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Zala~znik nr 1 do siwz - "Swiadczenieuslugi kompleksowegosprzataniabudynku
StarostwaPowiatowegow Poznaniuwraz z terenem przyleglym".

Szczególowa specyfikacja przedmiotu zamówienia.
1.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 infonnacyjnych.

1.5. Sprzatanie windy
a) mycie podlogi;
b) czyszczenie luster;
c) konserwacj a 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.
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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 sanitariatów. Srednie zuzycie materialów niezbednych do
realizacji zamówienia:.
Zasobniki do reczników papierowych, papieru toaletowego i mydla w sanitariatach typu
MERIDA.

Srednie zuzycie w miesiacu wynosi:

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

4.Sredniezuzyciepiasku z sola w okresiejesienno-zimowymwynosi 2 tony.
5.0kna otwieranedo srodka o profilach aluminiowychlub plastikowych(brakutrudnien)
Calkowitapowierzchniaokien 413,70 m2.Mycie okien raz na kwartal.
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Zalacznik nr 2

14 pomieszczen biurowych
komunikacja

18 pomieszczen biurowych
komunikacja
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Zala~znik nr 3

OFERTA

Nazwa oferenta .....................................................................................................................
Siedziba oferenta .................................................................................................................
Nr tel/fax ..............................................................................................................................

sklada oferte dla Zarzadu Powiatu Poznanskiego z siedziba w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18 w
przetargu nieograhiczonym na swiadczenie uslugi kompleksowego sprzatania budynku Starostwa
Powiatowego w Poznaniu ul. Jackowskiego 18 wraz z terenem przyleglym:

slownie: ....................................................................................................................................................................

1. Usluge swiadczycbedziemy od dnia 1.04.2005r. do dnia 31.03.2006r.
2. Oswiadczamy,ze zapoznalismy sie ze specyfikacja istotnych warunków zamówienia (w tym ze

wzorem umowy) i nie wnosimy do niej zastrzezenoraz przyjmujemywarunkiw niej zawarte;
3. Oswiadczamy,ze spelniamywarunki udzialu w postepowaniu okreslonewart. 22 ust. 1 ustawy

z dnia 29 stycznia2004 r. Prawo zamówienpublicznych(Dz. U. Nr 19,poz. 177z póznozm.);
4. Oswiadczamy,ze uwazamy sie za zwiazanychniniejszaoferta na czas wskazanyw SIWZ.
5. W przypadkuprzyznania nam zamówienia,zobowiazujemysie do zawarcia umowy w miejscu i

terminie wskazanymprzez zamawiajacego.
6. Oferta zostala zlozona na stronachpodpisanych i kolejno ponumerowanych

od nr do nr ..............
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Powierzchniado
codziennego I mI I 3669,54
sprzataniaobiektu
Powierzchniado

2
I sprzataniaobiektu I mI I 695,70

w miare potrzeb

Mycie okien I mI I 413,703
I (raz na kwartal)

Sprzatanieterenu4 l wokól obiektu I mI I 2251



7. Niniejszym informujemy, iz informacje skladajace sie na oferte, zawarte na stronach
od do stanowia tajemniceprzedsiebiorstwaw rozumieniuprzepisów ustawy o zwalczaniu
nieuczciwejkonkurencji i jako takie nie moga byc ogólnieudostepnione.

8. Integralnaczesc oferty stanowianastepujacedokumenty:**
II .................................................
2/..................................................

............................................
lupelnomocnieniprzedstawicieleoferenta!

Uwaga:*
Niepotrzebne skrslic

** Jezeli dolaczanesa odpisy dokumentówlub ich kopie, to musza byc oneposwiadczoneprzez
Wykonawce za zgodnosc z oryginalem
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Zala~zniknr 4

WYKAZZAMÓWIENZREALIZOWANYCHPRZEZ OFERENTAW CIApU
OSTATNICH 3-LAT ODPOWIADAJAFYCHCHARAKTER°W! NINIEJSZEGO

ZAMOWIENIAI O POROWNYWALNEJWARTOSCI.

Nazwa i adres Wykonawcy ... .....
.., .,. """""" , ...............

Do niniejszegozestawienia oferent zobowiazanyjest dolaczycdokumentypotwierdzajace,ze
zamówieniazostaly zrealizowanez nalezyta starannoscia

.........................................................

/Podpis upowaznionegoprzedstawicielaWykonawcy/

12

L.p. Rodzaj i zakres Zamówienia Calkowita Termin Nazwazamawiajaego
wartosc realizac.ii



Zalaf:znik nr 5

Pieczec ofeJ;.enta

OSWIADCZENIE

Dotyczv: przetare:u nieoe:raniczonee:ona swiadczenie uslue:i kompleksowee:o sprzatania w
budynkuStarostwaPowiatowee:ow Poznaniu ul. Jackowskiee:o18 wraz z terenem przvlee:lvm

Oswiadczamy, iz zapoznalismy sie z rozkladem pomieszczen oraz stanem technicznym obiektu
StarostwaPowiatowegow Poznaniuul. Jackowskiego 18 i nie wnosimy zastrzezen.

................................................................................

(podpis i pieczec upowaznionegoprzedstawiciela)
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Zala~znik nr 6

.
pieczec firmowaoferenta

OSWIADCZENIE

PRZYSTE'UJA~ DO UDZIALUW POSTE,OW ANIU O UDZIELENIE
ZAMÓWIENIAPUBLICZNEGOW TRYBIE PRZETARGUNIEOGRANICZONEGONA

SWIADCZENIEUSLUGIKOMPLEKSOWEGOSPRZA1ANIA BUDYNKU STAROSTWA
POWIATOWEGOW POZNANIUUL. JACKOWSKIEGO18

WRAZ Z TERENEMPRZYLEGLYM

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 zdrowotne, 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;
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6) spólki partnerskie, których partnera lub czlonka zarzadu prawomocnie skazano za przestepstwo
popelnione w zwiazku z postepowaniemo udzielenie zamówienia,przestepstwo przekupstwa,
przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestepstwo popelnione w celu
osiagnieciakorzysci 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 przestepstwopopelnionew celu osiagnieciakorzysci majatkowych;

8) osoby prawne, których urzedujacego czlonka organu zarzadzajacegoprawomocnie skazano za
przestepst~o popelnione w zwiazku z postepowaniem o udzielenie zamówienia,przestepstwo
przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestepstwo
popelnionew celu osiagnieciakorzysci majatkowych;

9) podmioty zbiorowe,wobec których sad orzekl zakaz ubiegania sie o zamówienia,na podstawie
przepisów o odpowiedzialnoscipodmiotówzbiorowychza czyny zabronionepod grozbakary;

10) wykonawców,którzy nie spelniaja warunków udzialu w postepowaniu, o których mowa wart.
22 ust. 1pkt 1-3.

2. Z postepowaniao udzieleniezamówieniawyklucza 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 miejscowychplanów zagospodarowaniaprzestrzennego,jezeli
przedmiotem postepowania o udzielenie zamówienia sa prace projektowe wynikajace z
miejscowychplanów zagospodarowaniaprzestrzennego,sporzadzonychprzez tych autorów;

2) zlozylinieprawdziweinformacjemajace wplyw na wynik prowadzonegopostepowania;
3) nie zlozyli oswiadczenia o spelnianiu warunków udzialu w postepowaniu lub dokumentów

potwierdzajacychspelnianie tych warunków;
4) nie wniesli wadium, w tym równiez na przedluzony okres zwiazania oferta, lub nie zgodzili sie

na przedluzenie okresu zwiazaniaoferta.

...............................................................

(pieczec i podpis osoby upowaznionej)
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