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Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 132 ustawy z 

dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2021.1129) zwanej dalej ustawą Pzp. 

Właściwą procedurą przeprowadzenia niniejszego postępowania są przepisy dla zamówień 

przekraczających kwotę 214 000,00 €. 

 

Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem 
miniPortalu, strony WWW Zamawiającego i poczty elektronicznej Zamawiającego. Szczegółowe 
instrukcje użytkowania miniPortalu dostępne są na stronie: www.uzp.gov.pl/e-
zamowienia2/miniportal / https://miniportal.uzp.gov.pl/ 

 

 

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:   

Szpital Rejonowy w Raciborzu im dr Józefa Rostka 
ul. Gamowska 3,  
47-400 Racibórz 
tel:32 755 37 37 

 Godziny urzędowania Zamawiającego: od poniedziałku do piątku od godz. 7:00 do 14:35 

Osoba uprawniona  do komunikowania się z Wykonawcami: 

Kalina Barlik  32 755 50 77 

Leszek Gołuchowski 32 755 50 80 

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: 

http://www.szpital-raciborz.org/index.php?id=przetargi, 

 

2. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ UDOSTĘPNIANE BĘDĄ ZMIANY I WYJAŚNIENIA 

TREŚCI SWZ ORAZ INNE DOKUMENTY ZAMÓWIENIA BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANE Z 

POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA:  

Adres strony internetowej na której udostępniane będą m.in. zmiany i wyjaśnienia treści SWZ 

oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie 

zamówienia:  http://www.szpital-raciborz.org/index.php?id=przetargi 

Korespondencja elektroniczna  

(inna niż Oferta Wykonawcy i załączniki do Oferty) : przetargi@szpital-raciborz.org 

3.  TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:  

 

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 

132 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.2021.1129) zwanej 

dalej „ustawą”.  

2. W zakresie nieuregulowanym Specyfikacją Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SWZ”, 

zastosowanie mają przepisy ustawy.  

3. Wartość zamówienia przekracza progi unijne określone na podstawie art. 3 ustawy w odniesieniu 

do usług.  

http://www.uzp.gov.pl/e-zamowienia2/miniportal%20/
http://www.uzp.gov.pl/e-zamowienia2/miniportal%20/
https://miniportal.uzp.gov.pl/
http://www.szpital-raciborz.org/index.php?id=przetargi
http://www.szpital-raciborz.org/index.php?id=przetargi
mailto:przetargi@szpital-raciborz.org
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4. W sprawach, które nie zostały uregulowane w SWZ, mają zastosowanie przepisy ustawy i akty 

wykonawcze do ustawy.  

5. Zamawiający przewiduje zastosowanie tzw. procedury odwróconej tj. na podstawie art. 139 ust. 1 

ustawy, Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji 

podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw 

wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.  

 

4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA   

 

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług kompleksowego sprzątania pomieszczeń 

medycznych i administracyjnych (wykaz pomieszczeń i wielkość powierzchni określa załącznik nr 7 

do SWZ) oraz czynności pomocniczych (OPZ załącznika nr 3 do SWZ) dla potrzeb Szpitala 

Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu przy ul. Gamowskiej 3. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w:  

a) Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ;  

3. Przedmiot zamówienia we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV) określony jest kodami: 

 90900000-6 – Usługi sprzątania i odkażania  

4. Zamawiający zabezpiecza na cele gospodarczo–socjalne pomieszczenie w bloku „H” i bloku „B” o 
łącznej powierzchni 125,57 m2 , wzór umowy najmu lokalu- załącznik nr 9 do SWZ. 

5. Zamawiający  udostępni  Wykonawcy sprzęt– załącznik nr 2 do wzoru umowy. 
6. Wykonawca zobowiązany będzie do sezonowej obsługi szatni.  

 

5. INFORMACJE DODATKOWE 

 

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Przedmiot zamówienia 

stanowi jedną kategorię zakupową i ze względu na tożsamość przedmiotową w żaden sposób nie 

utrudnia małym i średnim przedsiębiorcom złożenia oferty.  

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

3. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.  

4. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 

pkt. 7 ustawy. 

5. Zamawiający przewiduje wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w 

okolicznościach, o których mowa w art. 95 uPzp.  

5.1 Zamawiający wymaga, aby pracownicy zatrudnieni przez wykonawcę i podwykonawcę  

świadczący Usługę, byli w okresie realizacji Umowy zatrudnieni na podstawie umowy 

o pracę w rozumieniu przepisów ustawy  z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. 

U.  z  2020r. poz. 1320 z późn. zm.) zgodnie z oświadczeniem załączonym do Oferty.  

5.2 W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 

kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.  

6. Zamawiający nie przewiduje dodatkowych wymagań w zakresie zatrudniania osób, o których 

mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 uPzp 

7. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez 

wykonawców, o których mowa w art. 94 uPzp 

8. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. Rozliczenia między Zamawiającym, a 

Wykonawcą prowadzone są w walucie polskiej. 
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9. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 
elektronicznej. 

10. Zamawiający nie przewiduje obowiązku przeprowadzenia przez wykonawcę wizji lokalnej, o 
której mowa w art. 131 ust. 2 uPzp.   

11. Zamawiający nie wymaga, ani nie przewiduje złożenia oferty w postaci katalogów 
elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do Oferty, w sytuacji określonej w art. 
93 uPzp.  

12. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
13. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań 

przedmiotu zamówienia.  
14. Zgodnie z art. 255 uPzp Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia przedmiotowego 

postępowania. 
 

6. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 

 

1. Przedmiot zamówienia zostanie realizowany przez okres 36 miesięcy licząc od dnia zawarcia 

umowy przez Strony. Szczegółowe zagadnienia dotyczące terminu realizacji umowy uregulowane 

są we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 8 wzór umowy do SWZ. 

2. Miejsce wykonania zamówienia: Szpital Rejonowy im. Dr. Józefa Rostka w Raciborzu,  

ul.Gamowska 3, 47-400 Racibórz 

 

7. INFORMACJE O TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY ORAZ MOŻLIWOŚCI JEJ ZMIANY 

 

1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

na warunkach określonych we Wzorze Umowy, Umowy najmu lokalu, Umowy powierzenia 

danych; stanowiącym Załącznik nr 8,9,10 do SWZ. 

2. Zamawiający i wykonawca wybrany w postępowaniu o udzielenie zamówienia obowiązani są 

współdziałać przy wykonaniu umowy w sprawie zamówienia publicznego w celu należytej 

realizacji zamówienia.  

3. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem 

zawartym  w ofercie.  

4. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty  

w zakresie uregulowanym w art. 454-455 p.z.p. oraz wskazanym we Wzorze Umowy, stanowiącym 

Załącznik nr 8 do SWZ. 

5. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy 

pisemnej. 

 

8. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA OSÓB NA PODSTAWIE STOSUNKU PRACY W 

OKOLICZNOŚCIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 95:  

 

1. Zamawiający na podstawie art. 95 ust.1 ustawy, określa wymagania związane z realizacją 

zamówienia w zakresie zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy 

o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji 

przedmiotu umowy, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób 
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określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks Pracy (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 

1320).  

2. Wymagania o których mowa w art. 95 ust. 1 i 2 ustawy zostały szczegółowo określone we Wzorze 

umowy stanowiącym Załącznik nr 8 do SWZ. 

 

9.  WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na 

zasadach określonych w Rozdziale 10 SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki 

udziału w postępowaniu. 

2.  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w 

postępowaniu, o którym mowa w art.112 i nast. ustawy Pzp dotyczące:  

 

a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:  

NIE DOTYCZY NINIEJSZEGO POSTĘPOWANIA,  

b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów: NIE DOTYCZY NINIEJSZEGO POSTĘPOWANIA, 

c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 
zamawiający ustanawia wymagania minimalne w zakresie:  

i. wykonawca zobowiązany jest wykazać, że posiada aktualne ubezpieczenie 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności objętej 
przedmiotem  zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 2 000 000,00 
złotych (słownie zł: dwa miliony) na jedno i wszystkie zdarzenia; 

ii. wykonawca zobowiązany jest wykazać, że posiada na rachunku bankowym lub 
spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej środki finansowe w wysokości co 
najmniej 1 000 000 zł lub posiada zdolność kredytową w wysokości co najmniej 1 
000 000 zł. (słownie zł.: jeden milion); 

d) zdolności technicznej lub zawodowej:  

zamawiający ustanawia wymagania minimalne w zakresie: 

i. doświadczenia – wykonawca zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich 
trzech lat przed upływem terminu składania ofert w przedmiotowym 
postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 
zrealizował lub rozpoczął realizację co najmniej jednej usługi sprzątania, 
świadczonej przez okres minimum 12 miesięcy; przez usługę odpowiadającą swoim 
rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia, zamawiający rozumie 
usługę, w ramach której były wykonywane następujące świadczenia: 

- usługi sprzątania i czyszczenia wewnątrz obiektu szpitalnego w tym bloku 
operacyjnego,  
- usługi dezynfekcji w obiekcie szpitalnym, 
- czynności pomocnicze wykonywane przy pacjencie w szpitalu, 
- usługi transportu wewnętrznego w obrębie szpitala, związane z realizacją 
przedmiotu zamówienia,  
- obsługa szatni dla odwiedzających w okresie jesienno-zimowym,  
- usługi łącznie mają być wykonane lub wykonywane na powierzchni nie 
mniejszej niż 15 000 m2  miesięcznie;  
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wykaz usług (załącznik nr 5 do SWZ) ma obejmować usługi wykonane lub 
wykonywane w szpitalach, zakładach opiekuńczo-leczniczych, zakładach 
pielęgnacyjno-opiekuńczych, sanatoriach, prewentoriach lub innych zakładach 
przeznaczonych dla osób, których stan zdrowia wymaga całodobowych lub 
całodziennych świadczeń zdrowotnych w odpowiednim stałym pomieszczeniu; wykaz 
ma obejmować, przynajmniej jedną taką usługę, zrealizowaną lub w trakcie realizacji, 
przy czym okres realizacji przynajmniej jednej ze świadczonych usług nie może być 
krótszy niż 12 miesięcy do terminu składania oferty,  

ii. kwalifikacji i doświadczenia osób skierowanych do realizacji zamówienia – 
wykonawca zobowiązany jest wykazać, że osoby, które będą uczestniczyć w 
wykonywaniu zamówienia, z których co najmniej 10% ma doświadczenie w pracy w 
dziedzinie higieny szpitalnej; osoba pełniąca funkcję koordynatora usługi w 
szpitalu zamawiającego, ma posiadać, co najmniej trzy letnie doświadczenie w 
kierowaniu ludźmi oraz pracy polegającej na nadzorze kompleksowego sprzątania i 
dezynfekcji w obiekcie szpitalnym; wskazana osoba ma posiadać ukończone 
szkolenie/ kurs z zakresu dezynfekcji szpitalnej. – załącznik nr 4 do SWZ 

 

3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:  

a) żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu z postępowania;  

b) W przypadku ubiegania się wspólnie przez Wykonawców o udzielenia zamówienia, jeden z 

Wykonawców musi spełnić warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej. 

Warunek zostanie spełniony jeśli jeden z Wykonawców wykaże iż zrealizował lub 

rozpoczął realizację co najmniej jednej usługi świadczonej przez okres minimum 12 

miesięcy. Jedna usługa winna spełniać wszystkie warunki określone w SWZ. Jednocześnie 

ten sam wykonawca winien wykazać, że dysponuje osobami , które będą uczestniczyć w 

wykonywaniu zamówienia, z których co najmniej 10% ma doświadczenie w pracy w 

dziedzinie higieny szpitalnej; oraz winien wykazać iż dysponuje osobą która będzie pełnić 

funkcję koordynatora usługi w szpitalu zamawiającego, posiada, co najmniej trzy letnie 

doświadczenie w kierowaniu ludźmi oraz pracy polegającej na nadzorze kompleksowego 

sprzątania i dezynfekcji w obiekcie szpitalnym; wskazana osoba ma posiadać ukończone 

szkolenie/ kurs z zakresu dezynfekcji szpitalnej. 

c) Warunek udziału dotyczący sytuacji finansowej lub ekonomicznej może spełnić inny 
wykonawca, który wspólnie ubiega się o udzielenie zamówienia niż ten, który spełnia 
warunek dotyczący zdolności technicznej i zawodowej.  

Zamawiający wymaga od wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 

publicznego, aby jeden warunek udziału w postępowaniu, został spełniony w całości przez 

jednego z uczestników konsorcjum, tj. warunek dotyczący sytuacji finansowej lub 

ekonomicznej winien spełnić w całości jeden z uczestników konsorcjum; warunek 

dotyczący zdolności technicznej i zawodowej winien spełnić w całości jeden z uczestników 

konsorcjum. 

Zamawiający pod pojęciem ,,jednego wykonawcy" rozumie również konsorcjum 

wykonawców o ile konsorcjum w tym samym składzie złoży ofertę w niniejszym 
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postępowaniu, tj. zdobyli wymagane doświadczenie w ramach składu takiego samego 

konsorcjum. 

4. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o 

udzielenie zamówienia. 

5. Oceniając zdolność techniczną lub zawodową zamawiający może, na każdym etapie 

postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez 

wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub 

zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny 

wpływ na realizację zamówienia. 

6. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby 

zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na 

wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa 

odpowiednio w art. 112 ust. 2 uPzp, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu 

podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy (zgodnie z katalogiem 

dokumentów i oświadczeń, o których mowa w rozdz. 10 dot. podstaw wykluczenia).  

7. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z wykonawcą, 

który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez 

zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie 

zasobów podmiot ten nie ponosi winy. 

8. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu 

udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału w 

postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby 

wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem 

lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu 

9. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania Ofert, powoływać się na zdolności lub 

sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w 

danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.  

 

10. PODSTAWY WYKLUCZENIA 

1.  Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których 
zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych:  

1.1  w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp,   
1.2  w art. 109 ust. 1 pkt 1 i 4, 5-10 uPzp,  
2. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 ustawy Pzp z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 i 

3 uPzp.   
3. Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby 

Zamawiający zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały 
przewidziane względem Wykonawcy (zgodnie z katalogiem dokumentów i oświadczeń, o których 
mowa w rozdz. 10 dot. podstaw wykluczenia).  

4. W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia zamawiający bada, 
czy nie zachodzą podstawy wykluczenia wobec każdego z tych wykonawców (zgodnie z 
katalogiem dokumentów i oświadczeń, o których mowa w rozdz.10 dot. podstaw wykluczenia).  
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5. Wykonawca może zostać wykluczony przez zamawiającego na każdym etapie postępowania  o 
udzielenie zamówienia. 

 
11. INFORMACJE O PODWYKONAWCACH 

 
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (podwykonawcom):  
1.1 Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części 

zamówienia. 
1.2 Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę, w Ofercie, części zamówienia, których 

wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz podania nazw ewentualnych 
podwykonawców, jeżeli są już znani.  

1.3 (jeżeli dotyczy) Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego 
zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 uPzp, w celu 
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 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. 

1.4 Powierzenie części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za 
należyte wykonanie zamówienia. 

 
 
12. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJACYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

(NP. SPÓŁKI CYWILNE, KONSORCJUM) 
 

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W tym przypadku, Wykonawcy 
ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia; 
Pełnomocnictwo winno być załączone do Oferty. 

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia 
JEDZ o którym mowa w rozdziale 13, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają 
brak podstaw wykluczenia oraz (jeżeli dotyczy) spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim 
każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.  

3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wskazują w formularzu oferty, które 

usługi wykonają poszczególni wykonawcy. 

4.  Zamawiający nie wymaga od Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

posiadania określonej formy prawnej w celu złożenia oferty lub wniosku o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu;  

5. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegają się o 

udzielenie zamówienia;  

6.  Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia kopii umowy 

regulującej współpracę tych Wykonawców;  

7.  Wykonawcy, o których mowa powyżej, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy 

i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeśli jest wymagane).  

8. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania, w tym 

oświadczenie dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej składa każdy z 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.  

9. Należy złożyć oświadczenie załącznik nr 11 do SWZ. 



 

Szpital Rejonowy im. dr. J. Rostka 

ul. Gamowska 3 | 47-400 Racibórz 

 

9 
 

 
13.  OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY JAKIE ZOBOWIĄZANI SA DOSTARCZYC WYKONAWCY W CELU 

POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU ORAZ WYKAZANIA 

BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA-  

 

A- SKŁADANE Z OFERTĄ  

 

1. Do Oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć: aktualne na dzień składania ofert 

oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

Przedmiotowe oświadczenie Wykonawca składa w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu 

Zamówienia, zwanym dalej JEDZ, stanowiącego Załącznik nr 16 do Rozporządzenia 

Wykonawczego Komisji (EU) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającego standardowy 

formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia.   Informacje zawarte w JEDZ 

stanowią potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w 

postępowaniu.   

Zamawiający informuje, iż instrukcję wypełnienia JEDZ oraz edytowalną wersję formularza 
można znaleźć pod adresem: https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-
publicznychhttps://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-publicznych-
regulacje/prawo-krajowe/jednolity-europejski-dokument-zamowieniaregulacje/prawo-
krajowe/jednolity-europejski-dokument-zamowienia. Zamawiający zaleca wypełnienie 
JEDZ za pomocą serwisu dostępnego pod adresem: https://espd.uzp.gov.pl/. 

 

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ składa każdy  z 
Wykonawców ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków 
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z 
Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu (jeżeli dotyczy) oraz brak 
podstaw do wykluczenia. 

3. W przypadku, gdy wykonawca przewiduje udział podwykonawców w realizacji zamówienia składa 
oświadczenie, o którym mowa w pkt. 1 dotyczące podwykonawców. 

4. Wykonawca w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających 
zasoby, przedstawia wraz ze swoim JEDZ także JEDZ podmiotu udostępniającego zasoby, 
potwierdzające brak podstaw do wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnienie 
warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby. 

5. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, 
składa wraz z Ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby (załącznik nr 13 do SWZ) 
do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub 
inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca, realizując zamówienie, 
będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Zobowiązanie podmiotu 
udostępniającego zasoby ma potwierdzać, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami 
udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w 
szczególności:   
1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;   
2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu 

udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;   
3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego 

wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących 
wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje dostawy/usługi, 
których wskazane zdolności dotyczą.   

https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-publicznych-regulacje/prawo-krajowe/jednolity-europejski-dokument-zamowienia
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-publicznych-regulacje/prawo-krajowe/jednolity-europejski-dokument-zamowienia
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-publicznych-regulacje/prawo-krajowe/jednolity-europejski-dokument-zamowienia
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-publicznych-regulacje/prawo-krajowe/jednolity-europejski-dokument-zamowienia
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-publicznych-regulacje/prawo-krajowe/jednolity-europejski-dokument-zamowienia
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-publicznych-regulacje/prawo-krajowe/jednolity-europejski-dokument-zamowienia
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-publicznych-regulacje/prawo-krajowe/jednolity-europejski-dokument-zamowienia
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-publicznych-regulacje/prawo-krajowe/jednolity-europejski-dokument-zamowienia
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-publicznych-regulacje/prawo-krajowe/jednolity-europejski-dokument-zamowienia
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-publicznych-regulacje/prawo-krajowe/jednolity-europejski-dokument-zamowienia
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-publicznych-regulacje/prawo-krajowe/jednolity-europejski-dokument-zamowienia
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-publicznych-regulacje/prawo-krajowe/jednolity-europejski-dokument-zamowienia
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-publicznych-regulacje/prawo-krajowe/jednolity-europejski-dokument-zamowienia
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-publicznych-regulacje/prawo-krajowe/jednolity-europejski-dokument-zamowienia
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-publicznych-regulacje/prawo-krajowe/jednolity-europejski-dokument-zamowienia
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-publicznych-regulacje/prawo-krajowe/jednolity-europejski-dokument-zamowienia
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-publicznych-regulacje/prawo-krajowe/jednolity-europejski-dokument-zamowienia
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-publicznych-regulacje/prawo-krajowe/jednolity-europejski-dokument-zamowienia
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-publicznych-regulacje/prawo-krajowe/jednolity-europejski-dokument-zamowienia
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-publicznych-regulacje/prawo-krajowe/jednolity-europejski-dokument-zamowienia
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-publicznych-regulacje/prawo-krajowe/jednolity-europejski-dokument-zamowienia
https://espd.uzp.gov.pl/
https://espd.uzp.gov.pl/
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B- NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO 

 

2. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa wykonawcę, którego 

oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 

dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych: 

 

a) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i 

Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy, 

sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne 

przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;  

b) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy, o braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 

lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 

1076), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub 

wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub 

informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub 

wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego 

Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. W przypadku wspólnego 

ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności 

lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (Załącznik nr 15 do SWZ);  

c) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 

1 pkt. 1, 2 i 4 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej 

złożeniem; 

d) oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o 

którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy w zakresie podstaw wykluczenia 

opisanych w art. 108 ust. 1 pkt. 3 - 6 oraz art. 109 ust. 1 pkt. 5 - 10 ustawy - 

zgodnie z (Załącznikiem nr 14 do SWZ).  

e) Zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej 

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub 

właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 

potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na 

ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, 

wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku 

zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z 

zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia 

dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu 

składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed 

upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych 

składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub 

grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności. 

f) Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że 

wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 

pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a 
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w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem 

zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio 

przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał 

płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub 

zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności.  

g) wykaz usług w zakresie wskazanym w Rozdziale 9 ust.2 lit.d)  

h) wykaz osób, które wykonawca skieruje do realizacji zamówienia, w celu 

potwierdzenia spełniania warunku opisanego w Rozdziale 9 ust.2 lit.d) 

i) kopię opłaconej polisy lub inny dokument potwierdzający posiadanie aktualnego 

ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

objętej przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż   

2 000 000,00 złotych na jedno i wszystkie zdarzenia – w celu potwierdzenia 

warunku udziału opisanego w rozdziale 9 ust. 2 lit c) tiret pierwszy SWZ. 

j) Informację z banku, iż wykonawca  posiada na rachunku bankowym lub 

spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej środki finansowe w wysokości co 

najmniej 1 000 000 zł lub   posiada zdolność kredytową w wysokości co najmniej 

1 000 000 zł.  – w celu potwierdzenia   warunku udziału opisanego w rozdziale 9 

ust. 2 lit c) tiret drugi SWZ. 

k) karty charakterystyki i karty opisu preparatów niebezpiecznych w rozumieniu 

ustawa z dnia 25  luty 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach 

(Dz.U. 2020.2289 t.j.); 

l) wykaz środków myjących i dezynfekcyjnych; 

m) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych 

wykonawcy usług w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie 

dysponowania tymi zasobami –załącznik nr 6; urządzenia i ich wydajności muszą 

być w połączeniu ze sprzętem udostępnionym przez zamawiającego, 

wystarczające do realizacji przedmiotowego zamówienia; 

n) Certyfikatu wydanego przez jednostkę akredytowaną lub równoważną w 

ramach standardu: „Gwarant Czystości i Higieny” w zakresie: świadczenie usług 

utrzymania czystości ze specjalnością ogólną i medyczną; 

o) Certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością wg wymagań normy ISO 9001:2015 z 

zakresu usług pomocowych dla pacjentów oraz podmiotów leczniczych 

wystawiony przez jednostkę akredytowaną lub inną równoważną; 

p) Certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością wg wymagań normy ISO 9001:2015 z 

zakresu usług porządkowo-czystościowych wystawiony przez jednostkę 

akredytowaną lub inną równoważną. 

 

3. Informacje dodatkowe dotyczące powyższych środków dowodowych:  

1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa: 

a) zamiast dokumentu/-ów, o których mowa w ust.2 lit.c) Krajowy Rejestr Karny- 

składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w 

przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez 

właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania w zakresie o którym mowa ust.2 lit.c)  SWZ.  
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Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego 

złożeniem. 

b)  zamiast dokumentu/-ów, o których mowa w ust.2 lit.a) składa dokument lub 

dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie 

ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł 

układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie 

znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury 

przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.  Dokument powinien 

być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem. 

c) zamiast dokumentu/-ów, o których mowa w ust.2 lit.e) i f) składa dokument lub 

dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie naruszył obowiązków 

dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne 

lub zdrowotne. 

2) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się 

dokumentów, o których mowa w ust. 3 pkt.1) lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do 

wszystkich przypadków wskazanych w SWZ, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w 

części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem 

osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której 

dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca 

ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, 

złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem 

samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub 

miejsce zamieszkania Wykonawcy.  

3) Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, 

jeżeli Zamawiający może uzyskać je za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz 

danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 

2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. 

2020r. poz. 346) , o ile Wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 

ust. 1 ustawy, dane umożliwiające dostęp do tych środków;  

4) Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, 

które Zamawiający posiada, wówczas gdy podmiotowym środkiem dowodowym jest 

oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 

125 ust. 1 ustawy i jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i 

aktualność;  

5) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 

polski;  

6) Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, o których mowa 

powyżej, a także przedmiotowe środki dowodowe składa się w formie elektronicznej (z 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym). W przypadku złożenia dokumentów lub 

oświadczeń przez upoważnione podmioty jako dokument w postaci papierowej, 

przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z 

dokumentem w postaci papierowej. 
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7) W niniejszym postępowaniu stosuje się zasady zawarte w Rozporządzeniu Ministra 

Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie podmiotowych środków 

dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający 

od Wykonawcy (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 2415).  

8) Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających 

zasoby, Zamawiający żąda od Wykonawcy, przedstawienia w odniesieniu do tych 

podmiotów dokumentów wymienionych w ust.2 lit. a)-f) niniejszego rozdziału 

potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z 

postępowania. 

9) Gdziekolwiek w Specyfikacji Warunków Zamówienia przywołane są normy, lub nazwy 

własne lub znaki towarowe lub patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, 

który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, Zamawiający 

dopuszcza rozwiązania równoważne. 

 

14.  WYKAZ PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE 

OFEROWANE USŁUGI SPEŁNIAJĄ WYMAGANIA OKREŚLONE W SWZ: 

 

Zamawiający  wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających, że 

oferowane usługi spełniają wymagania określone w SWZ, tak jak w rozdziale XIII cześć B. 

 

 

15. INFORMACJE O  SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ 

PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW oraz informacje o wymaganiach technicznych i 

organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej:   

 

1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie Ofert, wymiana 

informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, 

z uwzględnieniem wyjątków określonych w uPzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej, tj.:  

1.1 miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/  

(informacja o postępowaniu, szyfrowanie oferty, formularze ePuap)  

1.2 ePUAPu https://moj.gov.pl/nforms/ezamowienia  

(formularze do komunikacji, SKŁADANIE OFERT)  

1.3 poczty elektronicznej przetargi@szpital-raciborz.org 

 (korespondencja oprócz Ofert) jak również przy użyciu:  

1.4 strony internetowej Zamawiającego  

http://www.szpital-raciborz.org/index.php?id=przetargi&L=152 

(Ogłoszenie o zamówieniu, dokumenty zamówienia, w tym SWZ i Informacje dla 

Wykonawców)  

 Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej 

zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 

2020 r. poz. 344).  

2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 

musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do 

mailto:przetargi@szpital-raciborz.org
http://www.szpital-raciborz.org/index.php?id=przetargi&L=152
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formularzy: „Złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do 

komunikacji”.  

3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej 

przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Instrukcji Użytkownika systemu miniPortal-

ePUAP dostępnym pod adresem: 

https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja_uzytkownika_miniPortal-ePUAP.pdf 

4. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 

akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone we wskazanej powyżej Instrukcji 

Użytkownika oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tej 

Instrukcji.  

5. Za datę przekazania Oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp, podmiotowych 

środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, 

oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę ich 

przekazania na ePUAP/w pozostałych przypadkach - mail.  

6. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii 

dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniem 

dot. środków komunikacji elektronicznej.  

7. Korespondencja elektroniczna (inna niż Oferta Wykonawcy i załączniki do Oferty) dotycząca 

pytań odnośnie zapisów SWZ, sposobu złożenia Oferty oraz realizacji zamówienia odbywa się za 

pomocą poczty elektronicznej przetargi@szpital-raciborz.org  

Wykonawca ma także możliwość komunikowania się elektronicznie za pomocą dedykowanego 

formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal („Formularz do 

komunikacji”). Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza nie może być szyfrowana.  

8. Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne 

dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: 

http://www.szpital-raciborz.org/index.php?id=przetargi&L=152  

9. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 135 ust. 1 uPzp treść zapytań wraz z wyjaśnieniami (bez 

ujawnienia źródła zapytania) udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania. 

Tym samym wszelkie informacje przekazywane Wykonawcom stanowią integralną część 

specyfikacji warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców biorących udział w ww. 

postępowaniu. Wykonawca jest zobowiązany złożyć ofertę uwzględniającą wszelkie zmiany i 

wyjaśnienia zawarte w Informacjach dla Wykonawców. Pytania należy składać również w formie 

edytowalnej. 

10.  We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy 
posługują się numerem ogłoszenia (TED lub ID postępowania).  

11. Identyfikator postępowania oraz link dla danego postępowania o udzielenie zamówienia stanowi 

załącznik do niniejszej SWZ. Dane postępowania można wyszukać również na Liście wszystkich 

postępowań klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki 

Postępowania na miniPortalu. 

12.  Znak sprawy: 12/2021 

13.  Strona internetowa Zamawiającego: www.szpital-raciborz.org 

 

16. INFORMACJE O SPOSOBIE KOMUNIKOWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI W 

INNY SPOSÓB NIŻ PRZY UŻYCIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, W TYM W 

PRZYPADKU ZAISTNIENIA JEDNEJ Z SYTUACJI OKREŚLONYCH W ART. 65 UST. 1, ART. 66 I ART. 

69 USTAWY 

https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja_uzytkownika_miniPortal-ePUAP.pdf
mailto:przetargi@szpital-raciborz.org
http://www.szpital-raciborz.org/index.php?id=przetargi&L=152
http://www.szpital-raciborz.org/
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Zamawiający nie przewiduje komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami w inny sposób niż 

przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.  

 

17. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO KOMUNIKOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI: 

Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:  
Kalina Barlik i Leszek Gołuchowski tel. 32 755 50 80, Dział Zamówień Publicznych 

Weronika Śrutwa tel. 32 755 50 73, Dział gospodarczy  

18. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 90 dni, tj. do dnia 15.01.2022 r. Bieg terminu 
związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania 
ofertą wskazanego w ust. 1, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się 
jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany 
przez niego okres, nie dłuższy niż 60 dni.  

3. Przedłużenie terminu związania ofertą wymaga złożenia przez wykonawcę pisemnego 
oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą wraz z jednoczesnym 
przedłużeniem okresu ważności wadium lub z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres 
związania ofertą 

4. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium. 
 

19.  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY ORAZ DOKUMENTÓW WYMAGANYCH PRZEZ 

ZAMAWIAJĄCEGO  W SWZ 

1. Informacje ogólne 
1.1. każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną Ofertę z wyjątkiem przypadków określonych w uPzp;  
1.2. Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SWZ.  
1.3. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę 

powinien być czytelny.  
1.4. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 uPzp, podmiotowe środki dowodowe, 

przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, (jeżeli dotyczy) zobowiązanie podmiotu 
udostępniającego zasoby - sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych 
formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt.   

1.5. Ofertę, w tym oświadczenie (JEDZ) składa się, pod rygorem nieważności, w formie 
elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym).  

1.6. Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub 
oświadczenia, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski. 
Tłumaczenie nie jest wymagane, jeżeli Zamawiający wyraził zgodę, w przypadkach, o których 
mowa w art. 20 ust. 3 uPzp.  

1.7. Sposób sporządzania oraz sposób przekazywania Ofert, oświadczeń, o których mowa w art. 125 
ust. 1 uPzp, podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych, oraz 
innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu – określony 
jest w Rozporządzeniem dot. podmiotowych środków dowodowych oraz w Rozporządzeniem dot. 
środków komunikacji elektronicznej.  

1.8. Do przygotowania Oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do 
reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego.  
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1.9. TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), jeżeli Wykonawca, wraz z przekazaniem 
takich informacji, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone 
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.  Wykonawca nie może zastrzec informacji, o 
których mowa w art. 222 ust. 5 uPzp. 
W przypadku, gdy dokumenty elektroniczne w postępowaniu, przekazywane przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, 
Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i 
odpowiednio oznaczonym pliku.  

1.10 Do przygotowania Oferty zaleca się wykorzystanie Formularza Oferty, którego wzór stanowi 
Załącznik nr 1 do SWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie korzysta z przygotowanego przez 
Zamawiającego wzoru, w treści Oferty należy zamieścić wszystkie informacje wymagane w 
Formularzu Ofertowym.  

1.11 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, w szczególnych przypadkach określonych w Rozporządzeniu Prezesa 
Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania 
informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków 
komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie 
– również notariusz. Poprzez oryginał należy rozumieć dokument podpisany kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione. Poświadczenie za 
zgodność z oryginałem następuje w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione. Szczegóły poświadczeń 
określone zostały Rozporządzeniem dot. podmiotowych środków dowodowych.  

1.12 Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, 
zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, 
właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego 
przedstawiciela Wykonawcy. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu 
Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, Zamawiający żąda od wykonawcy 
odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o 
Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru.  

1.13 Pełnomocnictwo osoby/osób podpisujących Ofertę do reprezentowania Wykonawcy, 
zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych w wysokości odpowiadającej cenie Oferty 
oraz podpisania Oferty musi bezpośrednio wynikać z dokumentów rejestrowych Wykonawcy. 
Oznacza to, że jeżeli pełnomocnictwo takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego 
status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji 
o działalności gospodarczej), to do Oferty należy dołączyć pełnomocnictwo wystawione na 
reprezentanta Wykonawcy przez osoby do tego umocowane.  Pełnomocnictwo do złożenia 
oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta (w formie 
elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym).  
Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego 
uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego 
stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991r. Prawo o notariacie, które to 
poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez 
opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej 
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kwalifikowanym podpisem. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona 
przez upełnomocnionego.  

1.14 SZYFROWANIE OFERTY Wykonawca w celu poprawnego zaszyfrowania Oferty korzysta z 
systemu miniPortal. Do zaszyfrowania Oferty  nie jest potrzebna ani aplikacja do szyfrowania 
ofert, ani plik z kluczem publicznym. Cały proces szyfrowania ma miejsce na stronie 
miniPortal.uzp.gov.pl.  Aby zaszyfrować Ofertę Wykonawca musi na stronie miniPortalu wybrać 
w górnym menu opcję „Postępowania”, następnie na liście wszystkich postępowań wybrać to, 
do którego chce złożyć Ofertę i wejść w jego szczegóły „Akcje”. Następnie postępuje zgodnie ze 
wskazanymi w systemie krokami.  Aby plik został poprawnie dołączony do postępowania należy 
przesłać go za pomocą „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” - 
Formularz można wypełnić na stronie internetowej 
https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia podając dane dotyczące niniejszego 
postępowania.  Szczegółowy sposób zaszyfrowania Oferty opisany został w Instrukcji 
użytkownika dostępnej na miniPortalu.  

1.15 Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: 
„Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „formularza do komunikacji” 
wynosi 100 MB.  

 

2. Złożenie oferty 
 
2.1 Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć podpisane przez osoby uprawnione 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym następujące dokumenty: 
a) Formularz ofertowy- załącznik nr 1 
b) Formularz cenowy- załącznik nr 2  
c) Dokumenty wskazane w rozdziale 13 część A- SKŁADANE Z OFERTĄ 
d) Koncepcja wykonania usługi składającą się z:  

  - szczegółowego planu higieny, 
  - szczegółowej procedury i instrukcji wykonania usługi (łącznie ze schematem    
     sprzątania i dezynfekcji szpitala), 
  - organizacji pracy na poszczególnych odcinkach/oddziałach. 

e) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji 
o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru składane w celu 
potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego 
reprezentowania zgodnie z § 13 Rozporządzenia. 

f) Ewentualne pełnomocnictwo, jeśli uprawnienie do reprezentowania wykonawcy nie 
wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.  

g) W przypadku złożenia oferty przez kilka podmiotów występujących wspólnie (np. 

konsorcjum), należy złożyć pełnomocnictwo (ewentualnie umowa o współdziałaniu, z 

której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo) zawierające oświadczenia woli 

wszystkich członków konsorcjum, wskazujące na osobę umocowaną (np. lider, radca 

prawny, etc.) do reprezentowania przedsiębiorców w udziale w określonym 

postępowaniu o zamówienie publiczne i do ich podpisywania w jego imieniu umów. 

Dokument niniejszy winien wyliczać wszystkich Wykonawców. 

h) Potwierdzenie wpłacenia wadium. 

 
2.2 Wykonawca składa ofertę za  pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania 

oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. 
Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla Wykonawców na 
miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. W formularzu oferty Wykonawca 

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania
https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://moj.gov.pl/uslugi/engine/ng/index?xFormsAppName=ZlozenieZmianaWycofanie&xFormsFormName=Wniosek&xFormsOrigin=EXTERNAL
https://moj.gov.pl/uslugi/engine/ng/index?xFormsAppName=ZlozenieZmianaWycofanie&xFormsFormName=Wniosek&xFormsOrigin=EXTERNAL
https://moj.gov.pl/uslugi/engine/ng/index?xFormsAppName=ZlozenieZmianaWycofanie&xFormsFormName=Wniosek&xFormsOrigin=EXTERNAL
https://moj.gov.pl/uslugi/engine/ng/index?xFormsAppName=ZlozenieZmianaWycofanie&xFormsFormName=Wniosek&xFormsOrigin=EXTERNAL
https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia
https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia
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zobowiązany jest podać adres skrzynki pocztowej lub skrzynki ePUAP, na którym prowadzona 
będzie korespondencja związana z postępowaniem. 

2.3 Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert. 
2.4 Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za pośrednictwem 

„Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i 
udostępnionego również na miniPortalu. Sposób wycofania oferty został opisany w „Instrukcji 
użytkownika” dostępnej na mini portalu. 

2.5 Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany 
ani wycofać złożonej oferty. 

3. Zgodnie z art. 107 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, iż w przypadku gdy wykonawca nie 
złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą 
niekompletne, zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie. 

4.  Zamawiający akceptuje również certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki 
oceniające zgodność. 

5. Zamawiający akceptuje odpowiednie przedmiotowe środki dowodowe, inne niż te, o których 
mowa w  art. 105 ust. 1 i 3 ustawy Pzp, w szczególności dokumentację techniczną producenta, w 
przypadku gdy dany wykonawca nie ma ani dostępu do certyfikatów lub sprawozdań z badań, o 
których mowa w art. 105 ust. 1 i 3 ustawy Pzp, ani możliwości ich uzyskania w odpowiednim 
terminie, o ile ten brak dostępu nie może być przypisany danemu wykonawcy, oraz pod 
warunkiem że dany wykonawca udowodni, że wykonywane przez niego usługi spełniają 
wymagania, cechy lub kryteria określone w opisie przedmiotu zamówienia lub kryteriów oceny 
ofert, lub wymagania związane z realizacją zamówienia. 

 

20. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:  

 

A. Miejsce i termin składania ofert 

1) Wykonawca składa ofertę wraz z wymaganymi dokumentami za pośrednictwem „Formularza 

do złożenia lub wycofania oferty” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na 

miniPortalu.  

2) Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 18.10.2021 r. do 

godz. 10:00.  

3) Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert.  

 

B. Sposób składania ofert 

1) Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu. 

2) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, 

elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich 

użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania  z systemu miniPortalu oraz Warunkach 

korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).  

3) Oferta oraz oświadczenia powinny być sporządzone w języku polskim. Ofertę oraz 

oświadczenia składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (podpisanej 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym) na każdym dokumencie wchodzącym w skład 

oferty –brak podpisu na którymkolwiek z dokumentów spowoduje odrzucenie oferty 

(rekomendowany format danych .doc, docx, .rtf, .pdf). Sposób złożenia oferty, w tym 

zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika”, dostępnej na stronie: 

https://miniportal.uzp.gov.pl/ ) 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
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4) Wykonawca po przesłaniu oferty za pomocą Formularza do złożenia lub wycofania oferty na 

„ekranie sukcesu” otrzyma numer oferty generowany przez ePUAP. Ten numer należy 

zapisać i zachować. Będzie on potrzebny w razie ewentualnego wycofania oferty.  

5) Wykonawca przed upływem terminu do składania ofert może wycofać ofertę za 

pośrednictwem Formularza do wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego 

również na miniPortalu. Sposób wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika 

dostępnej na miniPortalu.  

 

C. Termin otwarcia ofert 

 

1) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.10.2021r. o godzinie 10:15.  

2) Otwarcie złożonych ofert będzie realizowane poprzez użycie mechanizmu do 

odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce „Deszyfrowanie” na 

miniPortalu i nastąpi poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania. 

3) Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia.  

4) Niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia się na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania informacje o:  

a) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej 

działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty 

zostały otwarte;   

b) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.  

5) W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak 

możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert 

nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.  

 

 

21. SPOSÓB OBLICZENIA CENY:  

1. W ofercie należy podać: 

- cenę jednostkową brutto za 1m2 sprzątanej powierzchni wewnętrznej oraz wartość brutto 

całości zadania, stosownie do wypełnionego formularza cenowego – Załącznik nr 2 do SWZ. 

2. Cenę w ofercie należy określić na podstawie wykonania z należytą starannością czynności 

wymienionych w przedmiocie zamówienia z uwzględnieniem wszystkich kosztów związanych z 

wykonaniem zamówienia wynikających z zakresu realizowanych usług, niezbędnych do realizacji 

zamówienia i doliczyć do powstałej kwoty inne składniki wpływające na ostateczną cenę. 

3. Cena musi zawierać wszystkie koszty związane z kompleksową realizacją zamówienia, m.in.: 

a) wartość usług określonych w przedmiocie zamówienia, 

b)  podatek Vat, 

c) koszty ubezpieczeń, 

d) wszystkie podatki i opłaty, 

e) koszty wynagrodzeń- uwzględniony wzrost minimalnego  wynagrodzenia w roku 2022  

f) wszystkie zastosowane produkty, środki, materiały i urządzenia, 

g) wszelkie opłaty i odszkodowania za szkody, koszty oraz straty wynikłe w związku z 

realizacją zamówienia. 
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4. Wykonawca od ceny odejmuje wszelkie zniżki i bonifikaty i oblicza cenę. Oferowane ceny są 

obowiązujące w całym okresie ważności umowy z wyjątkiem okoliczności opisanych w § 11 wzoru 

umowy 12/1/2021. 

5. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u 

Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od 

towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 106), Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do 

przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek 

rozliczyć. W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, ma obowiązek:  

a) poinformować Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u 

Zamawiającego obowiązku podatkowego;  

b) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie 

prowadzić do powstania obowiązku podatkowego;  

c) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym 

Zamawiającego, bez kwoty podatku;  

d) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, 

będzie miała zastosowanie.  

 

22. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU 

OCENY OFERT:  

 

1. Analiza ofert zostanie przeprowadzona komisyjnie przez Zamawiającego. 

2.  Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zgodnie z następującym kryterium:  

Lp. Nazwa kryterium Waga 

1. Cena brutto – „C”         91 % 

2. Koncepcja Wykonania Usługi – „K” 9 % 

 

3. Sposób oceny ofert: za najkorzystniejszą zostanie uznana niepodlegająca odrzuceniu oferta, która 

uzyska najwyższą wartość punktową, wynikającą z sumy składników C i K, wyliczonych według 

następujących wzorów: 

Kryterium cenowe „C” 

Cena brutto – „C”: 
 
              cena oferty najniższej 
     C = Wartość punktowa oferty =   -------------------------------- x 91 
                cena oferty badanej 
 

 

Kryterium Koncepcja Wykonania Usługi „K” 

 
                   liczba punktów uzyskanych przez ofertę 
K = Wartość punktowa oferty =   -------------------------------------------------------------------- x 9 
                     9 (max. liczba punktów możliwych do uzyskania) 
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gdzie: „liczba punktów uzyskanych przez ofertę” oznacza uśrednioną liczbę punktów przyznaną przez 

komisję przetargową ofercie. Komisja przetargowa ustalać będzie przedmiotową wartość punktową na 

podstawie analizy i oceny merytorycznej danych przedstawionych przez Wykonawców w „Koncepcji 

Wykonania Usługi”. 

UWAGA: Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania przez ofertę według kryterium 

Koncepcja Wykonania Usługi wynosi 9 punktów. 

Każdy z członków komisji przetargowej, na podstawie posiadanego doświadczenia, wiedzy oraz 

znajomości specyficznych wymagań stawianych przy realizacji przedmiotu usługi w obiektach 

zamawiającego, dokona indywidualnej oceny zgodnie z poniższymi zasadami, w oparciu o wymogi 

określone w SIWZ. 

Ocena koncepcji wykonania usługi pod kątem kompleksowości proponowanych rozwiązań, 

dostosowania ich do specyfiki i systemu pracy w poszczególnych oddziałach i komórkach 

organizacyjnych: 3 – 9 pkt, 

w tym: 

1. Szczegółowy Plan Higieny uwzględniający pełen zakres wymaganych prac uwzględniający dobór i 

kompleksowość stosowanych środków, wg wskazań podanych w punkcie Ad 1 (1 – 3 pkt). 

2. Szczegółowe procedury i instrukcje wykonania usługi wg wskazań podanych w punkcie  

Ad 2 (1 – 3 pkt). 

3. Organizacja pracy na poszczególnych odcinkach/ oddziałach wg wskazań podanych w punkcie Ad 3 

(1 – 3 pkt). 

Zamawiający uszczegóławia podział punktów: 

Ad.1 za plan higieny 

* najkorzystniejszy: tzn. taki Plan Higieny z uwzględnieniem stref sanitarnych, który biorąc pod 

uwagę system i specyfikę pracy Szpitala określi wykonanie wszystkich wymaganych w SWZ czynności, 

we wszystkich oddziałach i wszystkich komórkach organizacyjnych szpitala, proponujący najlepiej 

dobrane czynności mycia, dezynfekcji oraz określi inne czynności, z częstotliwościami ich 

wykonywania, gwarantującymi wysoki stopień bezpieczeństwa sanitarnego oraz wykazujący środki, 

które będą prawidłowo i indywidualnie dobrane do konkretnych sprzętów i powierzchni w 

poszczególnych oddziałach oraz innych komórkach organizacyjnych szpitala - określający spektrum 

działania środków dezynfekujących, stężenie wszystkich środków jakie będą stosowane przy realizacji 

zamówienia, oraz przy wykonaniu poszczególnych czynności sprzęt - 3 pkt, 

* dopuszczalny: tzn. taki Plan Higieny, który zapewni wykonanie wymaganych w SWZ czynności, we 

wszystkich oddziałach i wszystkich komórkach organizacyjnych Szpitala, proponujący dopuszczalne 

czynności mycia, dezynfekcji oraz inne czynności, z minimalnymi częstotliwościami wykonywania 

gwarantującymi bezpieczeństwo sanitarne oraz wykazujący środki, którymi będą wykonywane w/w 

czynności, które będą dobrane do konkretnych sprzętów i powierzchni w poszczególnych oddziałach i 

innych komórkach organizacyjnych szpitala w zakresie jedynie wymaganym obowiązującymi 

przepisami - 1 pkt. 

Ad.2 za procedury i instrukcje wykonania usługi: 
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* najkorzystniejsze, dostosowane do potrzeb i specyfiki Zamawiającego tzn. takie procedury i 

instrukcje, które wyczerpują wszystkie wymagane w procedurach i instrukcjach zasady postępowania 

przy wykonywaniu określonych czynności, procedury i instrukcje dotyczące całego zakresu 

wykonywanych czynności, gwarantujące prawidłowość wykonywania czynności i bezpieczeństwo 

sanitarne – 3 pkt,  

* dopuszczalne: tzn. takie procedury i instrukcje, które nie są w pełni dostosowane do specyfiki 

zamawiającego, lub nie obejmują wszystkie wykonywane w trakcie realizacji usługi czynności  - 1 pkt. 

Ad.3 za zasady organizacji pracy z uwzględnieniem obsługi i obsady na poszczególnych odcinkach: 

* najkorzystniejsza: tzn. taka organizacja pracy, która uwzględniając system i specyfikę pracy 

Szpitala, zawiera rozwiązania korzystniejsze niż wymagane minimum, zapewniająca optymalną 

obsadę wysoko kwalifikowanego personelu i odpowiednie godziny pracy personelu, gwarantująca 

wykonanie usługi, wprowadzająca najefektywniejsze rozwiązania - 3 pkt, 

* dopuszczalna: tzn. taka organizacja pracy, która uwzględniając system i specyfikę pracy Szpitala, 

zapewni wykonanie wymaganych w SWZ czynności oraz niezbędną obsadę personalną i dopuszczalne 

godziny pracy personelu, lecz nie gwarantująca wdrażania rozwiązań najefektywniejszych - 1 pkt. 

4. Punkty wyliczone w każdym z w/w kryteriów zostaną zsumowane. W ten sposób Zamawiający 

uzyska ocenę końcową. Spośród ofert niepodlegających odrzuceniu Zamawiający wybierze ofertę 

o najwyższej wartości oceny końcowej. Wynik przedstawiony zostanie w punktach. Obliczenia 

będą prowadzone z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.  

Cena Końcowa= C+K 

Łącznie oferta najkorzystniejsza może uzyskać maksymalnie 100 pkt. 

5. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do 

dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.  

 

23. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY 

W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA: 

 

1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do podpisania umowy na 

warunkach określonych we Wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 8, 9 i 10 do SWZ.  

2. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Mają do niej zastosowanie 

przepisy Kodeksu Cywilnego, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej. Jest jawna i podlega 

udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej.  

3. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej 

współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób 

współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną 

odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego 

okres realizacji przedmiotu zamówienia), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum 

przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.  
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4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność 

za wykonanie umowy.  

5. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia, z zastrzeżeniem art. 577 ustawy, w terminie 

nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli 

zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 15 dni, 

jeżeli zostało przesłane w inny sposób.  

6. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia przed upływem terminu, jeżeli w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertę.  

7. W celu podpisania umowy z wybranym Wykonawcą, Zamawiający prześle podpisaną umowę do 

Wykonawcy drogą elektroniczną, a Wykonawca odeśle podpisane przez siebie umowy wraz z 

załącznikami w wersji elektronicznej na wskazany adres e-mail.  

8. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy, Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w 

postępowaniu Wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie.  

24. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM:  

 

1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium na zasadach 

określonych w SWZ oraz w ustawie w wysokości 100 000,00 zł.  

2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 18.10.2021r. do godz.: 

10:00 i utrzymuje się nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem 

przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt. 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy. 

3. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku następujących formach:  

1) pieniądzu;  

2) gwarancjach bankowych; 

3) gwarancjach ubezpieczeniowych;  

4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z 

dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 

2020r. poz. 299).  

4. Wadium wnoszone w pieniądzu winno zostać wpłacone przelewem na rachunek bankowy 

Zamawiającego: 05 1050 1328 1000 0022 1301 4679. 

5. Środki pieniężne z tytułu wadium winny wpłynąć na konto Zamawiającego do dnia 18.10.2021r. 

do godz.: 10:00. Za termin wniesienia wadium przyjmuje się moment uznania konta 

Zamawiającego.  

6. Wadium wnoszone w innych niż pieniądz formach należy załączyć do oferty w postaci 

elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Gwaranta tj. wystawcę 

gwarancji/poręczenia.  

7. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi spełniać co najmniej poniższe 

wymagania:  

1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez 

Wykonawcę określone w ustawie, bez potwierdzania tych okoliczności; 

2) z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty 

wadium;  
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3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie; 

4)  termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania 

ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);  

5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego 

postępowania;  

6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest:Szpital Rejonowy w Raciborzu;  

7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 

ustawy), Zamawiający wymaga, aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. 

zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia lub, aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);  

8. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie 

utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o 

zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt. 3 ustawy zostanie odrzucona. 

9. Zwrot wadium nastąpi na zasadach określonych w art. 98 ust. 1 – 5 ustawy.  

10. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie 

gwarancji lub poręczenia, wystąpi odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty 

wadium, w przypadkach, o których mowa art. 98 ust. 5 ustawy. 

 

25.  INFORMACJE DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY:  

1. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 
umowy.  

2. Kwota i termin wniesienia zabezpieczenia:   

a) oferta musi być zabezpieczona w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie.    
b) zabezpieczenie należytego wykonania umowy musi obejmować cały okres jej trwania, nawet 

w przypadku udzielenia zamówień uzupełniających. Termin wniesienia zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy upływa wraz z terminem jej podpisania.    

3. Forma i miejsce złożenia zabezpieczenia:   
a) w pieniądzu na konto Zamawiającego: 70 1050 1070 1000 0023 6336 7380.   
b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;   
c) w gwarancjach bankowych;   
d) w gwarancjach ubezpieczeniowych;   
e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5, pkt. 2 ustawy z 

dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 
2018r. poz. 110, 650 1000 i 1669).   

4. Zabezpieczenie  wniesione  w  formach  wymienionych  w  pkt. 3 ust. b-e musi być wystawione na 
Szpital Rejonowy w Raciborzu im. dr. J.Rostka. Zabezpieczenie wnoszone w postaci poręczenia lub 
gwarancji musi zawierać następujące elementy:  
1) Nazwę Wykonawcy i jego siedzibę (adres); 
2) Nazwę Beneficjenta (Zamawiającego); 
3) Nazwę Gwaranta lub Poręczyciela; 
4) Określać wierzytelność, która ma być zabezpieczona gwarancją; 
5) Sformułowanie zobowiązania Gwaranta do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia 

kwoty zobowiązania na pierwsze żądanie zapłaty, w terminie do 14 dni od dnia złożenia przez 
Beneficjenta pisemnego żądania zapłaty, w przypadku gdy Wykonawca:  
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a) nie wykonał przedmiotu umowy w terminach wynikających z umowy;  
b) wykonał nienależycie przedmiot umowy. 

5. W przypadku zabezpieczenia wnoszonego w pieniądzu, Zamawiający uzna za dotrzymany termin 
jego wniesienia datę uznania rachunku Zamawiającego.   

6. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym 
rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu na warunkach 
wynikających z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone 
o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 
bankowy Wykonawcy.   

7. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania 
go za należycie wykonane.   

 

26.  POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY 

 

1. Wykonawcy przysługują przewidziane w ustawie Pzp środki ochrony prawnej. Szczegółowe zasady 

wnoszenia środków ochrony prawnej oraz postępowania toczonego wskutek ich wniesienia 

określa Dział IX ustawy Pzp. 

 

27. KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO W CELU ZWIĄZANYM Z POSTĘPOWANIEM O 

UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  

 

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1-3 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”,  

Zamawiający - informuje, że:  

1.1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szpital Rejonowy w Raciborzu, 47-400 
Racibórz, ul. Gamowska 3, tel. 32 755 37 37 

1.2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: Pani Jolanta Bieńko-Robak,  
e-mail: jrobak@szpital-raciborz.org, tel. 32 755 50 71. 

1.3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 
wyłonienia wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu o zamówienie publiczne- „Usługa 
sprzątania dla potrzeb Szpitala Rejonowego im. Dr. J. Rostka w Raciborzu nr 12-2021” 
przeprowadzane zgodnie z uPzp oraz w pozostałych celach określonych w uPzp.   

1.4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 uPzp, przez okres 4 
lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy 
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, 

1.5. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 
września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), dalej 
„ustawa Pzp”;    
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1.6. posiada Pani/Pan:  

• na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do treści swoich 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;  

1.7. 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.   

1.8. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;  

1.9. 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;  

  ** 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. 

28. ZAŁĄCZNIKI 

Numer 1.  Formularz ofertowy 
Numer 2.  Formularz cenowy 
Numer 3.  Opis przedmiotu zamówienia 
Numer 4.  Wykaz osób 
Numer 5.  Wykaz wykonanych usług. 
Numer 6.  Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia, narzędzi i urządzeń. 
Numer 7.  Powierzchnia szpitala 
Numer 8.  Wzór umowy nr 12/1/2021. 
Numer 9.  Wzór umowy najmu lokalu użytkowego, 
Numer 10. Wzór umowy na powierzenie przetwarzania danych osobowych, 
Numer 11. Oświadczenie Konsorcjum 
Numer 12. Oświadczanie podmiotu udostępniającego zasoby 
Numer 13. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasobu 
Numer 14. Oświadczenie o aktualności informacji 
Numer 15. Informacja dotycząca należenia do tej samej grupy kapitałowej. 
Numer 16 Formularz JEDZ. 


