
SPECYFIKACJAISTOTNYCHWARUNKÓWZAMÓWIENIA
PRZETARGNIEOGRANICZONYDO 60.000 EURO

I. Informacje ol!:ólne POWIATPOZNANSKI
UL. JACKOWSKIEGO18

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

tel. O61 8410 500
fax O61 8480 556

zwany dalej "Zamawiajacym"
zaprasza do udzialu w postepowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego do kwoty 60 000 EURO , na

podstawie art. 10 ust. l , zgodnie z wymaganiami okreslonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
zwanej dalej "SIWZ".
Do udzielenifl przedmiotowego zamówienia stosuje sie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówien
publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. l77z póz. zm), zwanej dalej "ustawa" oraz w sprawach nieuregulowanych ustawa, przepisy
ustawy - Kodeks cywilny.

II. Przedmiotzamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest swiadczenie uslugi kompleksowego sprzatania budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu
ul. Jackowskiego 18 wraz z przyleglym terenem:

l) powierzchnia wewnatrz- 5377,24 m 2;
2) teren przylegly- 2251m2

Szczególowy opis przedmiotu zamówienia zawarty zostal w zalaczniku nr l do niniejszej siwz. Wykaz powierzchni stanowi
zalacznik nr 2.
Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci skladania ofert wariantowych.
Zamawiajacy informuje, iz przewiduje mozliwosc udzielenia zamówien uzupelniajacych, o których mowa wart. 67 ust. l pkt
6 ustawy.
Zamawiajacy nie dopuszcza zatrudnienie podwykonawców do realizacji zamówienia.
Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci skladania ofert czesciowych.
III. Wvmal!:any termin realizacji zamówienia:

Termin realizacjizamówienia- od 1.04.2006 do dnia 31.03. 2007 r.

IV. Opiswarunków udzialuw postepowaniuoraz opis sposobu dokonywaniaoceny spelnieniatych warunków:

l. O zamówienie moga ubiegac sie Wykonawcy, którzy:
l. posiadaja uprawnienia do wykonywania okreslonej dzialalnosci lub czynnosci, jezeli ustawy nakladaja obowiazek

posiadania takich uprawnien;
posiadaja niezbedna wiedze i doswiadczenie do wykonania zamówienia;
posiadaja niezbedny potencjal techniczny do wykonania zamówienia;
dysponuja osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
znajduja sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajacej wykonanie zamówienia;
nie podlegaja wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamówienia (art. 24 ust. l i 2 ustawy);
zapoznali sie z warunkami przetargu zawartymi w SIWZ;
w ostatnich 3 latach wykonali uslugi podobne co do charakteru i zlozonosci z przedmiotem niniejszego
zamówienia;

9. zlozyli dokumenty wymagane w SIWZ.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

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 V niniejszej SIWZ. Z tresci
zalaczonych dokumentów musi wynikac jednoznacznie, iz w/w warunki wykonawca spelnil. Uzupelnienie wymaganych
dokumentów nie jest mozliwe po uplywie terminu skladania ofert, chyba ze, ich nie uzupelnienie skutkowaloby
uniewaznieniempostepowania.
Nie spelnienie chociazby jednego z w/w warunków skutkowac bedzie wykluczeniem Wykonawcy z postepowania.
Oferta Wykonawcywykluczonegotraktowana bedziejako odrzucona.
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V. Informacja o oswiadczeniach i dokumentach. jakie maja dostarczyc wykonawcy w celu potwierdzenia spelnienia
warunków udzialuw ~owaniu.

1. Oferta musi zawieracnastepujace dokumenty:

1) wypelniony formularz ofertowy wg zalaczonego druku;
2) oswiadczenie, ze Wykonawca spelnia warunki udzialu w postepowaniu, okreslone wart. 22 ust. 1 ustawy wg zalaczonego
druku;
3) aktualny odpis z wlasciwego rejestru lub zaswiadczenie o wpisie do ewidencji dzialalnosci gospodarczej potwierdzajacy,
iz Wykonawca prowadzi dzialalnosc w zakresie wykonywania prac objetych zamówieniem [wystawiony nie wczesniej niz 6
miesiecy przed uplywem terminu skladania ofert],
4) oswiadczenie Wykonawcy, iz nie zalega z oplacaniem podatków 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 miesiace przed uplywem terminu skladania 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 miesiace przed uplywem terminu skladania ofert;
6) polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzajacy, ze wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej
w zakresie prowadzonej dzialalnosci gospodarczej (kwota ubezpieczenia nie 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) oswiadczenie oferenta o niekaralnosci osób przeznaczonych do realizacji zamówienia;
10) szczególowy wykaz srodków czystosci przeznaczonych do realizacji zamówienia;
11) koncepcje organizacyjna wykonania uslug, która przedstawiac bedzie calosciowe podejscie oferenta do realizacji
przedmiotu zamówienia (wymagania dotyczace koncepcji zawarte zostaly w zalaczniku nr 3 do siwz)

12) oswiadczenie oferenta o zapoznaniu sie ze stanem budynku (zgodnie z zalaczonym wzorem);
13) podpisany wzór umowy.

2. Dokumenty moga byc przedstawione w formie oryginalów albo kopii poswiadczonych za zgodnosc z oryginalem przez
upowaznion( ego)ych przedstawiciel( a)i Wykonawcy (patrz równiez pkt 4 - wymogi formalne pelnomocnictwa).

3. Poswiadczenie za zgodnosc z oryginalem winno byc sporzadzone w sposób umozliwiajacy identyfikacje podpisu ( np.
wraz z imienna pieczatka osoby poswiadczajacej kopie dokumentu za zgodnosc z oryginalem)

4. W przypadku poswiadczenia za zgodnosc z oryginalem kopii dokumentów przez osob(e)y nie wymienio(a)e w
dokumencie rejestracyjnym( ewidencyjnym) Wykonawcy, nalezy do~ oferty dolaczyc stosowne pelnomocnictwo.
Pelnomocnictwo powinno byc przedstawione w formie oryginalu lub poswiadczone notarialnie za zgodnosc z oryginalem
kopii.

5. Brak jakiegokolwiek z dokumentów wymaganych w SIWZ, lub zlozenie dokumentu w niewlasciwej formie ( np. nie
poswiadczone za zgodnosc z oryginalem kopie, sprzeczne z trescia SIWZ) spowoduje wykluczenie Wykonawcy z
postepowania oraz odrzucenie oferty, z zastrzezeniem pkt 6 niniejszego rozdzialu.

6. Zamawiajacy moze, zadac w wyznaczonym przez siebie terminie wyjasnien dotyczacych przedstawionych przez
Wykonawców dokumentów.

VI. Opis sposobuPrzv~otowania ofert.

1. Oferte nalezy zlozyc wg formularzaofertowego stanowiacegozalacznik do niniejszej SIWZ.
2. Tresc zlozonej oferty musi odpowiadac tresci SIWZ.
3. Oferta powinna byc napisana w jezyku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inna trwala i czytelna technika
oraz podpisana przez osobe(y) upowazniona do reprezentowania firmy na zewnatrz i zaciagania zobowiazan w wysokosci
odpowiadajacejcenie oferty.
4. Wykonawcama prawo zlozyc tylkojedna oferte.

5. Oferta i zalaczniki do oferty ( oswiadczenia i dokumenty) musza byc podpisane przez upowaznion(ego)ych
przedstawiciel(a)iWykonawcy.
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1) W przypadku skladania dokumentów w formie kopii, musza one byc poswiadczone za zgodnosc oryginalem
przez upowaZllion(ego) ych przedstawiciel(a)i Wykonawcy.
Poswiadczenie za zgodnosc z oryginalem winno byc sporzadzone w sposób umozliwiajacy identyfikacje podpisu (
np. wraz z imienna pieczatka osoby poswiadczajacej kopie dokumentu za zgodnosc z oryginalem)

W przypadku poswiadczenia za zgodnosc z oryginalem kopii dokumentów przez osob(e)y nie wymienio(a)e w
dokumencie rejestracyjnym( ewidencyjnym) Wykonawcy, nalezy do oferty dolaczyc stosowne pelnomocnictwo.
Pelnomocnictwo powinno byc przedstawione w formie oryginalu lub poswiadczone notarialnie za zgodnosc z
oryginalem kopii.

2)

3)

6. Kazda zapisana strona oferty musi byc ponumerowana kolejnymi numerami. Dopuszcza sie wlasna numeracje
kosztorysów ofertowych pod warunkiem zachowania ciaglosci numeracji.

7. Zamawiajacy zaleca, aby oferta wraz z zalacznikami byla zestawiona w sposób umozliwiajacy jej samoistna dekompletacje
( bez udzial osób trzecich) oraz uniemozliwiajacy zmiane jej zawartosci bez widocznych sladów naruszenia, np. cala
oferte Wykonawca moze przesznurowac, a konce trwale zabezpieczyc zszyc wszystkie strony oferty na co najmniej dwie
zszywki itp.;

8. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekscie oferty ( w tym zalacznikach do oferty) musza byc podpisane przez osob(e) y
podpisujc(a)e oferte. Podpis winien byc naniesiony w sposób umozliwiajacy jego identyfikacje ( np. wraz z imienna
pieczatka)

9. Zamawiajacy informuje, iz zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówien publicznych oferty skladane w
postepowaniu o zamówienie publiczne sa jawne i podlegaja udostepnieniu od chwili ich otwarcia, z wyiatkiem
informacji stanowiacychtajemnice przedsiebiorstwaw rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
jesli Wykonawca,nie pózniej niz w terminie skladania ofert, zastrzegl, ze nie moga one byc udostepniane.

. Przez tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 47 z dnia 8 czerwca 1993 r., poz. 211, z pózno zm.) rozumie sie nieujawnione do
wiadomosci publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiebiorstwa lub inne informacje
posiadajace wartosc gospodarcza, co do których przedsiebiorca podjal niezbedne dzialania w celu zachowania ich
poufnosci, tzn. zastrzegl skladajac oferte, iz nie moga byc one udostepnione innym uczestnikom postepowania.. Stosowne zastrzezenie Wykonawca winien zlozyc na formularzu ofertowym. W przeciwnym razie cala

oferta zostanieujawnionana zyczeniekazdego uczestnikapostepowania.
. Zamawiajacy zaleca, aby informacje zastrzezone jako tajemnica przedsiebiorstwa byly przez Wykonawce

zlozone w oddzielnej wewnetrznei kopercie z oznakowaniem "tajemnica przedsiebiorstwa", lub spiete (zszyte)
oddzielnie od pozostalych, jawnych elementów oferty.

Uwaga:. Zastrzezenie informacji, które nie stanowia tajemnicy przedsiebiorstwa w rozumieniu ww. ustawy skutkowac
bedzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówien publicznych.. 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).. Udostepnianie ofert odbywac sie bedzie na ponizszych zasadach: Zainteresowany Wykonawca, po otwarciu ofert
zlozy do Zamawiajacego pisemny wniosek o ich udostepnienie. Zamawiajacy, po sprawdzeniu, które informacje
zawarte w ofertach podlegaja udostepnieniu, umozliwi niezwlocznie Wykonawcy, w uzgodnionym terminie
zapoznanie sie z ofertami.

10.Wykonawcy ponosza wszelkie koszty zwiazane z przygotowaniem i zlozeniem oferty, z zastrzezeniem art. 93 ust. 4
ustawy.

vll. Termin zwiazania oferta

Termin zwiazaniaoferta wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna sie z wraz z uplywemterminu skladaniaofert.

vllI. Mieisce oraz termin skladania i otwarciaofert.

1. Oferte nalezy zlozyc w zamknietej kopercie w Starostwie Powiatowymw Poznaniu ul. Jackowskiego 18 pokój nr
002 do dnia 2006 r., do godz. 11:00

1) Koperte nalezy zaadresowac jak nizej:
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"Nazwa i adres Zamawiajacego"
Oferta w postepowaniuna swiadczenieuslugi kompleksowegosprzatania budynku

w Poznaniu ul. Jackowskiego 18wraz z terenem przyleglym
Otworzycna publicznej sesji otwarciaofert w dnil!lQ96~,-_~godz.ll :05

Starostwa Powiatowego

2) Koperta powinna byc opatrzona takze nazwa i adresem Wykonawcy.
l) Oferte skladana za posrednictwem np. Poczty Polskiej lub poczty kurierskiej nalezy przygotowac w sposób okreslony w

pkt. l i :3oraz przeslac w zewnetrznym opakowaniu zaadresowanym w nastepujacy sposób:

"Nazwa i adres Wykonawcy"
Oferta w postepowaniu na swiadczenie uslugi kompleksowego sprzatania budynku

w Poznaniu ul. Jackowskiego 18 wraz z terenem przyleglym

DOSTARCZYC DO ZAMAWIAJACgg9-, RODNIA 2006 r., DO GODZ. 1100

Starostwa Powiatowego

2) Konsekwencje zlozenia oferty niezgodnie z w/w opisem (np. potraktowanie oferty jako zwyklej korespondencji i nie
dostarczenie jej na miejsce skladania ofert w terminie okreslonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia)
ponosi Wykonawca.

3) Wykonawca na zyczenie otrzyma pisemne potwierdzenie zlozenia oferty wraz z numerem, jakim oznakowana oferta.
4) Oferta zlozona po terminie zostanie odrzucona.

2. Otwarcie ofert nastapi dnia 2006 roku, o godz. 11:05, w siedzibie zamawiajacego w Starostwie Powiatowym w
Poznaniu ul. Jackowskiegonr 18, pok. Nr 315, pietro III.

Wykonawcy moga uczestniczyc w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecnosci Wykonawcy przy otwieraniu
ofert, zamawiajacy przesle jemu informacje z otwarcia ofert, na jego pisemny wniosek.

IX. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania sie z wykonawcami oraz informacje o sposobie
porozumiewaniasie Zamawiajacee:oz Wykonawcamii przekazywaniaoswiadczeni dokumentów.

l) Osobami uprawnionymi przez Zamawiajacego do porozumiewania sie z Wykonawcami sa:

W sprawach dotyczacych przedmiotu zamówienia

W sprawach procedury przetargowej
Aleksandra Waszak -Dyrektor Wydzialu Administracyjnego tel. (O61) 8410 574

2) Oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 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
3) 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).

4) 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.

5) Tresc wyjasnienia zostanie przekazana jednoczesnie wszystkim Wykonawcom, którym doreczono Specyfikacje
Istotnych Warunków Zamówienia bez wskazania zródla zapytania.

6) W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed uplywem terminu skladania ofert, Zamawiajacy moze
zmodyiIkowac tresc Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

7) Dokonana modyfikacje Zamawiajacy przekaze niezwlocznie wszystkim Wykonawcom, którym doreczono Specyfikacje
Istotnych Warunków Zamówienia.
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8) W przypadku, gdy zmiana powodowac bedzie koniecznosc modyfikacji oferty, Zamawiajacy przedluzy termin skladania
ofert z uwzglednieniem czasu niezbednego do wprowadzenia tych zmian w ofertach.

X. ModyfIkacjai wycofanie oferty

1) Wykonawca moze wprowadzic zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupelnienia do zlozonej oferty pod warunkiem, ze
Zamawiajacy otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek itp. Przed terminem skladania ofert.

2) Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi byc zlozone wg takich samych zasad jak skladana oferta (patrz rozdzial IX
SIWZ) tj. w zamknietej kopercie, odpowiednio oznakowanej z dopiskiem ZMIANA

3) Koperty oznakowane dopiskiem "ZAMIANA" zostana otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadzil
zmiany i po stwierdzeniu poprawnosci procedury dokonania zmian, zostana dolaczone do oferty.

4) Wykonawca ma prawo przed uplywem terminu skladania ofert wycofac sie z postepowania przez zlozenie pisemnego
powiadomienia ( wg zasad takich samych jak wprowadzanie zmian) z napisem na kopercie" WYCOFANIE'

5) Koperty oznakowane w ten sposób beda otwierane w pierwszej kolejnosci po stwierdzeniu poprawnosci postepowania
Wykonawcy oraz zgodnosci ze zlozonymi ofertami; koperty wewnetrzne ofert wycofywanych nie beda otwierane.

XI. Opis sposobu obliczenia ceny oferty.
Cene oferty nalezy obliczyc uwzgledniajac zakres zamówienia okreslony w dokumentacji projektowej oraz ewentualne
ryzyko wynikajace z okolicznosci,których nie mozna bylo przewidziecw chwili zawierania umowy.

XII. Opis kryteriów z podaniemich znaczeniai sposobu oceny ofert.

Przy wyborze oferty zamawiajacybedzie sie kierowalnastepujacymikryteriamii ich znaczeniem:

-cena ofertowa-l00 %,

-Wg kryterium cena:

Cena minimalna
Wc =--------------------------- x 100pkt,

Cena badanej oferty.
Gdzie:
Wc = Punkty za cene

1) Za oferte najkorzystniejsza uznana zostanie oferta, która uzyska najwieksza ilosc punktów.
2) W sytuacji, gdy Zamawiajacy nie bedzie mógl dokonac wyboru oferty najkorzystniejszej ze wzgledu na to ze zostaly

zlozone oferty o takiej samej cenie, wezwie Wykonawców, którzy zlozyli te oferty. Do zlozenia w okreslonym przez
niego terminie ofert dodatkowych.

3) Wykonawcy skladajacy dodatkowe oferty nie moga zaoferowac cen wyzszych niz zaoferowane w zlozonych ofertach.
4) Zamawiajacy poprawi oczywiste omylki zgodnie z przepisami okreslonymi art. 88 ustawy - Prawo zamówien

publicznych. O poprawieniu oczywistych omylek zamawiajacy powiadomi wszystkich wykonawców. Wykonawcy,
których cena oferty zostala poprawiona zgodnie z Prawem zamówien publicznych w terminie 7 dni od dnia otrzymania
powiadomienia o poprawieniu oczywistych omylek maja obowiazek wyrazic zgode na ich poprawienie. Nie wyrazenie
zgody w wyznaczonym terminie skutkowac bedzie odrzuceniem oferty.

5) Zamawiajacy udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w
w ustawie prawo zamówien publicznych oraz SIWZ oraz zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane
w rozdz. XllI kryterium wyboru - najnizsza cene.

XIll. Informacja o formalnosciach. jakie powinny zostac dopelnione przy wyborze oferty w celu zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznee:o.

1) Zamawiajacy po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty powiadomi na pismie o wynikach postepowania wszystkich
wykonawców, którzy ubiegali sie o udzielenie zamówienia.

2) Zamawiajacy powiadomi wybranego Wykonawce o miejscu i terminie podpisania umowy.
3) W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta zostala wybrana, uchyla sie od zawarcia umowy, Zamawiajacy wybierze

oferte najkorzystniej sza ( z najnizsza cena) sposród pozostalych ofert, chyba ze zachodza przeslanki, o których mowa w
art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówien publicznych.
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XIV. Pouczenie o srodkach ochrony prawnej orzvslul!Ujacvch Wykonawcy w toku oosteoowania o udzielenie
zamówienia oublicznee:o
Wykonawcom, jezeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznal lub moze doznac uszczerbku w wyniku naruszenia
przez Zamawiajacego przepisów ustawy Prawo zamówien publicznych przysluguja srodki ochrony prawnej okreslone w
dziale VI ustawy Prawo zamówien publicznych.
Wykonawca ma prawo zlozyc protest w terminie 7 dni od dnia, w którym powzial lub mógl powziac wiadomosc o
okolicznosciach stanowiacych podstawe jego wniesienia, z zastrzezeniem, iz protest dotyczacy postanowien SIWZ wnosi sie
nie pózniej niz 3 dni przed uplywem terminu skladania ofert.
Protest wniesiony po terminie lub wniesiony przez osobe nieuprawnionaZamawiajacy odrzuca bez rozpatrywania.
Protest musi byc wniesiony na pismie i umotywowany.
Protest winien wskazywac:

1) oprotestowana czynnosc albo zaniechanie Zamawiajacego,
2) zadanie Protestujacego,
3) zwiezle przytoczenie zarzutów oraz okolicznosci faktycznych i prawnych uzasadniajacych wniesienie protestu.

Wniesienie protestu mozliwe jest tylko przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Rozstrzygniecie protestu przez Zamawiajacego nastepuje w terminie 5 dni od daty jego wniesienia. Brak rozstrzygniecia
protestu w tym terminie uwaza sie za jego oddalenie.
Od oddalenia lub odrzucenia protestu Wykonawcy przysluguje odwolanie.
Odwolanie wnosi sie do Prezesa Urzedu Zamówien Publicznych w terminie pieciu dni od dnia doreczenia rozstrzygniecia
protestu lub uplywu terminu do rozstrzygniecia protestu, jednoczesnie informujac o wniesieniu odwolania Zamawiajacego.
Wnoszac odwolanie Wykonawca zobowiazany jest wniesc wpis.
Dowód uiszczenia wpisu nalezy dolaczyc do odwolania.
Na wyrok zespolu arbitrów oraz postanowienia zespolu arbitrów konczace postepowanie odwolawcze przysluguje skarga do
sadu okregowego wlasciwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiajacego.
Skarge wnosi sie za posrednictwem Prezesa Urzedu w terminie 7 dni od dnia doreczenia orzeczenia zespolu arbitrów,
przesylajac jednoczesnie jej odpis Zamawiajacemu.
Skarga powinna czynic zadosc wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierac oznaczenie zaskarzonego
orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwiezle ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a takze wniosek o zmiane orzeczenia w
calosci lub w czesci.
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Zalacznik nr 1 do siwz - "Swiadczenieuslugi kompleksowegosprzatania obiektu
Starostwa Powiatowegow Poznaniu wraz z terenem przyleglym".

Szczególowa specyfikacja przedmiotu zamówienia.
Oferent jest zobowiazany do wykonywania uslugi codzienne od poniedzialku do piatku z wylaczeniem dni
swiatecznych. Sprzatanie wlasnymi srodkami i sprzetem wszystkich powierzchni.
l.Czynnosci wykonywane codziennie.
1.1. Sprzatanie pomieszczen biurowych:

a) mycie podlóg;
b) scieranie kurzu z biurek, witryn, szaf i krzesel;
c) odkurzanie urzadzen biurowych;
d) opróznianie pojemników na smieci, wykladanie nowych worków na smieci.

1.2. Sprzatanie klatek schodowych:
a) mycie schodów;
b) odkurzanie balustrad;
c) czyszczenie listew przypodlogowych.

1.3. Sprzatanie pomieszczen sanitarnych (lazienek i WC):
a) mycie podlóg oraz drzwi;
b) mycie scian pokrytych glazura.
c) czyszczenie umywalek, ustepów i pisuarów;
d) opróznianie pojemników na smieci i reczniki papierowe, wykladanie nowych worków;
e) odswiezanie pomieszczen;
f) uzupelnianie na biezaco zasobników w sanitariatach w:

reczniki papierowe;
papier toaletowy;
mydlo z lanolina;

1.4. Sprzatanie korytarzy:
a) mycie podlóg;
b) czyszczenie listew przypodlogowych;
c) odkurzanie tabliczek informacyjnych.

1.5. Sprzatanie windy
a) mycie podlogi;
b) czyszczenie luster;
c) konserwacja scianek wewnatrz.

1.6. Sprzatanie na zewnatrz:
a) zamiatanie chodników oraz schodów do kotlowni;
b) mycie schodów i chodników przy wejsciu do budynku;
c) posypywanie chodników i parkingu wokól Starostwa sola i piaskiem;
d) opróznianie koszy na smieci.

Odsniezanie chodników i parkingu oraz posypywanie piaskiem i sola do godz. 7:15, w razie potrzeby (opadów
ciaglych) powtórzenie czynnosci odsniezania w ciagu dnia. Wykonawca we wlasnym zakresie dostarcza piasek i sól.
Powierzchnia chodników 204,3 m2.
2. Czynnosci wykonywane w miare potrzeb:

a) woskowanie podlóg - nie rzadziej niz 1 raz na 2 tygodnie;
b) odkurzanie elementów oswietleniowych;
c) sprzatanie pomieszczen piwnicznych (metraz okreslony w zalaczniku nr 1);
d) sprzatanie sali sesyjnej i konferencyjnej (metraz okreslony w zalaczniku nr 1).

3.Wykaz wyposazenia sanitanat6w. Srednie zuzycie matenalów niezbednych do realizacji zamówienia:
Zasobniki do reczników papierowych, papieru toaletowego i mydla w sanitariatach typu MERIDA.
Srednie zuzycie w miesiacu wynosi:

reczniki papierowe - 230 wkladów;
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papier toaletowy- 90 rolek;
mydlo z lanolina- 35 litrów.

4.Srednie zuzyciepiasku z sola w okresiejesienno-zimowymwynosi 2 tony.
5.0kna otwierane do srodkao profilach aluminiowychlub plastikowych(brak utrudnien)
Calkowita powierzchniaokien 580,44 m2.Mycie okien raz na kwartal.
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Pomieszczenia Rodzaj materialu

64,03
27

618,71
106,86
12,35
30,2

18,72
27

284,82
106,86
12,35
30,2

333,89

987,35 wykladzina PCV I panele 987,35

110,8
41,8
33,1

23 pomieszczen biurowych
komunikacja

978,9
114,6

18 pomieszczen biurowych
komunikacja



Zalacznik nr 3. Wvmae:aniadotyczacekoncepcjiore:anizacvineiwykonania uslue:i

I. Koncepcja organizacyjnawykonania uslugi powinna byc dostosowana do potrzeb i struktury budynku Starostwa
Powiatowegow Poznaniu i zawierac dokladny opis skladnikówcenyjednorazowego sprzatania 1 m2:

1) koszt srodków czystosci (jakie srodki czystosci beda uzywane, ceny tych srodków, w jakiej ilosci na m2);

2) koszt zatrudnienia 1 osoby sprzatajacej (podac liczbe godzin pracy, wynagrodzenie za 1 m2, liczbe sprzatanych
dziennie m2);

3) inne koszty (podac jakie);

4) zysk firmy;

5)razem koszt sprzatania 1 m2na danym obiekcie.

II. W skali miesiaca nalezy podac nastepujacekoszty:

1) koszt srodków przeznaczonych do sprzatania na miesiac (podac jakie srodki, co bedzie nimi sprzatane w jakiej
ilosci; liczba opakowan z podaniem gramatury i podaniem ceny za opakowanie);

2) koszt zatrudnienia osób sprzatajacych.

m. Ponadto w koncepcji prosimypodac:

1) liczbe osób zatrudnionych;

2) ile metrów bedzie przypadalo najedna osobe;

3) ile godzin jedna osoba bedzie sprzatac dany metraz;

4) koszt zatrudnienia jednej osoby na miesiac (podac koszt firmy z wyodrebnieniem wynagrodzenia danej osoby);

5) ewentualne inne koszty w skali miesiaca;

6) zysk firmy w skali miesiaca;

7) koszt calkowity sprzatania danego obiektu w skali miesiaca.
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Zalacznik nr 4

OFERTA

Nazwa oferenta """""""""""""""'"

Siedziba oferenta "................................................................

Nr tel/fax """""""""""""""""""'"

sklada oferte dla Zarzadu Powiatu Poznanskiego z siedziba w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18 w przetargu nieograniczonym

na swiadczenie uslugi kompleksowego sprzatania budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu ul. Jackowskiego 18 wraz z

terenem przyleglym:

slownie: """""""""""""""""""""""""'"

1.

2.
Usluge swiadczyc bedziemy od dnia 1.04.2006 r. do dnia 31.03.2007 r.
Oswiadczamy, ze zapoznalismy sie ze specyfikacja istotnych warunków zamówienia (w tym ze wzorem umowy) i
nie wnosimy do niej zastrzezen oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte;
Oswiadczamy, ze spelniamy warunki udzialu w postepowaniu okreslone wart. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z pózno zm.);
Oswiadczamy, ze uwazamy sie za zwiazanych niniejsza oferta na czas wskazany w SIWZ.
W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiazujemy sie do zawarcia umowy w miejscu i terminie
wskazanym przez zamawiajacego.
Oferta zostala zlozona na stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr do nr

3.

4.
5.

6.
..............

7. Niniejszym informujemy, iz informacje skladajace sie na oferte, zawarte na stronach od do stanowia
tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie
moga byc ogólnie udostepnione.
Integralna czesc oferty stanowia nastepujace dokumenty: **8.
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Powierzchnia do

codziennego I m2 I 4681,54
sprzatania obiektu
Powierzchnia do

2 I sprzatania obiektu I at2 I
695,70

w miare potrzeb

Mycie okien Im2 I 580,44
3 I (raz na kwartal)

Sprzatanieterenu
4 I wokól obiektu I m2 I 2251



1/ ,......................................
2/..................................................

...........................................
/upelnomocnieni przedstawiciele oferenta!

Uwaga: *
Niepotrzebne skreslic

** Jezeli dolaczane sa odpisy dokumentów lub ich kopie, to musza byc one poswiadczone przez Wykonawce za
zgodnosc z oryginalem
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Zalacznik nr 5

WYKAZ ZAMÓWIENZREALIZOWANYCHPRZEZ OFERENTAW CIAGUOSTATNICH 3-LAT
ODPOWIADAJACYCHCHARAKTEROWININIEJSZEGOZAMÓWIENIAI O PORÓWNYWALNEJ

WARTOSCI.

Nazwa i adres Wykonawcy ............................................................................................
"""""""""""'"

Do niniejszego zestawienia oferent zobowiazany jest dolaczyc dokumenty potwierdzajace, ze zamówienia zostaly
zrealizowane z nalezyta starannoscia

. .. . . .. . . . ........
/Podpis upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy/

13

Lp. Rodzaj i zakres Zamówienia Calkowita Termin realizacji Nazwa zamawiajacego
wartosc



Zalacmik nr 6

Pieczec oferenta

OSWIADCZENIE

Dotvczv: orzetar2U nieo\!:raniczone\!:ona swiadczenie nslue:i kompleksowe\!:osorzatania w budynku Starostwa
Powiatowe\!:ow Pomaniu ul. Jackowskie\!:o18 wraz z terenem orzvlee:lvm

Oswiadczamy, iz zapoznalismy sie z rozkladem pomieszczen oraz stanem technicznym obiektu Starostwa
Powiatowego w Poznaniu ul. Jackowskiego 18 i nie wnosimy zastrzezen.

................................................................................
(podpis i pieczec upowaznionego przedstawiciela)
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Zalacznik nr 7

pieczec firmowa oferenta

OSWIADCZENIE

PRZYSTEPUJAC DO UDZIALU W POSTEPOWANIU O UDZIELENIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA

SWIADCZENIE USLUGI KOMPLEKSOWEGO SPRZATANIA BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W
POZNANIU UL. JACKOWSKIEGO 18
WRAZ Z TERENEM PRZYLEGLYM

Oswiadczam ze :

1) posiadam uprawnienia do wykonywania okreslonej dzialalnosci lub czynnosci, jezeli ustawy nakladaja obowiazek
posiadania takich uprawnien;

2) posiadam niezbedna wiedze i doswiadczenie oraz potencjal techniczny, a takze dysponuja osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia;

3) znajduje sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajacej wykonanie zamówienia;

4) nie podlegam wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamówienia.

Z postepowania o udzielenie zamówienia wyklucza sie:

1) wykonawców, którzy w ciagu ostatnich 3 lat przed wszczeciem postepowania wyrzadzili szkode niewykonujac
zamówienia lub wykonujac je nienalezycie, a szkoda ta nie zostala dobrowolnie naprawiona do dnia wszczecia
postepowania, chyba ze niewykonanie lub nienalezyte wykonanie jest nastepstwem okolicznosci, za które
wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci;

2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidacje lub których upadlosc ogloszono;

3) wykonawców, którzy zalegaja z uiszczeniem podatków, oplat lub skladek na ubezpieczenie spoleczne lub zdro-
wotne, z wyjatkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozlozenie na raty
zaleglych platnosci lub wstrzymanie w calosci wykonania decyzji wlasciwego organu;

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestepstwo popelnione w zwiazku z postepowaniem o udzielenie
zamówienia, przestepstwo przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestepstwo
popelnione w celu osiagniecia korzysci majatkowych;

5) spólki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestepstwo popelnione w zwiazku z postepowaniem o
udzielenie zamówienia, przestepstwo przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne
przestepstwo popelnione w celu osiagniecia korzysci majatkowych;

6) spólki partnerskie, których partnera lub czlonka zarzadu prawomocnie skazano za przestepstwo popelnione w
zwiazku z postepowaniem o udzielenie zamówienia, przestepstwo przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestepstwo popelnione w celu osiagniecia korzysci majatkowych;

7) spólki komandytowe oraz spólki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za
przestepstwo popelnione w zwiazku z postepowaniem o udzielenie zamówienia, przestepstwo przekupstwa,
przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestepstwo popelnione w celu osiagniecia korzysci
majatkowych;

8) osoby prawne, których urzedujacego czlonka organu zarzadzajacego prawomocnie skazano za przestepstwo
popelnione w zwiazku z postepowaniem o udzielenie zamówienia, przestepstwo przekupstwa, przestepstwo
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestepstwo popelnione w celu osiagniecia korzysci majatkowych;

9) podmioty zbiorowe, wobec których sad orzekl zakaz ubiegania sie o zamówienia, na podstawie przepisów o
odpowiedzialnosci podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod grozba kary;

10) wykonawców, którzy nie spelniaja warunków udzialu w postepowaniu, o których mowa wart. 22 ust. 1 pkt 1-3.
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2. Z postepowania o udzielenie zamówienia wyklucza sie równiez wykonawców, którzy:

1) wykonywali czynnosci zwiazane z przygotowaniem prowadzonego postepowania, lub poslugiwali sie w celu
sporzadzenia oferty osobami uczestniczacymi w dokonywaniu tych czynnosci, z wyjatkiem autorów miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego, jezeli przedmiotem postepowania o udzielenie zamówienia sa prace
projektowe wynikajace z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, sporzadzonych przez tych
autorów;

2) zlozyli nieprawdziwe informacje majace wplyw na wynik prowadzonego postepowania;

3) nie zlozyli oswiadczenia o spelnianiu warunków udzialu w postepowaniu lub dokumentów potwierdzajacych
spelnianie tych warunków;

4) nie wniesli wadium, w tym równiez na przedluzony okres zwiazania oferta, lub nie zgodzili sie na przedluzenie
okresu zwiazania oferta.

,..........................................

(pieczec i podpis osoby upowaznionej)
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