
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
PRZETARG NIEOGRANICZONY DO 60.000 EURO

POWIAT POZNANSKI
UL. JACKOWSKIEGO 18

60-509 POZNAN
www. bip.powiat. poznan.pl

tel. O61 8410 500
fax 061 8480556

I

zwany dalej "Zamawiajacym"
zaprasza do udzialu w postepowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego do kwoty
60.000 Euro, na podstawie art. 10 ust. 1 zgodnie z wymaganiami okreslonymiw niniejszej Specyfikacji
IstotnychWarunkówZamówienia,zwanej dalej "siwz".

Do udzielenia przedmiotowego zamówienia stosuje sie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamówien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z póznozm.), zwanej dalej "ustawa" oraz w
sprawachnieuregulowanychustawa, przepisy ustawy- Kodeks cywilny.

I. OPIS PRZEDMIOTUZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest swiadczenie uslugi kompleksowego sprzatania budynku Starostwa
Powiatowegow Poznaniu ul. Jackowskiego18wraz z terenemprzyleglym:

1) powierzchniawewnatrz - 4365,24m2;
2) terenprzylegly- 2251m2

Szczególowyopis przedmiotu zamówienia zawarty zostal w zalaczniku nr 1 do niniejszej siwz. Wykaz
powierzchnizalaczniknr 2.
Zamawiajacy informuje, iz przewiduje mozliwosc udzielenia zamówien uzupelniajacych, o których
mowa wart. 67 ust.1pkt 6.
Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim musza odpowiadac
oferty wariantowe-zamawiaiacvnie dopuszczamozliwosciskladaniaofert wariantowych.
Zamawiajacynie dopuszczazatrudnieniepodwykonawcówdo realizacjiprzedmiotu zamówienia.
Zamawiajacynie dopuszczamozliwosci skladaniaofert czesciowych
II. WYMAGANYTERMINREALIZACJIZAMÓWIENIA:od 1.04.2005r. do 31.03.2006 r.

ill. OPIS WARUNKÓWUDZIALUW POSTE,OW ANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIAOCENY SPELNIANIATYCHWARUNKÓW:
O zamówieniemoga ubiegac sie Wykonawcy,którzy:

1. posiadaja uprawnienia do wykonywania okreslonej dzialalnosci lub czynnosci, jezeli ustawy
nakladaja obowiazek posiadania takich uprawnien - zloza dokumentyokreslone w pkt. XI ppkt.
2,3;

2. posiadaja niezbedna wiedze i doswiadczenie do wykonania zamówienia - zloza dokumenty
okreslonew pkt. XI ppkt. 2, 7;

3. posiadaja niezbedny potencjal techniczny do wykonania zamówienia - zloza dokument
okreslonyw pkt. XI ppkt. 2, 8, 9;

4. dysponuja osobami zdolnymi do wykonania zamówienia -zloza dokument okreslony w pkt. XI
ppkt. 2, 9, 10;
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5. znajduja sie w sytuacji ekonomicznej i finansowejzapewniajacejwykonanie zamówienia -zloza

dokumentokreslonyw pkt. XI ppkt. 2, 4, 5, 6;
6. nie podlegajawykluczeniu z postepowania o udzielenie zamówienia (art. 24 ust. 1 i 2 ustawy) -

zloza oswiadczenieokreslonew pkt. XI ppkt. 2.
Ocena spelniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formula "spelnia - nie spelnia",
w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oswiadczeniach wyszczególnionych w pkt XI
niniejszej SIWZ. Z tresci zalaczonych dokumentów musi wynikac jednoznacznie, iz w/w warunki
wykonawca spelnil. Uzupelnienie wymaganych dokumentów nie jest mozliwe po uplywie terminu
skladaniaofert, chyba ze, ich nie uzupelnienie skutkowalobyuniewaznieniempostepowania.
Nie spelnieniechdciazbyjednego z w/w warunków skutkowacb~dzie wykluczeniemWykonawcyz
post~powania.

1. Wykonawcama prawozlozyc tylko jedna,ofert~.
2. Wykonawcy moga, wspólnie ubiegac si~ o udzielenie zamówienia (np. w konsorcjum).
W takim przypadkuich oferta musi spelniacnast~puja~e wymagania:

o wykonawcy przedloza wraz z oferta umowe okreslajaca strony umowy, cel dzialania, okres
waznosci umowy, sposób ich wspóldzialania,zakres prac przewidzianychdo wykonaniaprzez
kazdego z nich, sposób odpowiedzialnosci (wymaga sie solidarnej odpowiedzialnosci
wykonawców).

o w odniesieniu do wymagan postawionych przez Zamawiajacego, kazdy z przedsiebiorców
wchodzacy w sklad konsorcjum oddzielnie musi udokumentowac, ze nie podlega
wykluczeniuna podstawieart. 24 ust. 1 pkt 1-9 ustawy Prawo zamówienpublicznych,

o oferta musi byc podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiazywala wszystkich
wykonawcówwystepujacychwspólnie,

o wykonawcy wystepujacy wspólnie musza ustanowic pelnomocnika (lidera) reprezentowania
ich w postepowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w
postepowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego.
Umocowanie moze wynikac z tresci umowy konsorcjum lub zostac przedlozone oddzielnie
wraz z umowa.

Uwaga:tresc pelnomocnictwapowinna dokladnie okreslaczakres umocowania.
o wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane beda wylacznie z pelnomocnikiem

(liderem),
o wypelniajac formularz ofertowy, jak równiez inne dokumenty powolujace sie na

"Wykonawce"; w miejscu "np. nazwa i adres Wykonawcy" nalezy wpisac dane dotyczace
konsorcjum,a nie pelnomocnikakonsorcjum.

3.Wykonawcy ponosza wszelkie koszty zwiazane z przygotowaniem i zlozeniem oferty, z
zastrzezeniemart. 93 ust. 4 ustawy.

4.0ferta powinna byc napisana w jezyku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inna
trwala i czytelna technika oraz podpisana przez osobe upowazniona do reprezentowania firmy na
zewnatrz i zaciaganiazobowiazanw wysokosci odpowiadajacejcenie oferty.
Kazda zapisana strona (kartka) oferty musi byc ponumerowana kolejnymi numerami. Wszelkie
poprawki lub zmiany w tekscie oferty musza byc parafowanewlasnorecznieprzez osobe podpisujaca
oferte.

IV. OSOBAMI UPRAWNIONYMI PRZEZ ZAMAWIAJA~EGO DO KONTAKTU Z
WYKONAWCAMISA;
AleksandraWaszak- Dyrektor WydzialuAdministracyjnegotel. (O61) 8410 574
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/ Oswiadczenia, wruoski, zawiadomienia oraz infonnacje Zamawiajacy oraz Wykonawcy przekazuja
pisemnie. Zamawiajacy dopuszcza równiez przekaz w/w dokumentów oraz informacji droga
elektroniczna, pod warunkiem niezwlocznego ich potwierdzenia pisemnie. Oswiadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje winny byc kierowane na adres e-mail:
aleksandra. waszak@powiatpoznan.pl
Wykonawca moze zwracac sie do Zamawiajacego o wyjasnienia dotyczace wszelkich watpliwosci
zwiazanych ze Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, sposobem przygotowania i zlozenia
oferty, kierujac swoje zapytania na pismie pod adres: Starostwo Powiatowe w Poznaniu ul.
Jackowskiego 18,60-509 Poznan. Zapytania moga byc skladane faksem pod numer: 0618480556 poczta
elektroniczna: aleksandra.waszak@powiatpoznan.pl pod warunkiem niezwlocznego potwierdzenia
tresci zapytania na pismie (np. przeslania wlasnorecznie podpisanego zapytania poczta).
Zamawiajacy niezwlocznie udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania zwiazane z prowadzonym
postepowaniem pod warunkiem, ze zapytanie zostanie zlozone w siedzibie Zamawiajacego nie pózniej
niz na 6 dni przed terminem skladania ofert.
Tresc wyjasnienia zostanie przekazana jednoczesnie wszystkim Wykonawcom, którym doreczono
Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia bez wskazania zródla zapytania.

V. W SZCZEGÓLNIE UZASADNIONYCH PRZYPADKACH, PRZED UPLYWEM TERMINU
SKLADANIA OFERT, ZAMAWIAJA~Y MOZE ZMODYFIKOWAC TRESC SPECYFIKACJI
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.

Dokonana modyfikacje Zamawiajacy przekaze niezwlocznie wszystkim Wykonawcom, którym
doreczono SpecyfikacjeIstotnychWarunkówZamówienia.
W przypadku, gdy zmiana powodowac bedzie koniecznosc modyfikacji oferty, Zamawiajacyprzedluzy
termin skladaniaofert z uwzglednieniemczasu niezbednegodo wprowadzeniatych zmian w ofertach.

VI. W SZCZEGÓLNIE UZASADNIONYCH PRZYPADKACH, PRZED UPLYWEM TERMINU
SKLADANIA OFERT, ZAMAWIAJA~Y MOZE ZMODYFIKOWAC TRESC DOKUMENTÓW
SKLADAJA~YCH SIE,NA SPECYFlKACJEJSTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.

O kazdej ewentualnej zmianie, zamawiajacy powiadomi niezwlocznie kazdego z uczestników
postepowania. W przypadku, gdy zmiana powodowac bedzie koniecznosc modyfikacji oferty,
zamawiajacy moze przedluzyc termin skladania ofert.

VII. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA, WYNOSI 30 DNI. BIEG TERMINU ROZPOCZYNA SIE,
WRAZ Z UPLYWEM TERMINU SKLADANIA OFERT.

VIll. OFERTE, NALEZY ZLOZYC W DWÓCH ZAMKNIE.1YCH KOPERTACH W
SIEDZIBIE ZAMAWIAJA~EGO UL. JACKOWSKIEGO 18, 60-509 POZNAN POKÓJ 002
KANCELARIA STAROSTWA DO DNIA 16.03.05r. GODZ. 11:00
- Koperte zewnetrzna, nie oznakowana nazwa Wykonawcy nalezy zaadresowac: Starostwo Powiatowe w
Poznaniuul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznan
"Oferta w postepowaniu na swiadczenie uslugi kompleksowego sprzatania budynku Starostwa
Powiatowegow Poznaniu ul. Jackowskiego 18wraz z terenem przyleglym"
Nieotwieracprzeddniem: r., godz. 11:00.
- Koperta wewnetrznaoprócz opisuj.w. winna zawieracnazwe i adres Wykonawcy.
-Konsekwencje zlozenia oferty nie zgodnie z w/w opisem ponosi oferent.
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Wykonawcamoze wprowadzic zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupelnienia do zlozonych ofert pod
warunkiem, ze zamawiajacy otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek itp.
przed terminem skladaniaofert.
Powiadomienieo wprowadzeniuzmian musi byc zlozone wg takich samychzasadjak skladanaoferta tj.
w dwóch kopertach (zewnetrznej i wewnetrznej), odpowiednio oznakowanych z dopiskiem
"ZAMIANA".
Oferta zlozona po terminie zostaniezwróconaWykonawcybez otwierania.

IX. WYKONAWCA MA PRAWO PRZED UPLYWEM TERMINU SKLADANIA OFERT
WYCOFAC SIE, Z POSTErOWANIA POPRZEZ ZLOZENIE PISEMNEGO
POWIADOMIENIA (WG TAKICH SAMYCH ZASAD JAK WPROWADZANIE ZMIAN I
POPRAWEK)Z NAPISEMNA ZEWNE;rRZNEJKOPERCIE"WYCOFANIE".
Koperty oznakowanew ten sposób beda otwierane w pierwszej kolejnosci po stwierdzeniupoprawnosci
postepowania Wykonawcy oraz zgodnosci ze zlozonymi ofertami; koperty wewnetrzne ofert
wycofywanychnie beda otwierane.
Koperty oznakowane dopiskiem "ZAMIANA" zostana otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy,
który wprowadzil zmiany i po stwierdzeniupoprawnosciprocedury dokonaniazmian, zostana dolaczone
do oferty.

x. OTWARCIE OFERT NAST.Af1 DNIA r. O GODZ. 11:05, W SIEDZmlE
ZAMAWIAJA~EGO UL. JACKOWSKIEGO1860-509 POZNANNR SALI315, PIE;rROIII.
Wykonawcy moga uczestniczyc w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecnosci
Wykonawcy przy otwieraniu ofert, zamawiajacy przesle jemu informacje z otwarcia ofert, na pisemny
wniosek.

XI. OFERTAMUSI ZAWIERACNASTErUJA~E DOKUMENTYI OSWIADCZENIA:
1) wypelnionyformularzofertowywg zala~zonego druku;
2) oswiadczenie,ze Wykonawca spelnia warunki udzialu w postepowaniu, okreslone wart. 22 ust. 1
ustawywg zala~zonegodruku;
3) aktualny odpis z wlasciwego rejestru lub zaswiadczenie o wpisie do ewidencji dzialalnosci
gospodarczej potwierdzajacy, iz Wykonawca prowadzi dzialalnosc w zakresie wykonywania prac
objetychzamówieniem [wystawionynie wczesniej niz 6 miesi~cyprzed uplywemterminu skladania
ofert],
4) oswiadczenieWykonawcy,iz nie zalega z oplacaniempodatków lub zaswiadczenie,ze uzyskal zgode
na zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty zaleglych platnosci, lub wstrzymanie w calosci
wykonania decyzji organu podatkowego wystawione nie wczesniej niz 3 miesia~e przed uplywem
terminuskladania ofert;
5) oswiadczenie Wykonawcy, iz nie zalega z oplacaniem skladek na ubezpieczenia zdrowotne lub
spoleczne, lub zaswiadczenie, ze uzyskal zgode na zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty
zaleglych platnosci wystawione nie wczesniej niz 3 miesia~e przed uplywem terminu skladania
ofert;
6) polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzajacy, ze wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialnoscicywilnejw zakresieprowadzonejdzialalnoscigospodarczej(kwotaubezpieczenianie
mniejsza niz 200.000 zl)
7) wykaz wykonanych w okresie ostatnich 3 lat uslug, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest
krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartosci, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz
zalaczenia dokumentów potwierdzajacych, ze uslugi te zostaly wykonane nalezycie;
8) wykaz niezbednych do wykonania zamówienia narzedzi i urzadzen, jakie posiada wykonawca;
9) ilosc osób przeznacZonych do wykonania zamówienia zatrudnionych na umowe o prace,
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/ 10) oswiadczenie oferenta o niekaralnosci osób przeznaczonych do realizacji zamówienia;
11) szczególowy wykaz srodków czystosci przeznaczonych do realizacji zamówienia;
12) szczególowa kalkulacje ceny ofertowej, z uwzglednieniem kosztów:

-pracy wraz z pochodnymi,
-uzytych srodków, materialów, sprzetu i wyposazenia,
- pozostalych.

13) oswiadczenieoferenta o zapoznaniu sie ze stanem budynku (zgodniez zalaczonymwzorem);
14)podpisany wzór umowy.

Dokumenty moga,byc przedstawionew formie oryginalu lub kopii poswiadczonychza zgodnosc z
oryginalemprzez upelnomocnionegoprzedstawicielaWykonawcy.
Brak jakiegokolwiekz wyzej wymienionychdokumentów, lub zlozenie dokumentuw niewlasciwej
formie (np. nie poswiadczone przez Wykonawc~ za zgodnosc z oryginalem odpisy lub kopie)
spowodujewykluczenie Wykonawcyz post~powania.

Zamawiaja~y informuje, iz zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówien publicznych oferty
skladanew post~powaniu o zamówieniepublicznesa,jawne i podlegaja,udost~pnieniu od chwili ich
otwarcia, z wviatkiem informacji stanowia~ych tajemnic~ przedsi~biorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jesli Wykonawca, nie pózniej niz w terminie
skladania ofert, zastrzegl, ze nie moga,onebyc udost~pniane.

Uwaga:

. Przez tajemniceprzedsiebiorstwaw rozumieniuart. 11ust. 4 ustawy z dnia 16kwietnia 1993
L o zwalczaniunieuczciwejkonkurencji (Dz. U. Nr 47 z dnia 8 czerwca 1993L, poz. 211, z
pózno zm.) rozumie sie nieujawnione do wiadomosci publicznej informacje techniczne,
technologiczne, organizacyjne przedsiebiorstwa lub inne informacje posiadajace wartosc
gospodarcza,co do którychprzedsiebiorcapodjal niezbedne dzialania w celu zachowania ich
poufnosci, tzn. zastrzegl skladajac oferte, iz nie moga byc one udostepnione innym
uczestnikompostepowania.
Stosowne zastrzezenie Wykonawca winien zlozyc na formularzu ofertowym. W
przeciwnym razie cala oferta zostanie ujawniona na zyczenie kazdego uczestnika
post~powania.
Zamawiajacyzaleca, aby informacjezastrzezonejako tajemnicaprzedsiebiorstwabyly przez
Wykonawce zlozone w oddzielnej wewnetrznej kopercie z oznakowaniem "tajemnica
przedsiebiorstwa",lub spiete (zszyte)oddzielnieod pozostalych,jawnych elementówoferty.

.

.

. Zastrzezenie informacji, które nie stanowia,tajemnicy przedsiebiorstwa w rozumieniu ww.
ustawy skutkowac b~dzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy
Prawo zamówienpublicznych.
Wykonawca w szczególnosci nie moze zastrzec informacji dotyczacych ceny, terminu
wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków platnosci zawartych w ofercie (por.
art. 96 ust. 4 ustawy).

.

XII. OPIS SPOSOBUOBLICZANIACENY
Oferentw przedstawionejoferciewinien zaoferowac cen~ kompletna,jednoznaczna,iostateczna,
Cena oferty powinnabyc wyrazonaw zlotych polskich cyfrowo i slownie- cena netto i brutto.
Cena oferty zawiera wszystkie koszty niezbedne do wykonania zamówienia oraz ewentualne upusty
oferowane przez Oferenta. Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci prowadzenia rozliczen w walutach
obcych.
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XIII. PRZY WYBORZE OFERTY ZAMAWIAJA~Y BEpZIE SIE, KIEROWAL
NASTEfUJACYMI KRYTERIAMII ICH ZNACZENIEM:

-cena ofertowa -100 %,
Oferty beda oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez
Wykonawcóww zakresiekazdego kryterium.
Oferta wypelniajaca w najwyzszym stopniu wymagania okreslonego kryterium, otrzyma maksymalna
ilosc punktów.
Pozostalym Wykonawcom, spelniajacym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio
mniejsza liczba punktów..

XIV. OCENA OFERT W ZAKRESIE PRZEDSTAWIONEGO WYZEJ KRYTERIUM
ZOSTANIEDOKONANAWG NASTEfUJA~YCH ZASAD:
W zakresiekryterium oferta moze uzyskac od oceniajacegoczlonka Komisji maks. 100punktów. Ocena
punktowa kryterium dokonanazostaniezgodnie z formula:

-Wg kryterium cena:
Cena min.

Wc = x 100pkt,
Cena badanej oferty

W toku oceny ofert zamawiajacymoze zadac od Wykonawcypisemnych wyjasnien dotyczacych tresci
zlozonej oferty.
Zamawiajacy udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom
przedstawionymw ustawie - Prawo zamówien publicznych oraz SIWZ i zostala oceniona jako
najkorzystniejszaw oparciuo podane kryteriawyboru.
Zamawiajacy powiadomi na pismie o wynikach postepowania wszystkich Wykonawców, którzy
ubiegali sie o udzieleniezamówienia.
WybranemuWykonawcyzamawiajacyokresli miejsce i termin podpisaniaumowy.

XV. POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSLUGUJA~YCH
WYKONAWCY W TOKU POSTEfOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO
W toku postepowaniao udzielenie zamówienia oferentowiprzysluguja srodki odwolawczeokreslone w
Dziale VI ustawy.
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