektów (1 sztuka) za kwotę nie mniejszą niż 30.000,00 zł. netto
UWAGI:
1. Jeżeli zakres usług przedstawionych w dokumencie złożonym na potwierdzenie jest szerszy od powyżej określonego
przez Zamawiającego należy w wykazie usług podać wartość usług odpowiadających zakresowi warunku.
2.
Równowartość w złotych zadań rozliczanych w walutach obcych zostanie określona według średniego kursu złotego w
stosunku do walut obcych ogłoszonego przez NBP obowiązującego w dniu, w którym ogłoszenie
o niniejszym postępowaniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych.
3. W przypadku, gdy Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów przy wykazaniu spełniania warunku
doświadczenia, zobowiązany jest wykazać że podmioty te zrealizują usługę do realizacji których te zdolności są
wymagane.
5.3. Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia, o którym mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp.
5.4. Poleganie na zasobach innych podmiotów [art. 22a ustawy Pzp]:
5.4.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w
odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji
finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
5.4.2. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa w pkt 5.4.1 SIWZ wystąpi wyłącznie
w przypadku kiedy:
5.4.2.1 Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni Zamawiającemu, że realizując
zamówienie w sposób realny będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
UWAGI:
Ze względu na zastosowanie w niniejszym przetargu nieograniczonym procedury odwróconej, zobowiązanie podmiotu
trzeciego, albo inny dokument, służący wykazaniu udostępnienia potencjału przez podmiot trzeci
w zakresie określonym w art. 22a ust. 1 „uPzp” nie musi zostać złożony przez wszystkich Wykonawców do oferty.
Zobowiązanie podmiotu trzeciego, albo inny dokument, o którym mowa powyżej będzie żądany przez Zamawiającego na
podstawie art. 26 ust. 2 „uPzp” wyłącznie od Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona w rankingu ofert pod
kątem kryteriów oceny ofert.
5.4.2.2 Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich
sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału
w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt
13–22 i ust. 5 ustawy Pzp.
5.4.2.3 Z zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi bezspornie i
jednoznacznie wynikać w szczególności: zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; sposób wykorzystania
zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia; zakres i okres udziału innego podmiotu przy
wykonywaniu zamówienia publicznego; czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega
w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia,
zrealizuje dostawy, których wskazane zdolności dotyczą.
5.4.2.4 Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie
z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek
nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
5.4.2.5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa
w pkt 5.4.1 nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych
podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub
zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną
Część VI

Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, żądanych od wszystkich Wykonawców
przy ofercie

6.1. Zamawiający żąda od wszystkich Wykonawców załączenia przy ofercie (dotyczy każdej części): oświadczenia wstępnego
Wykonawcy składanego na podstawie art. 25a ust. 1 „uPzp” dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw
wykluczenia - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.

6.2. W celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda od
wszystkich Wykonawców: w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5
ustawy Pzp, oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa
w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy „Pzp”, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.
Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może złożyć dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym
Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
6.3. Ponadto do oferty należy załączyć:
6.3.1. Formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SIWZ;
6.3.2. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy – jeżeli zostało ustanowione bądź do reprezentowania Wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie przedłożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza [dotyczy
również spółki cywilnej]; pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie
przedłożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza.
Część VII

Wykaz oświadczeń lub dokumentów żądanych wyłącznie od Wykonawcy, którego oferta została
najwyżej oceniona

7.1. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, warunków udziału w
postępowaniu, zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający wezwie do złożenia w terminie 5 dni, następujących oświadczeń
i dokumentów aktualnych na dzień ich złożenia:
7.1.1. wykazu usług w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, albo wniosków o dopuszczenie do udziału w
postepowaniu, 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 dowodów określających czy te usługi zostały
wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami , o których mowa, są referencje bądź inny dokumenty wystawione
przed podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a
jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –
oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty
potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postepowaniu. - wzór wykazu stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.
7.1.2. dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego w pkt 5.2.2. SIW Z.
7.1.3. dokument(-y), np. zobowiązanie podmiotów, na zasobach których Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona
będzie polegał w trybie art. 22a „uPzp”, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, z
treści których musi wynikać w szczególności:
1. zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
2. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
3. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
4. czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu
dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności
dotyczą.
7.2. W celu potwierdzenia przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona braku podstaw wykluczenia, zgodnie z
art. 26 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający wezwie do złożenia w terminie 5 dni, następujących oświadczeń
i dokumentów aktualnych na dzień ich złożenia:
7.2.1. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem
podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania, lub innego dokumentu potwierdzającego,
że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
7.2.2. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub
innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności
wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
7.2.3. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1
ustawy Pzp.
UWAGI do części VII SIWZ:
1. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa:
1.1. w pkt. 7.2.1. do 7.2.3. SIWZ – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
10.

11.
12.

13.

14.

15.

nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł
porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
b. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
Dokument, o którym mowa w pkt. 1.1.b Uwag , powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania. Dokumenty, o których mowa w pkt. 1.1. a, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem tego terminu.
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 pkt 1, 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. Regulację pkt 2 stosuje się.
W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do
właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, a który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w
celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu składa dokumenty o których mowa w pkt 7.1.1. –
7.1.3 SIWZ w zakresie, w jakim powołuje się na zasoby tych podmiotów, a w celu wykazania braku podstaw do
wykluczenia składa dokumenty o których mowa w pkt 7.2. SIWZ.
Zgodnie z art. 26 ust. 2f „uPzp”: Jeżeli okaże się to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu
postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do
złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu,
spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio
oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których
mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 „uPzp”, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego
Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów
publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania
publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).
Oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, dotyczące
Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w
art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale.
Dokumenty, o których mowa w Rozporządzeniu, inne niż oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej
za zgodność z oryginałem.
Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub
sytuacji polega wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo
podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej.
Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, o których mowa
w rozporządzeniu, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi
wątpliwości co do jej prawdziwości.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub
ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób
potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu lub kryterium selekcji.
Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub innych dokumentów niezbędnych do
przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane
przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania
wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia
wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wzywa
do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu
albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni spełniać warunki udziału
w postępowaniu określone w części V niniejszej SIWZ oraz złożyć dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie
tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi w części VI i VII SIWZ.
2. W przypadku, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty, o których mowa:
 w pkt. 6.1. do 6.2. SIWZ oraz w pkt. od 7.2.1. do 7.2.3 SIWZ należy przedłożyć odrębnie dla każdego
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
 w pkt. od 7.1.1. do 7.1.3. SIWZ Wykonawcy składają tak, aby wykazać, że wspólnie spełniają warunki udziału w
postępowaniu;
 w pkt. 6.3 SIWZ Wykonawcy składają łącznie;
1.

3.
4.
5.

Ponadto ww. Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo
reprezentowania ich w postępowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o
zamówienie.
Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zostanie wybrana, Zamawiający żąda złożenia
przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego - umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

Część VIII

Wymagania dotyczące wadium oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy

8.1. Wymagania dotyczące wadium
8.1.1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
8.2. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
8.2.1. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Część IX

Opis sposobu przygotowania oferty oraz wyjaśnianie jej treści

9.1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne części.
9.2. Każdy Wykonawca może składać ofertę w odniesieniu do jednej, kilku lub wszystkich części zamówienia przy czym treść
oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
9.3. Ofertę należy przygotować według wymagań określonych w niniejszej SIWZ.
9.4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty z zastrzeżeniem treści art. 93 ust. 4
Ustawy.
9.5.Oferta musi być sporządzona:

w języku polskim [dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski],

w 1 egzemplarzu,
9.6. Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie.
9.7. Wskazane jest aby wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane.
9.8. Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści, (czyli
wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone przez Zamawiającego) muszą być parafowane przez osobę (osoby)
podpisującą (podpisujące) ofertę.
9.9. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co, do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom
postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. nr 153 poz. 1503 z późn. zmianami)” i
dołączone do oferty, zaleca się aby były trwale, oddzielnie spięte. Zgodnie z tym przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa
rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub
inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co, do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania
ich poufności. Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp: Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.
9.10. Wyjaśnienia treści SIWZ, a także ewentualna jej modyfikacja dokonywane będą na zasadach określonych w art. 38 ustawy
Pzp.
9.11. Zamawiający nie przewiduje zebrania Wykonawców.
9.12. Osoby upoważnione przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami w sprawach merytorycznych przetargu:
1) Anna Mucha – dział zamówień publicznych
2) Anna Śliwa – dział zamówień publicznych
3) Mariusz Schmidt – kierownik obiektów
4) Michał Niestolik – kierownik obiektów
Część X

Termin, miejsce składania i otwarcia ofert oraz okres związania ofertą

10.1. Złożenie ofert.
10.1.1.Oferty należy składać w terminie do dnia 14.11.2019r. do godz.10:00 w Miejskim Ośrodku Rekreacji i Sportu w Chorzowie
przy ul. Dąbrowskiego 113 w pokoju nr 335. Dostarczenie ofert do wskazanego miejsca i we wskazanym terminie odbywa się na
koszt i ryzyko Wykonawcy.
10.1.2. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem, kopercie [paczce]. Kopertę [paczkę] należy
opisać następująco:
Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Chorzowie
Nazwa i adres Wykonawcy
Oferta przetargowa na wykonanie zadania pn.: „Usługi sprzątające dla obiektów Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Sportu
w Chorzowie – część nr …..
Nie otwierać przed dniem: 14.11.2019 r. godz. 10:10

10.1.3.Złożone oferty podlegają rejestracji przez Zamawiającego.
10.1.4.Oferty, które zostaną dostarczone do Zamawiającego w stanie uszkodzonym, tj. wskazującym na możliwość dokonania
podmiany jej zawartości, nie będą dopuszczone do postępowania przetargowego i zwrócone zostaną Wykonawcom z adnotacją
o treści:
„dokumentację przetargową otrzymano w stanie uszkodzonym
nie podlega rozpatrzeniu”.
10.1.5.Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę, pod warunkiem, że Zamawiający
otrzyma pisemne zawiadomienie przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według
takich samych zasad jak składana oferta, tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. Oferty oznaczone
„ZMIANA” zostaną otwarte i odczytane w pierwszej kolejności.
10.1.6.Wykonawca ma prawo przed terminem składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego
powiadomienia wg tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty
z ofertami wycofanymi nie będą otwierane.
10.1.7.Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.
10.2.Otwarcie ofert.
10.2.1.Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 14.11.2019 r. o godz. 10:10 w siedzibie Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Sportu
w Chorzowie, przy ul. Dąbrowskiego 113 w pokoju nr 335.
10.2.2.Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
10.2.4.Jeżeli w ofercie Wykonawca poda cenę napisaną słownie inną niż cena napisana cyfrowo podczas otwarcia ofert wzięta
pod uwagę zostanie cena napisana słownie.
10.2.5.Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące:
 kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
 firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,
 ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
10.3.Zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.
10.4.Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni przy czym, bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz
z upływem terminu składania ofert.
10.5. wykonawca jest zobowiązany przy ustaleniu ceny oferty wziąć pod uwagę wszelkie znane mu w dacie składania oferty
okoliczności mające wpływ na wartość zamówienia, w tym treść przepisów prawa obowiązującego w czasie zawarcia umowy
będącej przedmiotem niniejszego zamówienia.
Część XI

Opis sposobu obliczenia ceny ofertowej

11.1. W cenie należy ująć przedmiot zamówienia oraz wszystkie usługi związane z realizacją zadania.
11.2
Cenę oferty (ryczałt) należy podać w następujący sposób:
- wartość netto,
- wartość podatku od towarów i usług (VAT) wg obowiązującej stawki,
- wartość brutto [liczbą i słownie].
11.3. Przez cenę oferty (ryczałt) Zamawiający rozumie cenę brutto za całe zadanie objęte przedmiotem zamówienia
Cenę oferty (ryczałt) należy ustalić w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
11.4. Jeżeli cena brutto (ryczałt) podana liczbą nie będzie odpowiadała cenie brutto podanej słownie, przyjmuje się za prawidłową
cenę brutto podaną słownie.
11.5. Cena oferty (ryczałt) ma obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia oraz wszelkie koszty towarzyszące,
konieczne do poniesienia przez Wykonawcę z tytułu wykonania przedmiotu zamówienia oraz uwzględniać wszystkie elementy
związane z prawidłową, terminową realizacją przedmiotu zamówienia .
11.6. Cena oferty (ryczałt) stanowić będzie wynagrodzenie brutto, które jest ostateczne za wykonanie niniejszego przedmiotu
zamówienia, niezależne od innych świadczeń oraz ponoszonych przez Wykonawcę kosztów ich realizacji.
11.7. Wykonawca jest zobowiązany przy ustaleniu ceny oferty wziąć pod uwagę wszelkie znane mu w dacie składania oferty
okoliczności mające wpływ na wartość zamówienia, w tym treść przepisów prawa obowiązującego w czasie zawarcia umowy
będącej przedmiotem niniejszego zamówienia.
11.8. Za ustalenie ceny (ryczałt) za usługę oraz inne świadczenia związane z realizacją tego zadania oraz sposób
przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji ofertowego wynagrodzenia odpowiada wyłącznie Wykonawca.
11.9. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania
u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) usługi, której świadczenie będzie prowadzić do jego
powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku
Część XII

Kryteria oceny ofert, ich znaczenie oraz sposób punktacji

12.1. Zamawiający dokona oceny ofert, które nie podlegają odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 „uPzp”
12.2. Zamawiający będzie stosował poniższe kryteria oceny ofert odrębnie dla każdej części zamówienia:

L.p. Kryterium

Znaczenie procentowe Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać
kryterium
oferta za dane kryterium

1.

Cena brutto [Pc1]

60%

60 punktów

2.

Termin płatności [Pc2]

40%

40 punktów

12.3. Sposób punktacji w ramach kryteriów:
12.3.1.Maksymalna liczba punktów jaką może przyznać Zamawiający Wykonawcy wynosi 100 pkt. Ocena całkowita punktowa
[Ocp] złożonej i niepodlegającej odrzuceniu oferty składa się z trzech czynników, które w przypadku maksimów pozwalają na
uzyskanie 100 pkt:
Ocp = Pc1 + Pc2
12.3.2. Punktowe Kryterium – cena brutto oferty [Pc1]
Zamawiający przyzna 60 pkt w ofercie z najniższą ceną brutto [zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku] za wykonanie
przedmiotu zamówienia, zgodnie z formularzem oferty. Ilość punktów przyznanych pozostałym Wykonawcom zostanie obliczona
zgodnie z następującym wzorem:
Cn
Pc1 = -------- x 60 pkt.
Co
gdzie:
Pc1 – liczba punktów za cenę ofertową brutto
Cn – najniższa zaoferowana cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia
Co – cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia w ofercie ocenianej
12.3.3. Punktowe Kryterium - termin płatności 40% [Pc2]
Oceniany będzie na podstawie określenia w formularzu ofertowym terminu płatności. Liczba punktów zostanie obliczana
następująco:
- termin płatności 21 dni - 0 pkt
- termin płatności 25 dni - 20 pkt
- termin płatności 30 dni - 40 pkt
12.3.4. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny
i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną , a jeżeli zostały złożone oferty o
takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez
Zamawiającego ofert dodatkowych.
Część XIII

Komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami

13.1. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami, w tym:
przekazywanie wniosków, zawiadomień oraz informacji lub wyjaśnień odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w
rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca lub przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
W przypadku gdy Zamawiający lub Wykonawcy przekazują oświadczenia i wnioski, zawiadomienie oraz informacje lub wyjaśnienia
drogą mailową każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Do kontaktu
z Zamawiającym: adres mailowy do kontaktu z Zamawiającym: przetargi@moris.chorzow.pl
UWAGA:
Zamawiający odstępuje od wymogu użycia środków komunikacji elektronicznej, przy składaniu oferty. Tym samym, składanie ofert
w niniejszym przetargu nieograniczonym może się odbywać wyłącznie za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu
ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe osobiście lub za pośrednictwem posłańca.
Część XIV

Podwykonawstwo

14.1.Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.
14.2.Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć
podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.
14.3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na
zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów
selekcji, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie
postępowania o udzielenie zamówienia.
Część XV

Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługującej Wykonawcy w toku postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego

15.1. Środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma
lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego
przepisów niniejszej ustawy.

15.2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują
również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
15.3. W toku niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
1) określenia warunków udziału w postępowaniu;
2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
3) odrzucenia oferty odwołującego;
4) opisu przedmiotu zamówienia;.
5) wyboru najkorzystniejszej oferty.
15.4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z
przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne
uzasadniające wniesienie odwołania.
15.5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej podpisane bezpiecznym podpisem
elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego
wymagania dla tego rodzaju podpisu.
15.6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu w terminie i na zasadach określonych w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp.
15.7. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z
przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie
ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp.
15.8.Termin do wniesienia odwołania: w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie, albo w terminie
10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
15.9.Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych
warunków zamówienia na stronie internetowej.
15.10.W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków
zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub termin składania wniosków.
15.11. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do
czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.
15.12. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych.
15.13. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
15.14. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Pzp. polegającego
na powtórzeniu podobnych usług, o wartości zamówienia do wysokości:
1) 30 000,00 zł w celu zapewnienia ciągłości usług wchodzących w zakres części nr 1;
2) 20 000,00 zł w celu zapewnienia ciągłości usług wchodzących w zakres części nr 2;
Zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych usług zostaną udzielone w przypadku, gdy zaistnieje uzasadniona potrzeba
rozszerzenia zamówienia podstawowego. Wysokość wynagrodzenia zamówień podobnych zostanie ustalona na identycznych
zasadach jak w odniesieniu do wynagrodzenia dotyczącego zamówienia podstawowego.
15.15. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
15.16. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej
15.17. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postepowaniu.
Część XVI

Informacja o formalnościach, które powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

Wykonawca, którego oferta została wybrana dopełni następujących formalności:
a) w przypadku wskazania w ofercie przetargowej podwykonawcy przewidzianego do realizacji zamówienia przedstawi celem
uzyskania zgody Zamawiającego umowę z podwykonawcą lub jej projekt, wraz ze wskazaniem części robót powierzonych do
wykonania,
b) wspólnicy spółki cywilnej lub konsorcjum okażą Zamawiającemu umowę spółki cywilnej lub konsorcjum, określającą wzajemne
prawa i obowiązki stron regulującą ich współpracę,
c). pełnomocnictwo jeżeli umowę podpisuje pełnomocnik
Część XVII

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

17.1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1),
dalej „RODO”, informuję, że:

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu, ul. Dąbrowskiego 113, 41-500
Chorzów

kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych możliwy pod adresem administratora, numerem telefonu 32/2417-050
lub e-mail: iodo@moris.chorzow.pl

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego pn.: Usługi sprzątające dla obiektów Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Sportu w
Chorzowie prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; znak sprawy ZP.26.1.1.2019.PN









odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja
postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie
zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, a w
przypadku zawarcia umowy przez okres 10 lat od jej zakończenia ( JRWA)
obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie
do art. 22 RODO;
posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z
zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie
danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
−
−

* Wyjaśnienie:

skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą
Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw
innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej
lub państwa członkowskiego.

Wykaz załączników do niniejszych SIWZ
Załącznikami do niniejszej SIWZ są wzory następujących dokumentów:
Numeracja

Nazwa Załącznika:

Załącznik nr 1

Formularz ofertowy

Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 5 A
Załącznik nr 6
Załącznik nr 6 A

Wzór oświadczenia wstępnego wykonawcy składanego na podstawie art. 25a ust. 1 „uPzp”
dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia
Wzór oświadczenia wykonawcy o przynależności, albo braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej, o której mowa w art. 22 ust. 1 pkt 23 „uPzp”
Wykaz usług
Projekt umowy na część 1
Projekt umowy na część 2
Opis przedmiotu zamówienia na część 1
Opis
Opis przedmiotu
przedmiotu zamówienia
zamówienia na
na część
część 12

Zatwierdziła:
p. Alina Zawada - Dyrektor MORiS

Zatwierdzam:
……………………………
Dyrektor Alina Zawada

ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ
FORMULARZ OFERTOWY
Nazwa Wykonawcy/Wykonawców
.........................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
adres……….........................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
NIP ......................................................................

REGON.....................................................................................................

Telefon .................................................................

FAKS.........................................................................................................

e-mail ………………………………………………………………………………………………………………..........................................
Konto Wykonawcy ……………………………………………………………………………………………..............................................
Niniejszym składam ofertę w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie p.n.: „Usługi sprzątające dla obiektów
Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Sportu w Chorzowie” – część nr ……………… zgodnie z wymogami określonymi w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia i projekcie umowy.
1.

Oświadczam, że zapoznałem się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i zawarte w niej wymagania oraz warunki zawarcia
umowy przyjmuję bez zastrzeżeń.
*Deklaruję, wykonanie zamówienia dla części I – Utrzymanie czystości na obiekcie sportowym przy ul. Dąbrowskiego
113 w Chorzowie obejmować będzie całość powierzchni budynku hali z wyłączeniem pomieszczeń biurowych za kwotę:
netto:................................................zł,
słownie:.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
plus podatek VAT tj.: ....................zł,
słownie:.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
brutto: .............................................zł
słownie: .....................................................................................................................................................
*Deklaruję, wykonanie zamówienia dla części II – Utrzymanie czystości na obiekcie sportowym „Hajduki” przy ul. Granicznej
92 w Chorzowie obejmować będzie całość powierzchni budynku hali z wyłączeniem pomieszczeń biurowych i basenu za
kwotę:
netto:................................................zł,
słownie:.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
plus podatek VAT tj.: ....................zł,
słownie:.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
brutto: .............................................zł
słownie: .....................................................................................................................................................
2. Oświadczamy, że:
2.1.Zobowiązujemy się wykonać zamówienie w okresie wskazanym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
2.2. Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i
zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty, do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu
i terminie wyznaczonym przez zamawiającego
2.3.Uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia,
2.4. Uważam się związany niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia tj. przez 30 dni
licząc od upływu terminu składania ofert.
2.5.Oświadczamy, że w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w
art. 86 ust. 5, (zgodnie z art. 24 ust. 11 Prawa zamówień publicznych) złożymy oświadczenie o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Prawa zamówień publicznych. Wraz ze
złożeniem oświadczenia przedstawimy dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji
w postępowaniu o udzielenie zamówienia
2.6. Spełniamy obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez cały okres wykonywania przedmiotu umowy
pracowników, którzy będą świadczyli pracę związaną z przedmiotem niniejszego zamówienia.

2.7. Przy ustaleniu ceny oferty wzięto pod uwagę wszelkie znane nam w dacie składania oferty okoliczności mające wpływ na
wartość zamówienia, w tym treść przepisów prawa obowiązującego w czasie zawarcia umowy będącej przedmiotem niniejszego
zamówienia m.im. wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokość minimalnej stawki godzinowej ustalonych na
podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.
2.8. Oświadczam, że zobowiązuję się do zapłaty pracownikom zatrudnionym przy realizacji usługi będącej przedmiotem danego
zamówienia publicznego, minimalnego wynagrodzenia za pracę, albo minimalną stawkę godzinową, ustaloną na podstawie
obowiązujących w czasie trwania umowy przepisów prawa.
2.9. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od
których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w
niniejszym postępowaniu
2.10. Oświadczamy, że w dniu ………………………… dokonaliśmy wizji lokalnej (wizja lokalna zalecana) i zapoznaliśmy
się z zakresem prac koniecznych do wykonania zamówienia oraz uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje potrzebne
do przygotowania oferty.
2.11. jesteśmy małym lub średnim przedsiębiorstwem - tak / nie *

Zgodnie z definicją zawartą w zaleceniu Komisji Europejskiej z dnia 6 maja 2003r. dotyczącym definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich
przedsiębiorstw ( Dz. urz. UE L 124 z 20.05.2003r., str. 36), małe przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny
obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 mln EUR, zaś średnie przedsiębiorstwa to przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami, i
które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 mln EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln EUR.

* Niepotrzebne skreślić.
3. Termin płatności:
Dla części I
Termin płatności ……………………………
Dla części II
Termin płatności ……………………………
4. Oświadczam, że: - wykonam zadanie siłami własnymi
- przewiduję wykonanie zadania przy pomocy podwykonawcy (ów)*:
* Niepotrzebne skreślić.
Dla części 1
Zakres zlecany Podwykonawcy**

Firma Podwykonawcy

** Niepotrzebne skreślić
Dla części 2
Zakres zlecany Podwykonawcy**

Firma Podwykonawcy

……............................................................................................................................
Data, podpis i pieczątka osób(-y) wskazanych w dokumencie upoważniającym do występowania
w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo

5. Adres, na który Zamawiający powinien przesyłać ewentualną korespondencję:
.............................................................................................................................................................
..................................................................................................
(Nazwisko i imię osoby wyznaczonej do kontaktów z Zamawiającym)

numer telefonu: …............................................... numer fax-u …....................................................
e-mail …..........................................................................
Osoba składająca oświadczenie została pouczona o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 § 1 Kodeksu Karnego, za składanie
nieprawdziwych zeznań. Kto w celu uzyskania zamówienia publicznego przedkłada dokument podrobiony, przerobiony, nierzetelny,
poświadczający nieprawdę lub pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania zamówienia publicznego

ZAŁĄCZNIK nr 2 do SIWZ
WYKONAWCA: (nazwa i adres Wykonawcy/ów)
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
NAZWA ZADANIA: „Usługi sprzątające dla obiektów Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Sportu w Chorzowie”
Na część nr ……

Oświadczenie Wykonawcy
DOT. SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp określone przez
Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu.

……................................................................................................................
Data, podpis i pieczątka osób(-y) wskazanych w dokumencie upoważniającym do
występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo

Osoba składająca oświadczenie została pouczona o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 § 1 Kodeksu
Karnego, za składanie nieprawdziwych zeznań. Kto w celu uzyskania zamówienia publicznego przedkłada
dokument podrobiony, przerobiony, nierzetelny, poświadczający nieprawdę lub pisemne oświadczenie dotyczące
okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania zamówienia publicznego

c.d. ZAŁĄCZNIKA nr 2 do SIWZ
WYKONAWCA: (nazwa i adres Wykonawcy/ów)
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
NAZWA ZADANIA: „Usługi sprzątające dla obiektów Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Sportu w Chorzowie”
Na część nr ……

Oświadczenie wykonawcy
DOT. PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-22 ustawy Pzp.*
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1-2 , 4 ustawy Pzp.*
3. 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, 1620 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*.……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………….…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………

4. 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.

*- niepotrzebne skreślić
……..................................................................................................
Data, podpis i pieczątka osób(-y) wskazanych w dokumencie upoważniającym
do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo

Osoba składająca oświadczenie została pouczona o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 § 1 Kodeksu
Karnego, za składanie nieprawdziwych zeznań. Kto w celu uzyskania zamówienia publicznego przedkłada
dokument podrobiony, przerobiony, nierzetelny, poświadczający nieprawdę lub pisemne oświadczenie dotyczące
okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania zamówienia publicznego

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ
WYKONAWCA: (nazwa i adres Wykonawcy/ów)
...................................................................................................................................................................
………………….........................................................................................................................................
NAZWA ZADANIA „Usługi sprzątające dla obiektów Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Sportu w Chorzowie”
Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów / Informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej*
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Usługi sprzątające dla obiektów
Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Sportu w Chorzowie”
Na część nr ……
zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 11 ustawy Pzp:
1. Składamy listę podmiotów, razem z którymi należymy 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, ze zmianami).
L.p.

Nazwa podmiotu

Adres podmiotu

1.
2.
...

….............................................................................................................
Data, podpis i pieczątka osób(-y) wskazanych w dokumencie upoważniającym do
występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo

2. informujemy, że nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy
……………………………………………………………………………….
Data, podpis i pieczątka osób(-y) wskazanych w dokumencie upoważniającym do
występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo

* Niepotrzebne skreślić - wypełnić pkt 1 albo pkt 2

Osoba składająca oświadczenie została pouczona o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 § 1 Kodeksu
Karnego, za składanie nieprawdziwych zeznań. Kto w celu uzyskania zamówienia publicznego przedkłada
dokument podrobiony, przerobiony, nierzetelny, poświadczający nieprawdę lub pisemne oświadczenie dotyczące
okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania zamówienia publicznego

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ
WYKONAWCA: (nazwa i adres Wykonawcy/ów)
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
NAZWA ZADANIA „Usługi sprzątające dla obiektów Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Sportu w Chorzowie”
Na część nr …….
WYKAZ USŁUG
1.Zamawiający uzna wykonanie usługi dla Części I - w zakresie sprzątania obiektów (1 sztuka) za kwotę nie mniejszą niż
80.000,00 zł. netto

Lp.

Przedmiot usługi

Podmiot na rzecz którego
usługa została wykonana

Daty wykonania
/wykonywania
usługi od - do

Wartość umowna
zamówienia netto

1.

* wypełnić kiedy dotyczy danej części zamówienia
2.Zamawiający uzna wykonanie usługi dla Części II - w zakresie sprzątania obiektów (1 sztuka) za kwotę nie mniejszą niż
30.000,00 zł. netto
Lp.

Przedmiot usługi

Podmiot na rzecz którego
usługa została wykonana

Daty wykonania
/wykonywania
usługi od - do

Wartość umowna
zamówienia netto

1.

* wypełnić kiedy dotyczy danej części zamówienia
Uwagi :
Do wykazu należy załączyć dowody określające czy te usługi wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o
których mowa, są referencje bądź inny dokumenty wystawione przed podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub
ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postepowaniu.
………………………………………………………………………………………..
Data, podpis i pieczątka osób(-y) wskazanych w dokumencie upoważniającym do
występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo

Osoba składająca oświadczenie została pouczona o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 § 1 Kodeksu
Karnego, za składanie nieprawdziwych zeznań. Kto w celu uzyskania zamówienia publicznego przedkłada
dokument podrobiony, przerobiony, nierzetelny, poświadczający nieprawdę lub pisemne oświadczenie dotyczące
okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania zamówienia publicznego.

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ PROJEKT UMOWY DLA CZĘŚCI I
U M O W A nr …………..
zawarta w dniu ……………..pomiędzy: Miastem Chorzów - Miejskim Ośrodkiem Rekreacji i Sportu z siedzibą w Chorzowie
41-500 przy ul. Dąbrowskiego 113, zwanym dalej „Zamawiającym", w imieniu którego działają:
1. Alina Zawada - Dyrektor MORiS Chorzów
a
………………………………………………………………………………………………………
zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:
1. ………………………………..
została zawarta umowa następującej treści:
Przedstawiciele Stron przez złożenie swojego podpisu oświadczają także, że są upoważnieni do zawarcia niniejszej Umowy,
że ich prawo do reprezentowania danej Strony nie jest ograniczone w żadnym zakresie, a sposób reprezentacji osób
występujących w imieniu reprezentowanych Stron umożliwia skuteczne składanie oświadczeń woli, w tym zaciąganie
zobowiązań na rzecz reprezentowanego podmiotu, oświadczają też, że nie jest im znana żadna przeszkoda, która mogłaby
mieć wpływ na wykonanie zobowiązań przyjętych przez Strony w niniejszej Umowie.
§1
W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
w oparciu o art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2015 r. poz. 2164 z późn.
zm.) została zawarta Umowa następującej treści:
§2
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest ,,Utrzymanie czystości na obiekcie sportowym przy ul. Dąbrowskiego 113 w
Chorzowie’’, na potrzeby MORiS zgodnie z przedmiotem zamówienia określonym w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia i ofertą przetargową Wykonawcy dla CZĘŚCI NR 1 , która stanowi Załącznik do niniejszej Umowy.
2. Wykonanie umowy realizowane będzie w terminie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. - zgodnie z załącznikiem nr 6,,Przedmiot zamówienia do SIWZ’’.
§3
1. Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w
zakresie realizacji zamówienia:
a) Wykonawca przyjmując do realizacji przedmiot umowy, zobowiązuje się do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę
pracownika na stanowisku pracowników wykonujących prace sprzątające. Wymagania zatrudnienia na podstawie
umowy o pracę przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, osób wykonujących czynności w
trakcie realizacji zamówienia dotyczą czynności sprzątania obiektów, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
26.06.1974r. – Kodeks Pracy (tj. Dz. U. z 2014 poz. 1502, z późn.zm.), wykonujących czynności w zakresie
świadczenia usług sprzątania dla Zamawiającego.
b) Obowiązek ten dotyczy również zastępstwa i zmiany dokonanej w trakcie realizacji zamówienia.
2.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązuje się, na każde pisemne żądanie zamawiającego, w
terminie do 5 dni kalendarzowych do przedłożenia Zamawiającemu oświadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę
osoby świadczącej usługę z ramienia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na rzecz Zamawiającego, na
podstawie niniejszej Umowy.
3. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę
złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę
wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia
oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy;
4.Zamawiający zastrzega sobie prawo akceptacji pracownika wykonującego usługę, jak również, w uzasadnionych
przypadkach, żądania zmiany pracownika w trybie natychmiastowym.
5. Na Wykonawcy ciąży obowiązek zapewnienia aby również podwykonawcy i dalsi podwykonawcy spełniali wszystkie wymogi
względem osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę wykonujących przedmiot zamówienia.
§4
1. Całkowity koszt usługi za okres od 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. dla obiektu przy ul. Dąbrowskiego 113, wynosi:
……………….zł. netto + VAT w wys. …………… zł., co daje kwotę: brutto ………… zł (słownie : ………../100) w tym :
- płatność miesięczna netto …………zł., VAT …………… zł, brutto: ………… zł. Słownie złotych brutto: …………../100
2. Wszystkie ceny jednostkowe obejmują całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie oraz
wszystkie inne składniki towarzyszące, konieczne do poniesienia przez Wykonawcę i uwzględniają wszystkie czynności
związane z prawidłową, terminową realizacją przedmiotu zamówienia.
3. Rozliczenie finansowe pomiędzy stronami nastąpi raz na koniec każdego miesiąca na podstawie wystawionej przez
Wykonawcę faktury VAT, płatnej przelewem w terminie ………. na rachunek wskazany na prawidłowo wystawionej
fakturze VAT.

4. Fakturę należy wystawiać na:
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Miasto Chorzów - Miasto na Prawach Powiatu, 41-500 Chorzów, ul Rynek 1, NIP: 627-273-38-08 Nabywca oraz
Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu, 41-500 Chorzów, ul. Dąbrowskiego 113 Odbiorca
Za termin zapłaty przyjmuje się dzień dokonania przelewu przez Zamawiającego.
Do faktury Wykonawca dostarczy protokół z wykonanej usługi zatwierdzony przez przedstawiciela Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia niezmienność ceny zakresu zamówienia objętego umową, zgodnie ze
złożoną ofertą, w całym okresie realizacji bez względu na okoliczności jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji przedmiotu
umowy.
Wykonawca oświadcza, że do wskazanego na fakturze rachunku bankowego do zapłaty należności został otwarty przez
bank rachunek VAT. W razie braku takiego rachunku zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe
uregulowanie zapłaty.
Strony nie mogą bez zgody drugiej strony przenosić całości lub części uprawnień wynikających z niniejszej umowy –
zakaz cesji w szczególności wierzytelności.
Wykonawca wystawi fakturę za przedmiot umowy i oryginał dostarczy do siedziby Zamawiającego lub ustrukturyzowaną
fakturę elektroniczną prześle do Zamawiającego za pośrednictwem platformy https://efaktura.gov.pl/uslugi-pef/uslugipefexpert/ , zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U.2018r. poz.2191)
Wykonawca oświadcza, że do wskazanego na fakturze rachunku bankowego do zapłaty należności został otwarty przez
bank rachunek VAT. W razie braku takiego rachunku zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe
uregulowanie zapłaty.
§5
Zamawiający do bieżącej kontroli wypełniania warunków umowy oraz koordynacji prac nietypowych, nie ujętych w
zakresie obowiązków, a koniecznych do należytego wykonania umowy wyznacza:
a) Mariusz Schmidt – kierownik obiektów,
b) Michał Niestolik - kierownik obiektów
Wykonawca do bieżącej kontroli wypełniania warunków umowy oraz koordynacji prac wyznacza:
a) ……………………………..
§6
Wykonawca, po zapoznaniu się z sytuacją faktyczną, w tym w szczególności ze stanem technicznym obiektów,
założeniami, o których mowa w opisie przedmiotu zamówienia, warunkami lokalnymi, zapewnia, że posiada niezbędną
wiedzę fachową, kwalifikacje, doświadczenie, możliwości i uprawnienia konieczne do prawidłowego wykonania
przedmiotu umowy..
Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia osobom uczestniczącym w realizacji zamówienia:
a) odzieży roboczej – oznaczonej w widocznym miejscu logo lub nazwą Wykonawcy,
b) odzieży ochronnej i środków ochrony osobistej zgodnie z przepisami oraz zasadami BHP,
c) identyfikatorów zawierających imię i nazwisko osoby sprzątającej,
d) odpowiedni sprzęt, zapewniający prawidłowe utrzymywanie czystości na obiektach.
Wykonawca kontroluje wykonanie zadań przez swój personel nadzoru a Zamawiający wyraża na to zgodę.
Wykonawca odpowiada za szkody powstałe w mieniu Zamawiającego w przypadkach niewykonania lub nienależytego
wykonania umowy.
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego konieczności dokonania poprawek dotyczących wykonywanej usługi,
Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie je wykonać.
Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP, p.poż. jak i regulaminów obowiązujących na terenach
obiektów.
Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia przy realizacji zamówienia osób w ramach umowy o pracę, co najmniej po
jednej osobie na każdej zmianie
Wykonawca zobowiązuje się do kontynuacji ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone
Zamawiającemu (odpowiedzialność kontraktowa i deliktowa) przez okres obowiązywania niniejszej umowy.
Wykonawca przedłoży Zamawiającemu aktualną polisę ubezpieczenia w terminie 7 dni od chwili wezwania przez
Zamawiającego.
Osoby skierowane do pracy, celem należytego wykonania postanowień niniejszej umowy winny charakteryzować się
nienagannym i schludnym wyglądem zewnętrznym i wysoką kulturą osobistą.
Wykonawca we własnym zakresie ubezpiecza pracowników
§7
Zamawiający zobowiązuje się zapewnić pracownikom Wykonawcy odpowiednie warunki pracy, a w szczególności do
bezpłatnego udostępnienia mediów oraz pomieszczeń gospodarczych.
Zamawiający zapewnia środki czystości potrzebne do prawidłowego wykonania zadania.
Środki czystości wydawane będą jeden raz w miesiącu z magazynu Zamawiającego, w ilościach ustalonych przez
Dyrektora MORiS, przedstawicielowi Wykonawcy, o którym mowa w § 5 pkt. 2 niniejszej umowy

4.
5.

Zamawiającemu przysługuje prawo do przeprowadzenia kontroli stanu czystości, w każdym momencie.
Zamawiający zobowiązany jest powiadomić Wykonawcę na piśmie o każdym stwierdzonym wypadku niewłaściwego
wykonania przedmiotu umowy.
§8
1.Umowa zawarta jest na czas określony, tj. od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.
§9
1. Wykonawca, po zapoznaniu się z sytuacją faktyczną, w tym w szczególności ze stanem technicznym obiektów, założeniami,
o których mowa w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, warunkami lokalnymi, zapewnia, że posiada niezbędną wiedzę
fachową, kwalifikacje, doświadczenie, możliwości i uprawnienia konieczne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.
2. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy wykona osobiście, za wyjątkiem następującego zakresu robót, które zleci
podwykonawcom: …………………………………………………………………………………………………………..
3. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający w
terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu, wraz z częścią dokumentacji
dotyczącą wykonania usługi określoną w umowie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę
na zawarcie umowy.
4. Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego.
Postanowienia ustępu 3 zdanie drugie stosuje się odpowiednio.
5. Umowy, o których mowa w ustępie 3 i 4 muszą być zawarte w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
6. Za działanie lub zaniechanie podwykonawców, wykonawca odpowiada jak za swoje własne działanie i zaniechanie.
7. Zamawiającemu przysługuje prawo wstrzymania płatności w przypadku nie przedłożenia w terminie 15 dni od wystawienia
faktury, pisemnego potwierdzenia przez podwykonawców, których wierzytelność jest częścią składową wystawionej faktury o
dokonaniu zapłaty na rzecz tych podwykonawców.
8. Za dokonanie zapłaty, o której mowa w ust.7 niniejszego paragrafu przyjmuje się datę uznania na rachunku bankowym
podwykonawcy.
§ 10
1.Zmiany umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem nieważności.
2. Zgodnie art.144 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy w
przypadkach:
a) regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie podpisania umowy a mających wpływ na realizację przedmiotu
umowy,
b) wystąpienia siły wyższej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego,
c) zmiany osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad przedmiotem umowy oraz osób uczestniczących w
wykonaniu zamówienia – po akceptacji Zamawiającego,
d) zmiany nazw, siedziby stron umowy, numerów kont bankowych, innych danych identyfikacyjnych,
e) zwiększenia lub zmniejszenia ilości osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia,
f). zwiększenie przedmiotu zamówienia, polegającego na powtórzeniu podobnych usług, o wartości zamówienia do
wysokości: 30 000,00 zł w celu zapewnienia ciągłości usług wchodzących w zakres części nr 1; lub zmniejszenie przedmiotu
zamówienia (W miesiącach w których nastąpi częściowe zamknięcie obiektu przedmiot zamówienia zostanie proporcjonalnie
zmniejszony)
g). zmiany podwykonawcy pod warunkiem odpowiedniego zgłoszenia i po akceptacji przez Zamawiającego,
h). zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT),
i). możliwości przedłużenia terminu wykonania zamówienia i innych terminów umownych,
j). zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonego
na podstawie przepisów z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
k). zmian zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki
na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez
Wykonawcę.
§ 11.
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w przypadku:
1) istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od
powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, w takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia
należnego z tytułu wykonania części Umowy,
2) wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy lub zrzeczenia się majątku Wykonawcy na rzecz wierzycieli,
3) przystąpienia przez Wykonawcę do likwidacji swojej firmy,
4) Zamawiający może odstąpić od Umowy, jeżeli Wykonawca nie wyraża zgody na zawarcie aneksu do Umowy
wskazującego część zamówienia, której realizacja zostanie powierzona Podwykonawcy lub nie zawarł umowy z
ujawnionym Podwykonawcom według wzoru zaakceptowanego przez Zamawiającego, w sytuacji gdy Zamawiający
poweźmie informacje o realizacji usług przez nieujawnionego Podwykonawcę,

5) konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, lub
konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości Umowy może stanowić podstawę do
odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego,
6)utraty przez Wykonawcę uprawnień niezbędnych do realizacji obowiązków wynikających z niniejszej umowy
7)poniesienie przez Zamawiającego szkody w wyniku działania lub zaniechania Wykonawcy;
8)niewłaściwego realizowania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z niniejszej umowy;
9)nie przedstawienia Zamawiającemu aktualnej polisy ubezpieczeniowej Wykonawcy;
2. Zamawiający może odstąpić od umowy, z przyczyn wskazanych w ust.1 pkt 2-9, w terminie 14 dni od powzięcia informacji
o okolicznościach uzasadniających odstąpienie. Odstąpienie wymaga formy pisemnej.
3. W przypadku nienależytego wykonania przez Wykonawcę obowiązku raportowania stanu zatrudnienia przez cały okres
realizacji zamówienia, udzielania wyjaśnień i przedstawiania dowodów zatrudnienia, zgodnie z wymogami SIWZ, Zamawiający
uprawniony będzie do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od powiadomienia Wykonawcy o stwierdzonej niezgodności
co do stanu zatrudnienia przy realizacji zamówienia i wezwania do niezwłocznego przywrócenia stanu zgodnego z ofertą
4. W razie odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy Wykonawca ma obowiązek natychmiastowego wstrzymania usług.,
5. Każda ze stron może wypowiedzieć niniejszą umowę z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na
koniec miesiąca kalendarzowego w formie pisemnej z podaniem przyczyn jej wypowiedzenia.
§ 12.
Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w formie kar umownych.
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
a) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca – w wysokości 10%
wynagrodzenia ogółem brutto za cały okres obowiązywania umowy określonego w § 4.
b) za nieobecność pracownika na stanowisku pracy – w wysokości 10% wynagrodzenia miesięcznego brutto
c) Wykonanie usługi przez pracownika w stanie wskazującym na spożycie alkoholu –
w wysokości 25% wynagrodzenia miesięcznego brutto, za każdy stwierdzony przypadek.
3. W razie stwierdzenia niewłaściwego wykonywania obowiązków wynikający z niniejszej umowy, Zamawiający udzieli
pisemnego upomnienia.
4. Udzielenie drugiego upomnienia (niezależnie od obiektu) Wykonawcy w związku z nienależytym wykonaniem przedmiotu
umowy skutkuje możliwością nałożenia kary finansowej w wysokości 300 zł brutto.
5. Kolejne upomnienie Wykonawcy w związku z nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy skutkować może
rozwiązaniem umowy bez wypowiedzenia lub nałożeniem kary finansowej w wysokości 600 zł brutto.
6. W przypadku niezatrudnienia przy realizacji zamówienia osób w ramach umowy o pracę, co najmniej po jednej osobie
na każdej zmianie, Wykonawcy zostanie naliczona każdorazowo kara umowna w wysokości 0,5% wartości
wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy, za każdy ujawniony przypadek.
7. Jeżeli kara umowna nie pokrywa wyrządzonej szkody Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego.
8. Odstąpienie od umowy, jej rozwiązanie lub wygaśnięcie nie pozbawia Zamawiającego możliwości naliczania i
dochodzenia kar umownych.
9. Zamawiający ma prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy.
10. Kara umowna potrącona jest w pierwszej kolejności z wartości netto faktury.
11. Płatność kar umownych nastąpi na rachunek bankowy wskazany w nocie księgowej w terminie 7 dnia od dnia jej
doręczenia.
§ 13.
1.Wykonawca zobowiązuje się do:
a. wypełniania obowiązków przewidzianych w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 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 z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwanego dalej w skrócie „RODO”
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio zostały pozyskane w związku
z realizacją umowy.
b. do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r.
poz.1000 z późn.zm.).
2. Wykonawca w szczególności oświadcza, że:
a. znane są mu wszelkie obowiązki wynikające z obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych mające
zastosowanie oraz RODO,
b. zapewni wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, aby
przetwarzanie danych osobowych spełniało wymogi wynikające z obowiązujących przepisów o ochronie danych
osobowych oraz RODO mających zastosowanie i chroniło prawa osób, których dane dotyczą,
c. w przypadku korzystania z podwykonawców/dalszych podwykonawców zapewni aby zostały przez nich wdrożone
odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie danych osobowych spełniało wymogi
wynikające z obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych oraz RODO mających zastosowanie i
chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
1.
2.

1.
2.
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§ 14.
Wszelkie zmiany umowy mogą nastąpić wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności za zgodą obu stron.
Umowa ulega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym w wyniku ciężkiego naruszenia istotnych warunków umowy
przez drugą stronę, a jeżeli wiązać się to będzie z kosztami, koszty te ponosić będzie Wykonawca.
Strony mają prawo do wypowiedzenia niniejszej umowy z zachowaniem 1-no miesięcznego terminu wypowiedzenia ze
skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
Wszelkie ewentualne spory będą rozstrzygane przez właściwy dla Zamawiającego miejscowo
i rzeczowo Sąd .
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
ZAMAWIAJĄCY:

Załączniki:
Załącznik nr 1- opis przedmiotu zamówienia zał. nr 6 do SIWZ
Załącznik nr 2 – oferta Wykonawcy wraz z formularzem ofertowym
Załącznik nr 3 – SIWZ z załącznikami

WYKONAWCA:

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ PROJEKT UMOWY DLA CZĘŚCI II
U M O W A nr …………..
zawarta w dniu ……………..pomiędzy: Miastem Chorzów - Miejskim Ośrodkiem Rekreacji i Sportu z siedzibą w Chorzowie
41-500 przy ul. Dąbrowskiego 113, zwanym dalej „Zamawiającym", w imieniu którego działają:
1. Alina Zawada - Dyrektor MORiS Chorzów
a
………………………………………………………………………………………………………
zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:
2. ………………………………..
została zawarta umowa następującej treści:
Przedstawiciele Stron przez złożenie swojego podpisu oświadczają także, że są upoważnieni do zawarcia niniejszej Umowy,
że ich prawo do reprezentowania danej Strony nie jest ograniczone w żadnym zakresie, a sposób reprezentacji osób
występujących w imieniu reprezentowanych Stron umożliwia skuteczne składanie oświadczeń woli, w tym zaciąganie
zobowiązań na rzecz reprezentowanego podmiotu, oświadczają też, że nie jest im znana żadna przeszkoda, która mogłaby
mieć wpływ na wykonanie zobowiązań przyjętych przez Strony w niniejszej Umowie.
§1
W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
w oparciu o art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2015 r. poz. 2164 z późn.
zm.) została zawarta Umowa następującej treści:
§2
3. Przedmiotem niniejszej umowy jest ,,Utrzymanie czystości na obiekcie sportowym przy ul. Granicznej 92 w
Chorzowie’’, na potrzeby MORiS zgodnie z przedmiotem zamówienia określonym w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia i ofertą przetargową Wykonawcy dla CZĘŚCI NR 2 , która stanowi Załącznik do niniejszej Umowy.
4. Wykonanie umowy realizowane będzie w terminie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. - zgodnie z załącznikiem nr 6A,,Przedmiot zamówienia do SIWZ’’.
§3
1. Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w
zakresie realizacji zamówienia:
b) Wykonawca przyjmując do realizacji przedmiot umowy, zobowiązuje się do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę
pracownika na stanowisku pracowników wykonujących prace sprzątające. Wymagania zatrudnienia na podstawie
umowy o pracę przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, osób wykonujących czynności w
trakcie realizacji zamówienia dotyczą czynności sprzątania obiektów, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
26.06.1974r. – Kodeks Pracy (tj. Dz. U. z 2014 poz. 1502, z późn.zm.), wykonujących czynności w zakresie
świadczenia usług sprzątania dla Zamawiającego.
c) Obowiązek ten dotyczy również zastępstwa i zmiany dokonanej w trakcie realizacji zamówienia.
2.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązuje się, na każde pisemne żądanie zamawiającego, w
terminie do 5 dni kalendarzowych do przedłożenia Zamawiającemu oświadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę
osoby świadczącej usługę z ramienia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na rzecz Zamawiającego, na
podstawie niniejszej Umowy.
3. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę
złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę
wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia
oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy;
4.Zamawiający zastrzega sobie prawo akceptacji pracownika wykonującego usługę, jak również, w uzasadnionych
przypadkach, żądania zmiany pracownika w trybie natychmiastowym.
5. Na Wykonawcy ciąży obowiązek zapewnienia aby również podwykonawcy i dalsi podwykonawcy spełniali wszystkie wymogi
względem osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę wykonujących przedmiot zamówienia.
§4
1. Całkowity koszt usługi za okres od 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. dla obiektu przy ul. Granicznej 92, wynosi:
……………….zł. netto + VAT w wys. …………… zł., co daje kwotę: brutto ………… zł (słownie : ………../100) w tym :
- płatność miesięczna netto …………zł., VAT …………… zł, brutto: ………… zł. Słownie złotych brutto: …………../100
2. Wszystkie ceny jednostkowe obejmują całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie oraz wszystkie
inne składniki towarzyszące, konieczne do poniesienia przez Wykonawcę i uwzględniają wszystkie czynności związane z
prawidłową, terminową realizacją przedmiotu zamówienia.
3.Rozliczenie finansowe pomiędzy stronami nastąpi raz na koniec każdego miesiąca na podstawie wystawionej przez
Wykonawcę faktury VAT, płatnej przelewem w terminie ………. na rachunek wskazany na prawidłowo wystawionej fakturze
VAT.

4.Fakturę należy wystawiać na:
Miasto Chorzów - Miasto na Prawach Powiatu, 41-500 Chorzów, ul Rynek 1, NIP: 627-273-38-08 Nabywca oraz
Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu, 41-500 Chorzów, ul. Dąbrowskiego 113 Odbiorca
5.Za termin zapłaty przyjmuje się dzień dokonania przelewu przez Zamawiającego.
6.Do faktury Wykonawca dostarczy protokół z wykonanej usługi zatwierdzony przez przedstawiciela Zamawiającego.
7. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia niezmienność ceny zakresu zamówienia objętego umową, zgodnie ze złożoną
ofertą, w całym okresie realizacji bez względu na okoliczności jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji przedmiotu umowy.
8. Wykonawca oświadcza, że do wskazanego na fakturze rachunku bankowego do zapłaty należności został otwarty przez
bank rachunek VAT. W razie braku takiego rachunku zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe
uregulowanie zapłaty.
9. Strony nie mogą bez zgody drugiej strony przenosić całości lub części uprawnień wynikających z niniejszej umowy – zakaz
cesji w szczególności wierzytelności.
10.Wykonawca wystawi fakturę za przedmiot umowy i oryginał dostarczy do siedziby Zamawiającego lub ustrukturyzowaną
fakturę elektroniczną prześle do Zamawiającego za pośrednictwem platformy https://efaktura.gov.pl/uslugi-pef/uslugipefexpert/ , zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych,
koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U.2018r. poz.2191)
11.Wykonawca oświadcza, że do wskazanego na fakturze rachunku bankowego do zapłaty należności został otwarty przez
bank rachunek VAT. W razie braku takiego rachunku zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe
uregulowanie zapłaty.
§5
1.Zamawiający do bieżącej kontroli wypełniania warunków umowy oraz koordynacji prac nietypowych, nie ujętych w zakresie
obowiązków, a koniecznych do należytego wykonania umowy wyznacza:
a) Mariusz Schmidt – kierownik obiektów,
b) Michał Niestolik - kierownik obiektów
2.Wykonawca do bieżącej kontroli wypełniania warunków umowy oraz koordynacji prac wyznacza:
b) ……………………………..
§6
1. Wykonawca, po zapoznaniu się z sytuacją faktyczną, w tym w szczególności ze stanem technicznym obiektów,
założeniami, o których mowa w opisie przedmiotu zamówienia, warunkami lokalnymi, zapewnia, że posiada niezbędną
wiedzę fachową, kwalifikacje, doświadczenie, możliwości i uprawnienia konieczne do prawidłowego wykonania
przedmiotu umowy..
2. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia osobom uczestniczącym w realizacji zamówienia:
a) odzieży roboczej – oznaczonej w widocznym miejscu logo lub nazwą Wykonawcy,
b) odzieży ochronnej i środków ochrony osobistej zgodnie z przepisami oraz zasadami BHP,
c) identyfikatorów zawierających imię i nazwisko osoby sprzątającej,
d) odpowiedni sprzęt, zapewniający prawidłowe utrzymywanie czystości na obiektach.
3. Wykonawca kontroluje wykonanie zadań przez swój personel nadzoru a Zamawiający wyraża na to zgodę.
4. Wykonawca odpowiada za szkody powstałe w mieniu Zamawiającego w przypadkach niewykonania lub nienależytego
wykonania umowy.
5. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego konieczności dokonania poprawek dotyczących wykonywanej usługi,
Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie je wykonać.
6. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP, p.poż. jak i regulaminów obowiązujących na terenach
obiektów.
7. Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia przy realizacji zamówienia osób w ramach umowy o pracę, co najmniej po
jednej osobie na każdej zmianie
8. Wykonawca zobowiązuje się do kontynuacji ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone
Zamawiającemu (odpowiedzialność kontraktowa i deliktowa) przez okres obowiązywania niniejszej umowy.
9. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu aktualną polisę ubezpieczenia w terminie 7 dni od chwili wezwania przez
Zamawiającego.
10. Osoby skierowane do pracy, celem należytego wykonania postanowień niniejszej umowy winny charakteryzować się
nienagannym i schludnym wyglądem zewnętrznym i wysoką kulturą osobistą.
11. Wykonawca we własnym zakresie ubezpiecza pracowników
1.
2.
3.
4.

§7
Zamawiający zobowiązuje się zapewnić pracownikom Wykonawcy odpowiednie warunki pracy, a w szczególności do
bezpłatnego udostępnienia mediów oraz pomieszczeń gospodarczych.
Zamawiający zapewnia środki czystości potrzebne do prawidłowego wykonania zadania.
Środki czystości wydawane będą jeden raz w miesiącu z magazynu Zamawiającego, w ilościach ustalonych przez
Dyrektora MORiS, przedstawicielowi Wykonawcy, o którym mowa w § 5 pkt. 2 niniejszej umowy
Zamawiającemu przysługuje prawo do przeprowadzenia kontroli stanu czystości, w każdym momencie.

5.

Zamawiający zobowiązany jest powiadomić Wykonawcę na piśmie o każdym stwierdzonym wypadku niewłaściwego
wykonania przedmiotu umowy.
§8
1.Umowa zawarta jest na czas określony, tj. od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.
§9
1. Wykonawca, po zapoznaniu się z sytuacją faktyczną, w tym w szczególności ze stanem technicznym obiektów, założeniami,
o których mowa w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, warunkami lokalnymi, zapewnia, że posiada niezbędną wiedzę
fachową, kwalifikacje, doświadczenie, możliwości i uprawnienia konieczne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.
2. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy wykona osobiście, za wyjątkiem następującego zakresu robót, które zleci
podwykonawcom: …………………………………………………………………………………………………………..
3. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający w
terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu, wraz z częścią dokumentacji
dotyczącą wykonania usługi określoną w umowie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę
na zawarcie umowy.
4. Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego.
Postanowienia ustępu 3 zdanie drugie stosuje się odpowiednio.
5. Umowy, o których mowa w ustępie 3 i 4 muszą być zawarte w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
6. Za działanie lub zaniechanie podwykonawców, wykonawca odpowiada jak za swoje własne działanie i zaniechanie.
7. Zamawiającemu przysługuje prawo wstrzymania płatności w przypadku nie przedłożenia w terminie 15 dni od wystawienia
faktury, pisemnego potwierdzenia przez podwykonawców, których wierzytelność jest częścią składową wystawionej faktury o
dokonaniu zapłaty na rzecz tych podwykonawców.
8. Za dokonanie zapłaty, o której mowa w ust.7 niniejszego paragrafu przyjmuje się datę uznania na rachunku bankowym
podwykonawcy.
§ 10
1.Zmiany umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem nieważności.
2. Zgodnie art.144 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy w
przypadkach:
a).regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie podpisania umowy a mających wpływ na realizację
przedmiotu umowy,
b).wystąpienia siły wyższej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego,
c).zmiany osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad przedmiotem umowy oraz osób uczestniczących w
wykonaniu zamówienia – po akceptacji Zamawiającego,
d).zmiany nazw, siedziby stron umowy, numerów kont bankowych, innych danych identyfikacyjnych,
e).zwiększenia lub zmniejszenia ilości osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia,
f). zwiększenie przedmiotu zamówienia, polegającego na powtórzeniu podobnych usług, o wartości zamówienia do
wysokości: 30 000,00 zł w celu zapewnienia ciągłości usług wchodzących w zakres części nr 1; lub zmniejszenie przedmiotu
zamówienia (W miesiącach w których nastąpi częściowe zamknięcie obiektu przedmiot zamówienia zostanie proporcjonalnie
zmniejszony)
g). zmiany podwykonawcy pod warunkiem odpowiedniego zgłoszenia i po akceptacji przez Zamawiającego,
h). zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT),
i). możliwości przedłużenia terminu wykonania zamówienia i innych terminów umownych,
j). zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonego
na podstawie przepisów z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
k). zmian zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki
na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez
Wykonawcę.
§ 11.
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w przypadku:
1) istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od
powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, w takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia
należnego z tytułu wykonania części Umowy,
2) wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy lub zrzeczenia się majątku Wykonawcy na rzecz wierzycieli,
3) przystąpienia przez Wykonawcę do likwidacji swojej firmy,
4) Zamawiający może odstąpić od Umowy, jeżeli Wykonawca nie wyraża zgody na zawarcie aneksu do Umowy
wskazującego część zamówienia, której realizacja zostanie powierzona Podwykonawcy lub nie zawarł umowy z
ujawnionym Podwykonawcom według wzoru zaakceptowanego przez Zamawiającego, w sytuacji gdy Zamawiający
poweźmie informacje o realizacji usług przez nieujawnionego Podwykonawcę,

5) konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, lub
konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości Umowy może stanowić podstawę do
odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego,
6)utraty przez Wykonawcę uprawnień niezbędnych do realizacji obowiązków wynikających z niniejszej umowy
7)poniesienie przez Zamawiającego szkody w wyniku działania lub zaniechania Wykonawcy;
8)niewłaściwego realizowania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z niniejszej umowy;
9)nie przedstawienia Zamawiającemu aktualnej polisy ubezpieczeniowej Wykonawcy;
2. Zamawiający może odstąpić od umowy, z przyczyn wskazanych w ust.1 pkt 2-9, w terminie 14 dni od powzięcia informacji
o okolicznościach uzasadniających odstąpienie. Odstąpienie wymaga formy pisemnej.
3. W przypadku nienależytego wykonania przez Wykonawcę obowiązku raportowania stanu zatrudnienia przez cały okres
realizacji zamówienia, udzielania wyjaśnień i przedstawiania dowodów zatrudnienia, zgodnie z wymogami SIWZ, Zamawiający
uprawniony będzie do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od powiadomienia Wykonawcy o stwierdzonej niezgodności
co do stanu zatrudnienia przy realizacji zamówienia i wezwania do niezwłocznego przywrócenia stanu zgodnego z ofertą
4. W razie odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy Wykonawca ma obowiązek natychmiastowego wstrzymania usług.,
5. Każda ze stron może wypowiedzieć niniejszą umowę z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na
koniec miesiąca kalendarzowego w formie pisemnej z podaniem przyczyn jej wypowiedzenia.
§ 12.
Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w formie kar umownych.
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
a) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca – w wysokości 10%
wynagrodzenia ogółem brutto za cały okres obowiązywania umowy określonego w § 4.
b) za nieobecność pracownika na stanowisku pracy – w wysokości 10% wynagrodzenia miesięcznego brutto
c) Wykonanie usługi przez pracownika w stanie wskazującym na spożycie alkoholu –
w wysokości 25% wynagrodzenia miesięcznego brutto, za każdy stwierdzony przypadek.
3. W razie stwierdzenia niewłaściwego wykonywania obowiązków wynikający z niniejszej umowy, Zamawiający udzieli
pisemnego upomnienia.
4. Udzielenie drugiego upomnienia (niezależnie od obiektu) Wykonawcy w związku z nienależytym wykonaniem przedmiotu
umowy skutkuje możliwością nałożenia kary finansowej w wysokości 300 zł brutto.
5. Kolejne upomnienie Wykonawcy w związku z nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy skutkować może
rozwiązaniem umowy bez wypowiedzenia lub nałożeniem kary finansowej w wysokości 600 zł brutto.
6. W przypadku niezatrudnienia przy realizacji zamówienia osób w ramach umowy o pracę, co najmniej po jednej osobie
na każdej zmianie, Wykonawcy zostanie naliczona każdorazowo kara umowna w wysokości 0,5% wartości
wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy, za każdy ujawniony przypadek.
7. Jeżeli kara umowna nie pokrywa wyrządzonej szkody Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego.
8. Odstąpienie od umowy, jej rozwiązanie lub wygaśnięcie nie pozbawia Zamawiającego możliwości naliczania i
dochodzenia kar umownych.
9. Zamawiający ma prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy.
10. Kara umowna potrącona jest w pierwszej kolejności z wartości netto faktury.
11. Płatność kar umownych nastąpi na rachunek bankowy wskazany w nocie księgowej w terminie 7 dnia od dnia jej
doręczenia.
§ 13.
1.Wykonawca zobowiązuje się do:
a. wypełniania obowiązków przewidzianych w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 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 z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwanego dalej w skrócie „RODO”
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio zostały pozyskane w związku
z realizacją umowy.
b. do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r.
poz.1000 z późn.zm.).
2. Wykonawca w szczególności oświadcza, że:
a. znane są mu wszelkie obowiązki wynikające z obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych mające
zastosowanie oraz RODO,
b. zapewni wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, aby
przetwarzanie danych osobowych spełniało wymogi wynikające z obowiązujących przepisów o ochronie danych
osobowych oraz RODO mających zastosowanie i chroniło prawa osób, których dane dotyczą,
c. w przypadku korzystania z podwykonawców/dalszych podwykonawców zapewni aby zostały przez nich wdrożone
odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie danych osobowych spełniało wymogi
wynikające z obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych oraz RODO mających zastosowanie i
chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
1.
2.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

§ 14.
Wszelkie zmiany umowy mogą nastąpić wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności za zgodą obu stron.
Umowa ulega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym w wyniku ciężkiego naruszenia istotnych warunków umowy
przez drugą stronę, a jeżeli wiązać się to będzie z kosztami, koszty te ponosić będzie Wykonawca.
Strony mają prawo do wypowiedzenia niniejszej umowy z zachowaniem 1-no miesięcznego terminu wypowiedzenia ze
skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
Wszelkie ewentualne spory będą rozstrzygane przez właściwy dla Zamawiającego miejscowo
i rzeczowo Sąd .
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
ZAMAWIAJĄCY:

Załączniki:
Załącznik nr 1- opis przedmiotu zamówienia zał. nr 6A do SIWZ
Załącznik nr 2 – oferta Wykonawcy wraz z formularzem ofertowym
Załącznik nr 3 – SIWZ z załącznikami

WYKONAWCA:

ZAŁĄCZNIK NR 6
Opis przedmiotu zamówienia dla części 1:
I.

Utrzymanie czystości na obiekcie sportowym przy ul. Dąbrowskiego 113 w Chorzowie obejmować będzie całość powierzchni
budynku hali z wyłączeniem pomieszczeń biurowych
1.

Sprzątanie w szczególności obejmuje:
a) powierzchnia widowni i korony hali sportowej (wraz z napuszczeniem odpowiednim środkiem) oraz krzesełka na widowni,
b) mała sala gimnastyczna wraz z zapleczem
c) siłownia, salka aerobiku, sauna,
d) szatnie z sanitariatami i natryskami,
e) schody,
f) korytarze,
g) sanitariaty.

2.

Wyliczenie powierzchni do utrzymania czystości:
 Płytki ceramiczne ok. 3400 m2,
 Wykładzina PCV ok. 600 m2,
 Powierzchnia okien hali ok. 70 m2,
 Powierzchnia innych okien i przeszkleń ok. 500 m2,
 Urządzenia w siłowni ok. 40 szt.
Sprzątanie
należy
wykonywać
siedem
razy
w
tygodniu
od
niedzieli
do
niedzieli
w godzinach pomiędzy 23:00 a 7:00 (min.4 godziny), w szczególności:
 maszynowe lub ręczne mycie posadzek we wszystkich ww. pomieszczeniach,
 czyszczenie mato-wycieraczek,
 utrzymanie w czystości drzwi, klamek, włączników, kontaktów, grzejników, lamp, wyposażenia i mebli,
 wycieranie kurzu z przewodów wentylacyjnych na siłowni
 opróżnianie koszy na śmieci, wymiana worków, mycie koszy, złożenie śmieci w pojemnikach do tego przeznaczonych,
 wycieranie kurzu na mokro z parapetów,
 utrzymanie w czystości luster, przeszkleń i szyb drzwiowych,
 utrzymanie w czystości umywalek, zlewozmywaków i kranów,
 mycie i dezynfekcja muszli klozetowych, pisuarów, szczotek toaletowych,
 utrzymanie w czystości pojemników na mydło i ręczniki,
 uzupełnianie i wymiana środków higienicznych (niezwłocznie po wyczerpaniu).
 Mycie podłogi na salce fitness
Sprzątanie jeden raz w tygodniu wg przedstawionego harmonogramu (z niedzieli na poniedziałek) w godzinach pomiędzy
23:00 a 7:00, w szczególności:
 utrzymanie w czystości glazury na ścianach,
 usuwanie pajęczyn,
 wycieranie i mycie balustrad i poręczy.
 Mycie podłogi na salce fitness środkiem antypoślizgowym (raz w tygodniu)

a)

b)

II.

c)

Sprzątanie jeden raz na kwartał, w szczególności:
 mycie okien otwieranych dwustronnie (w miesiącach marzec, czerwiec, sierpień, listopad)

d)

Sprzątanie dwa razy w roku (wiosna, jesień), w szczególności:
 mycie okien hali oraz salki gimnastycznej (w miesiącach marzec, sierpień)

Inne uwarunkowania
dla części 1
a). Zamawiający wymaga przeprowadzenie wizji lokalnej.
b). UWAGA: Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić prace na wysokości – mycie okien hali oraz salki gimnastycznej.
c). Do wykonywania niniejszej usługi Wykonawca będzie używał własnych urządzeń przeznaczonych do odpowiedniego rodzaju prac w tym:
odkurzaczy (na sucho i mokro), urządzeń zamiatających, myjących, szorujących, polerujących, dwu komorowe wiadra, czyste mopy, czyste
ścierki itp.
d). Zamawiający zapewnia środki potrzebne do utrzymania czystości
e). Zamawiający zapewnia bezpłatny dostęp do mediów oraz pomieszczeń gospodarczych.
f)
Natychmiastowa reakcja na niedociągnięcia.
g) Wykonawca będzie realizował zamówienie przez okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy
tj. w terminie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. (W miesiącach w których nastąpi częściowe zamknięcie obiektu przedmiot zamówienia
zostanie proporcjonalnie zmniejszony)

……………………………….………………
pieczęć firmowa wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 6 A
Opis przedmiotu zamówienia dla części 2:
I.

Utrzymanie czystości na obiekcie sportowym „Hajduki” przy ul. Granicznej 92 w Chorzowie obejmować będzie
całość powierzchni budynku hali z wyłączeniem pomieszczeń biurowych i basenu

1.

Sprzątanie w szczególności obejmuje:
a) powierzchnia widowni i korony hali sportowej oraz krzesełka na widowni,
b) salka aerobiku,
c) szatnie z sanitariatami i natryskami,
d) sanitariaty,
e) schody,
f) korytarze,
g) salka konferencyjna.

2.

Wyliczenie powierzchni do utrzymania czystości:
 Płytki ceramiczne ok. 880 m2,
 Wykładzina PCV ok. 80 m2,
 Powierzchnia okien i przeszkleń ok. 500 m2.

a)

Sprzątanie należy wykonywać siedem razy w tygodniu od poniedziałku do niedzieli – sprzątanie na zmiany
pierwsza zmiana godziny konieczne:
Od poniedziałku do piątku w godzinach od 16:00-20:00,
druga zmiana:
od poniedziałku do niedzieli w godzinach pomiędzy 23:00 a 7:00 (min.4 godziny),
w szczególności:
 maszynowe lub ręczne mycie posadzek we wszystkich ww. pomieszczeniach,
 czyszczenie mato-wycieraczek,
 utrzymanie w czystości drzwi, klamek, włączników, kontaktów, grzejników, lamp, wyposażenia i mebli,
 opróżnianie koszy na śmieci, wymiana worków mycie koszy, złożenie śmieci w pojemnikach do tego przeznaczonych,
 wycieranie na mokro kurzu z parapetów,
 utrzymanie w czystości luster, przeszkleń i szyb drzwiowych,
 utrzymanie w czystości umywalek, zlewozmywaków i kranów,
 mycie i dezynfekcja muszli klozetowych, pisuarów, szczotek toaletowych,
 utrzymanie w czystości pojemników na mydło i ręczniki,
 uzupełnianie i wymiana środków higienicznych (niezwłocznie po wyczerpaniu).

b)

Sprzątanie jeden raz w tygodniu wg przedstawionego harmonogramu (z niedzieli na poniedziałek), w szczególności:
 utrzymanie w czystości glazury na ścianach,
 usuwanie pajęczyn,
 wycieranie i mycie balustrad i poręczy.

c) Sprzątanie jeden raz na kwartał, w szczególności:
 mycie okien (w miesiącach marzec, czerwiec, sierpień, listopad)
II.

Inne uwarunkowania

dla części 2

a). Zamawiający wymaga przeprowadzenie wizji lokalnej.
b). UWAGA: Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić prace na wysokości – mycie okien hali oraz salki gimnastycznej.
c). Do wykonywania niniejszej usługi Wykonawca będzie używał własnych urządzeń przeznaczonych do odpowiedniego rodzaju prac w tym:
odkurzaczy (na sucho i mokro), urządzeń zamiatających, myjących, szorujących, polerujących, dwu komorowe wiadra, czyste mopy, czyste
ścierki itp.
d). Zamawiający zapewnia środki potrzebne do utrzymania czystości
e). Zamawiający zapewnia bezpłatny dostęp do mediów oraz pomieszczeń gospodarczych.
h) Natychmiastowa reakcja na niedociągnięcia.
i) Wykonawca będzie realizował zamówienie przez okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy
tj. w terminie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. (W miesiącach w których nastąpi częściowe zamknięcie obiektu przedmiot zamówienia
zostanie proporcjonalnie zmniejszony)

……………………………….………………
pieczęć firmowa wykonawcy

