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                               NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO:  
 

SPRZĄTANIE OBIEKTU PŁYWALNI RAWSZCZYZNA, ORAZ PRZYLEGŁYCH 
BASENÓW ZEWNETRZNYCH PRZY UL. MICKIEWICZA 32 W OSTROWCU 
ŚWIĘTOKRZYSKIM W OKRESIE OD: 1 CZERWCA 2019R DO 31 GRUDNIA 2020R 
 
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w dniu:  10.04.2019r  w: 
1.Biuletynie Zamówień Publicznych, stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych 
(www.uzp.gov.pl) . 
2.Na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego,  opublikowane na stronie internetowej 
Zamawiającego (www.mosir.ostrowiec.pl). 
3.Na stronie internetowe Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (www.um.ostrowie.pl)  
 
Numer ogłoszenia: 535659-N-2019       Biuletyn Zamówień Publicznych dnia:  2019-04-10 
___________________________________________________________________________ 
I. NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: 
 

Miejski  Ośrodek  Sportu  i  Rekreacji  
ul. Świętokrzyska  11 
27 – 400  Ostrowiec Świętokrzyski 
______________________________________________________ 

tel.:   (41) 247-55-00, 247- 55- 11  
e-mail:  biuro@mosir.ostrowiec.pl  
regon:      000331228 
NIP:          661-20-22-680 
adres strony internetowej Zamawiającego:   www.mosir.ostrowiec.pl   
zwany w dalszej części „Zamawiającym” 
Dni i godziny pracy Zamawiającego: poniedziałek – piątek, godz. 7:00 – 15:00. 
 
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 
 

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej 

poniżej równowartości kwoty 221 000,00 euro. 

2. Podstawa prawna: art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 

zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.) – zwanej dalej w skrócie „ustawą”.  

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania w pierwszej kolejności oceny ofert,  

a następnie zbadania, czy Wykonawca którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie 

podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

 
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:  
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa:  

SPRZĄTANIE OBIEKTU PŁYWALNI RAWSZCZYZNA, ORAZ PRZYLEGŁYCH BASENÓW 

ZEWNETRZNYCH  PRZY ULICY MICKIEWICZA 32  W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM. 

http://www.uzp.gov.pl/
http://www.mosir.ostrowiec.pl/
http://www.um.ostrowie.pl/
http://www.mosir.ostrowiec.pl/
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Zadanie Nr.1 
Pływalnia Rawszczyzna: Sprzątanie w ciągu całej  doby w  układzie  zmianowym   przez 7dni  
w tygodniu z wyjątkiem dni gdy obiekt jest zamknięty. W trakcie obowiązywania umowy 
obiekt będzie nieczynny w pierwszy dzień Wielkanocy, w pierwszy dzień Bożego Narodzenia, 
1 i 11 listopada co należy uwzględnić w kwocie ryczałtowej.  
Wyszczególnienie i  częstotliwość wykonywania kompleksowej obsługi w zakresie utrzymania 
czystości Pływalni Rawszczyzna zawiera Załącznik  nr 1 do SIWZ.   
Zadanie Nr 2 
Baseny zewnętrzne przy Pływalni Rawszczyzna będą funkcjonować w sezonie letnim: 
czerwiec, lipiec i sierpień przez 7 dni w tygodniu w godzinach od 1000 do 1900.  
Wyszczególnienie i częstotliwość wykonywania kompleksowej obsługi basenów 
zewnętrznych przy Pływalni Rawszczyzna w zakresie utrzymania czystości zawiera Załącznik  
nr 1A do SIWZ. 
 
 
2. Przedmiot zamówienia opisuje następujący kod i nazwa określona we Wspólnym Słowniku 

Zamówień (CPV): 90910000-9. 

3.Szczegółowy zakres i sposób realizacji przedmiotu zamówienia zawierają załączniki:     
               Wyszczególnienia i częstotliwości wykonywania kompleksowej obsługi   
                   t.j.  Załącznik Nr1,  Załącznik Nr 1A,  oraz Załącznik Nr 2  do SIWZ 

4. Zamówienie należy wykonać zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i warunkami 

określonymi   w SIWZ. 

5. Zaleca się Wykonawcom dokonanie przed złożeniem oferty wizji lokalnej w obiekcie w 

którym ma być realizowany przedmiot zamówienia. Zamawiający umożliwi wszystkim 

Wykonawcom przeprowadzenie wizji lokalnej w dniu: 15 kwietnia 2019r w godzinach:                  

07.00 – 15.00  w obecności Kierownika Pływalni – Krzysztofa Przygody. 

6. Zamawiający w celu realizacji przedmiotu zamówienia wymaga by: 

1. Pracownicy wykonawcy  ubrani byli w jednakowe, estetyczne stroje z nazwą firmy                 

i identyfikatorem pracownika- w celu identyfikacji oraz ze względów bezpieczeństwa.  

2. Osoby, którymi będzie posługiwał się Wykonawca, przed przystąpieniem do świadczenia 

usług muszą zostać przeszkolone w szczególności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, 

a także przepisów pożarowych. Szkolenia Wykonawca przeprowadzi własnym staraniem i na 

własny koszt. 

3. Wykonawca przyjął pełną odpowiedzialność za następstwa nieszczęśliwych wypadków       

i innych zdarzeń zaistniałych w wyniku nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy, 

których skutkiem będą ewentualne roszczenia osób trzecich skierowane do Zamawiającego. 

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość codziennej oceny i okresowej kontroli usługi 

będącej przedmiotem zamówienia. 

5. Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia własnych środków sanitarnych, środków 

czyszczących, konserwujących oraz własnego sprzętu ręcznego i mechanicznego 

niezbędnego do należytego wykonania przedmiotu umowy, a także dostaw mydła w płynie- 

/gęste/ , papieru toaletowego, ręczników papierowych, worków na śmieci. Niniejsze środki 

musza być ujęte w cenie oferty. Dostawy mydła, papieru, ręczników, worków mają 

zabezpieczyć codzienne funkcjonowanie obiektu. 
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6. Usługa sprzątania musi mieć charakter ciągły, zapewniający utrzymanie w stałej czystości 

wszystkich pomieszczeń przewidzianych do sprzątania,  opisanych w Załączniku Nr1, oraz 

Załaczniku 1A do SIWZ.  

7. Usługa winna być świadczona przez Wykonawcę  przy użyciu odpowiednich środków 

czyszczących, zapachowych, dezynfekujących i profesjonalnego sprzętu, maszyn oraz 

urządzeń. Zamawiający nie stawia wymogu co do maksymalnej ilości osób wykonujących 

usługę, pozostawiając to do uznania Wykonawcy, którego obowiązkiem jest zapoznanie się     

z opisem przedmiotu zamówienia i należyte wykonanie zamówienia.   

8. Stosowane przez Wykonawcę środki myjąco-czyszczące muszą posiadać aktualne atesty 

lub certyfikaty dopuszczające je do stosowania na rynku UE i na polskim lub inne dokumenty 

potwierdzające stosowanie rozwiązań równoważnych. Wykonawca będzie stosował do  

sprzątania  wyłącznie preparaty dopuszczone do stosowania na terenie UE, w tym na terenie 

Polski, które posiadają odpowiednie atesty i przeznaczone są  do czyszczenia danego rodzaju 

powierzchni oraz nie drażnią  oczu, dróg oddechowych i nie utrudniają pracy i przebywania 

ludzi w obiekcie, zgodnie z ustawą z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich 

mieszaninach (Dz. U. z 25 marca 2011 nr 63 poz. 322).  W przypadku używania niewłaściwych  

środków  Wykonawca zobowiązany jest do ich natychmiastowej zmiany. Wszelkie szkody 

powstałe w wyniku używania- stosowania nieodpowiednich środków i materiałów  obciążają  

wyłącznie Wykonawcę . 

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli środków używanych do wykonywania 
usługi, w przypadku stwierdzenia, iż zastosowane  środki nie spełniają opisanych w SIWZ 
wymagań, Zamawiający będzie żądał zmiany, a w przypadku nie zastosowania się przez 
Wykonawcę do niniejszego żądania, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy z wyłącznej 
winy Wykonawcy.                                                                                                                                   

10. Wykonawca zapewni wykonywanie usługi z zachowaniem tajemnicy i poufności 
wszelkich informacji, które Wykonawca uzyska w związku z wykonywaniem umowy. 

 11. Zamawiający wymaga by do oferty,  Wykonawca dołączył kserokopię polisy lub innego 
dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności gospodarczej zgodnej z przedmiotem niniejszego zamówienia. 
Dokument musi być ważny w trakcie obowiązywania umowy.                                                        

12.Zamawiający bezwzględnie wymaga, aby najpóźniej w dniu podpisania umowy 
Wykonawca przedstawił imienną listę osób wykonujących usługę sprzątania,  listę  
koordynatorów / wraz z numerami telefonów, którzy będą odpowiedzialni za podległy im 
personel. Koordynatorzy muszą pozostawać w ścisłym kontakcie z Zamawiającym lub jego 
przedstawicielami. Zamawiający informuje, że zmiany osób /w danym temacie/ 
przewidzianych do realizacji zamówienia mogą być spowodowane wyłącznie przyczynami 
losowymi, ustaniem stosunku pracy  lub stwierdzonymi uchybieniami w wykonywaniu 
obowiązków. Każdorazową zmianę osoby należy zgłosić kierownikowi obiektu. W przypadku 
zmiany osoby musi ona spełniać warunki SIWZ. W Formularzu oferty należy podać wyłącznie 
liczbę osób realizujących zamówienie. - Załącznik Nr2 do SIWZ                               

13.Wykonawca przejmuje na siebie odpowiedzialność za wytworzone odpady komunalne, 
inne niż komunalne i zapewnia właściwe gospodarowanie nimi i ich utylizację zgodnie             
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z obowiązującymi przepisami, w szczególności ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach 
(Dz. U. 2013, poz. 21), ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r -Prawo Ochrony Środowiska (tekst 
jednolity Dz. U. 2008, Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) oraz aktami wykonawczymi do w/w ustaw. 

 
INFORMACJA O PODWYKONAWCACH 
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. 
Zamawiający nie dokonuje zastrzeżenia zgodnie z art.36a ust.2 ustawy Pzp. 
2. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy          
z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.  
 
IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Termin realizacji całości zamówienia: od dnia 1 czerwca 2019r do dnia 31 grudnia 2020r 
 
V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki   
określone w art.22 ust.1 ustawy Pzp, tj.:  
1) nie podlegają wykluczeniu:   
2) spełniają warunki udziału w postepowaniu.  
 
2. Warunki udziału w postepowaniu mogą dotyczyć: 
 
1)  kompetencji lub uprawnień do prowadzenie określonej działalności zawodowej, o ile   
wynika to z odrębnych przepisów: 
Zamawiający nie określa szczegółowych warunków udziału w niniejszym postepowaniu. 
 
2)  sytuacji ekonomiczno – finansowej: 
a) Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca do oferty złoży  poświadczoną 
za zgodność z oryginałem kopię polisy ubezpieczeniowej potwierdzającą że jest ubezpieczony 
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej za szkody 
mogące powstać w trakcie realizacji umowy. 
 
3)  zdolności technicznej lub zawodowej: 
a) posiadania doświadczenia polegającego na należytym wykonaniu lub wykonywaniu             
w okresie ostatnich  3 lat przed upływem terminu  składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzonej działalności jest krótszy – w tym okresie, przynajmniej jednej usługi w zakresie 
sprzątania Pływalni o minimalnej łącznej powierzchni niecek basenowych 1500m2, oraz 
minimalnej kubaturze Pływalni 50.000 m3,  z załączeniem dokumentów potwierdzających ich 
właściwe  i należyte wykonanie - Załącznik Nr6 do SIWZ   
b) dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, przeszkolonymi w zakresie 
bhp i ppoż. Wykonawca samodzielnie określi w Formularzu oferty, stanowiącym Załącznik Nr 
2 do SIWZ, liczbę pracowników gwarantującą realizację zamówienia zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w:  Wyszczególnieniu i częstotliwości wykonywania kompleksowej obsługi. 
Liczba pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę będzie jednym z kryteriów 
oceny ofert. 
c) z uwagi na charakter czynności wymagający stabilności kadry i spełnienia oczekiwań 
Zamawiającego, Zamawiający wymaga żeby wszystkie skierowane do realizacji przez 
Wykonawcę osoby zatrudnione były u Wykonawcy na podstawie umowy o pracę. 
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3. Zamawiający oceni, czy Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie złożonego 
wraz z ofertą oświadczenia, o którym mowa w Dziale VII SIWZ.  
4. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców w stosunku do 
których zachodzi jedna lub więcej przesłanek określonych w art. 24 ust.1 pkt 12-23 ustawy. 
5. W zakresie istnienia podstaw do wykluczenie Wykonawcy z postepowania określonych w 
art.24 ust.1 pkt.12-23 ustawy Pzp Zamawiający dokona oceny w oparciu o oświadczenie 
Wykonawcy złożone wraz z ofertą wg wzoru stanowiącego  - Załącznik Nr 4 do SIWZ.  
6. Zamawiający nie będzie stawiał fakultatywnych przesłanek wykluczenia Wykonawcy,               
o których mowa w art.24 ust.5 ustawy Pzp. 
 
VI. POLEGANIE NA ZDOLNOŚCIACH TECHNICZNYCH LUB ZAWODOWYCH LUB SYTUACJI      
      FINANSOWEJ LUB EKONOMICZNEJ INNYCH PODMIOTÓW. 
 
1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postepowaniu 
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub 
ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim 
stosunków prawnych. 
2. Wykonawca który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić 
Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu 
do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 
3. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności 
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowo lub ekonomiczna, pozwalają na 
wykazanie przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału w postepowaniu, oraz bada czy 
nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art.24 ust.1 
pkt.12-23 i ust.5 ustawy Pzp. 
4. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, 
odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostepnienia zasobów, za 
szkodę poniesiona przez Zamawiającego powstałą wskutek nie udostepnienia tych zasobów, 
chyba że za nie udostepnienie zasobów nie ponosi winy.   
5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa 
podmiotu, o którym mowa w ust.1 nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków 
udziału w postepowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy do wykluczenia, 
Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: 
1)zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami 
2)lub zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli 
wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną,             
o których mowa w ust.1. 
    
VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY     
       W CELU POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU   
       ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA:  
 
Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz  braku podstaw do 
wykluczenia z postepowania o udzielenie zamówienia:  
Wykonawca jest zobowiązany złożyć niżej wymienione oświadczenia i dokumenty: 
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1. W FORMIE ORYGINAŁU: 

1) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stwierdzające, że Wykonawca spełnia 
wymagania art.22 ust.1  ustawy Pzp,  wg wzoru stanowiącego - Załącznik Nr 3 do SIWZ 

2) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie składane na podstawie art.25a ust.1 

ustawy Pzp, potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania              
o udzielenie zamówienia wg wzoru stanowiącego - Załącznik Nr 4 do SIWZ 

3) Każdy z Wykonawców w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej 
informacji, o której mowa w art. 86 ust.5 ustawy Pzp (informacje z otwarcia ofert), 
przekazuje Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej 
samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust.1 pkt.23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem 
oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą 
nie prowadza do zakłócenia konkurencji w postepowaniu o udzielenie zamówienia. 
Wykonawca składa oświadczenie zgodnie ze wzorem stanowiącym - Załącznik Nr 5 do SIWZ 
4) stosowny dokument w szczególności zobowiązanie podmiotów, na których zdolnościach  
lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp  w przypadku 
polegania na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, którymi Wykonawca będzie 
dysponował w trakcie realizacji zamówienia. 
2. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów 
na zasadach określonych w art.22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami         
w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia, oraz oceny, czy stosunek łączący 
Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający 
żąda złożenia dokumentów, które określają w szczególności: 
a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu. 
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę,  przy wykonywaniu 
zamówienia publicznego. 
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego. 
d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków 
udziału w postepowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane 
zdolności dotyczą. 
3.Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1 pkt.13i14 oraz 16-20 
ustawy Pzp może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające 
do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej 
przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną 
krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienia stanu faktycznego, oraz 
współpracę z organami ścigania, oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, 
organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym 
przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowego postepowania 
Wykonawcy. Powyżej wskazane dowody należy dołączyć do oświadczenia własnego 
Wykonawcy wskazane w ust.1 pkt.1. 
 
3.W FORMIE ORYGINAŁU LUB KSEROKOPII POŚWIADCZONEJ ZA ZGODNOŚĆ   Z ORYGINAŁEM  :  
1)wykaz wykonanych lub wykonywanych usług sprzątania, w okresie ostatnich trzech lat 
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy  
– w tym okresie, zgodnie z wymogami zawartymi w dziale V ust.2 pkt3 lit. a, wraz z podaniem 
ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały 
wykonane – Załącznik Nr6 do SIWZ , oraz załączeniem dowodów czy zostały wykonane lub 
są wykonywane należycie.  
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2) kserokopię polisy lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest 
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
gospodarczej. 
 
Dowodami o których mowa powyżej są: 
a) referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były 
lub są wykonywane, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług referencje bądź 
inne dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usługi powinno być wydane nie 
wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 
b) oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze 
Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa w lit. a. W przypadku 
złożenia takiego oświadczenia, Wykonawca przedstawia Zamawiającemu uzasadnienie braku 
możliwości uzyskania poświadczenia. 
4. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25ust.1 pkt.1i3 jeżeli Zamawiający 
posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za 
pomocą bezpłatnych ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych 
w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r – o informatyzacji działalności podmiotów 
realizujących zadanie publiczne (t.j. Dz.U. z 2014r poz.1114 ze zm). W tym celu Zamawiający 
prosi Wykonawcę o wskazanie w oświadczeniu jednoznacznie i wyczerpująco źródło( adres) 
bazy danych lub postepowanie w, którym u Zamawiającego znajdują się odpowiednie 
oświadczenia lub dokumenty.    
5. W przypadku gdy Wykonawcę w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
reprezentować będzie Pełnomocnik – należy do oferty załączyć pełnomocnictwo (oryginał 
lub kopie poświadczona za zgodność z oryginałem) określające jego zakres. 
6. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka 
cywilna). W takim przypadku Wykonawcy ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie 
umowy:  
1) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu                    
o udzielenie zamówienia, albo reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy                
w sprawie zamówienia publicznego, oraz załączają do oferty w formie oryginału – 
pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia, albo reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno zostać złożone w oryginale lub kopii 
poświadczonej notarialnie  za zgodność z oryginałem. 
2) dokumenty wymienione w dziale VII ust.1 pkt.1-2 każdy z Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest złożyć samodzielnie. 
3) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopie 
dokumentów dotyczących każdego z tych Wykonawców są poświadczane za zgodność             
z oryginałem przez Wykonawcę, którego dany dokument dotyczy, chyba że taki Wykonawca 
ustanowił do tych czynności pełnomocnika. 
4) jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie 
wybrana, Zamawiający żąda złożenia przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia 
publicznego umowy regulującej współprace tych Wykonawców (umowy konsorcjum), chyba 
że została ona załączona do złożonej oferty. 
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VII. INNE DOKUMENTY WYMAGANE Z OFERTĄ : 
1) Formularz Oferty, stanowiący – Załącznik Nr2 do SIWZ 
 
VIII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z 
WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE 
WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI: 
 

1. Tryb przekazywania oświadczeń i dokumentów: 
1) Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawca 
przekazują pisemnie (za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy 
– Prawo pocztowe, osobiście, kurierem, lub email:biuro@mosir.ostrowiec.pl 
2) Forma przekazywania dokumentów za pośrednictwem faksu nie dotyczy: oferty, 
pełnomocnictw oraz oświadczeń i dokumentów, o których mowa w Rozdz. VII SIWZ. 
3) Zamawiający zastrzega sobie prawo przesyłania wszelkich zawiadomień, wezwań                  
i informacji przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (e-mail).  
2. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 
informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich 
otrzymania.  
 
                                            
       UWAGA:    

Zamawiający nie przewiduje udzielania żadnych ustnych i telefonicznych  informacji, 
wyjaśnień, czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania. 

 
3. Postepowanie którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: 
DA.26.13.2019.PN.  Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać 
się na wyżej podane oznaczenie.  
4. Wykonawcy zwracając się pisemnie do Zamawiającego kierują korespondencję opatrzoną 
znakiem postepowania o której mowa w ust.3 na adres:  
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Świętokrzyska 11  27-400 Ostrowiec Świętokrzyski. 
5. Zamawiający niezwłocznie udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane                        
z prowadzonym postepowaniem pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ 
wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia , w którym upływa połowa 
wyznaczonego terminu składania ofert. 
6. Treść zapytań (bez ujawniania źródła zapytania) wraz z wyjaśnieniami Zamawiający 
przekazuje Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, oraz zamieszcza na stronie internetowej 
na której udostępniana jest SIWZ. 
7. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 
zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim 
Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, oraz zamieści ją na stronie internetowej, na której 
udostępniana jest SIWZ. 
8. Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzić będzie do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, 
Zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych, 
na stronie internetowej i w swojej siedzibie. 
9. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ, nie prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia                  
o zamówieniu, niezbędny okaże się dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, 
Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym 
przekazano SIWZ, oraz na stronie internetowej, na której udostępniana jest SIWZ.  
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2. Osoby  uprawnione  do porozumiewania się z wykonawcami: 
    Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są: 
    1) w sprawach proceduralnych -   Marek Słowik – telefon: (41) 247-55-11. 
    2) w sprawach merytorycznych -  Krzysztof Przygoda – telefon:  607-114-010 
                                                                 
IX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM: 
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 
 

X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
 

1. Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni.  
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.      
3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin 
związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem 
terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie 
tego terminu o oznaczony okres – nie dłuższy jednak niż 60 dni.  
4. Oferta Wykonawcy, który nie zgodzi się na przedłużenie okresu związania z ofertą zostanie 
odrzucona z prowadzonego postepowania na podstawie art.89 ust.1 pkt.7a ustawy Pzp. 
 
XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT: 
 
1. Ofertę należy sporządzić, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej w języku polskim,  
w sposób czytelny i przejrzysty. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci 
elektronicznej. 
2. Oferta musi być sporządzona zgodnie z wymaganiami niniejszej SIWZ na druku według 
wzoru zawartego w Załączniku Nr2 do SIWZ. Załączniki do oferty maja być sporządzone 
odpowiednio na drukach według wzorów stanowiących Załączniki Nr 3,4,5,6 do SIWZ. 
Wykonawca składający ofertę ponosi pełną odpowiedzialność za jej kompletność i zgodność 
z wymogami SIWZ. W przypadku stosowania własnych druków muszą one zawierać 
wszystkie informacje zawarte w załączonych wzorach druków. 
3. Formularz oferty należy wypełnić przy użyciu nośnika pisma nie ulegającego usunięciu bez 
pozostawienia śladu np.: komputerowo, długopisem, cienkopisem, piórem lub za pomocą 
maszyny do pisania. 
4. Wszelkie poprawki w ofercie winny być dokonywane poprzez skreślenie omyłki oraz 
postawienie obok korekty parafki osoby lub osób podpisujących ofertę. Nie dopuszcza się 
możliwości dokonywania poprawek omyłek w tekście oferty przy użyciu korektora lub 
odrębnymi pismami dołączonymi do oferty. W celu wyeliminowania ewentualnych 
wątpliwości co do treści oferty oraz zapewnienia jej czytelności i przejrzystości wskazane 
jest, by w przypadku wystąpienia omyłki, formularz oferty ponownie skopiować i wypełnić 
tak, aby nie było w nim jakichkolwiek poprawek, zmian, korekt itp. 
5. Nie dopuszcza się możliwości nanoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek zmian 
merytorycznych na uprzednio przygotowaną treść oferty. 
6. Wykonawca może złożyć jedną ofertę - tylko z jedną ostateczną ceną, złożenie przez 
wykonawcę więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie ofert złożonych przez tego  
Wykonawcę.  Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie składają jedną wspólną 
ofertę.  
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7. Wymagane dokumenty powinny być złożone w formie oryginału lub kserokopii 
potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania 
Wykonawcy. 
8. Oferta musi być podpisana (wskazane, by była opieczętowana) przez osobę(y) 
uprawnioną(e) oraz oznaczona co do nazwy i adresu Wykonawcy np. przez opatrzenie oferty 
pieczęcią firmową. Przez osobę(y) uprawnioną(e) należy rozumieć odpowiednio: 
a) osobę(y), która(e) zgodnie z odpowiednimi przepisami jest(są) uprawniona(e) do składania 
oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych wykonawcy; 
b) pełnomocnika lub pełnomocników wykonawcy, którym pełnomocnictwa udzieliła(y) 
osoba(y), o której(ych) mowa w pkt.8a. 
c) pełnomocnika ustanowionego przez wykonawców wspólnie ubiegających się  
o udzielenie zamówienia do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
9. W przypadku podpisania oferty lub dokumentów do niej załączonych przez osobę(y) 
upełnomocnioną(e), należy pod rygorem odrzucenia oferty dołączyć do niej odpowiednie 
pełnomocnictwo w formie oryginału bądź kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem 
przez notariusza lub przez osoby, które tego pełnomocnictwa udzieliły. Postanowienie SIWZ, 
o którym mowa w zdaniu poprzedzającym stosuje się odpowiednio do pełnomocnictwa          
z prawem substytucji oraz do dokumentów, o których mowa w punkcie następnym.  
10. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, zobowiązani 
są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego. W związku z tym wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 
zamówienia zobowiązani są dołączyć do niej odpowiedni dokument potwierdzający 
ustanowienie lub ustanawiający pełnomocnika. 
11. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie 
zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.  
Załącznik Nr4 do SIWZ 
12. Zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. 
13. Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i dostarczeniem oferty, niezależnie od 
wyniku postepowania przetargowego ponosi Wykonawca. 
14. Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu (kopercie) uniemożliwiającym 
otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert. 
15. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy (lub wszystkich 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie), zaadresowane na adres 
Zamawiającego (ul. Świętokrzyska 11  27-400 Ostrowiec Świętokrzyski), oraz opisane w 
sposób następujący:  
NAZWA I ADRES WYKONAWCY / WYKONAWCÓW* 

………………………………………………………………… 

ZNAK POSTEPOWANIA: DA.26.13.2019.PN 

 
SPRZĄTANIE OBIEKTU PŁYWALNI RAWSZCZYZNA, ORAZ PRZYLEGŁYCH BASENÓW ZEWNETRZNYCH 

PRZY UL. MICKIEWICZA 32 W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM W OKRESIE OD: 

 1 CZERWCA 2019R DO 31 GRUDNIA 2020R 

 

                      NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM :    18.04. 2019R GODZ. 09.00 

 

 
*wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie 
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16. Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ja wycofać pod warunkiem, 
że uczyni to przed terminem składania ofert. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty 
wymagają formy pisemnej. 
17. Powiadomienie o zmianie dotyczącej treści oferty powinno być złożone według takich 
samych zasad, jak składania ofert t.j. w zamkniętym opakowaniu i zaadresowane w sposób 
opisany w ust.14 i 15. Dodatkowo opakowanie należy opatrzyć napisem „ZMIANA”. Koperty 
oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwarciu oferty Wykonawcy, który wprowadził 
zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do 
oferty. 
18. Powiadomienie o wycofaniu oferty z postepowania powinno być złożone według takich 
samych zasad, jak składania ofert t. j. w zamkniętym opakowaniu i zaadresowane                  
w sposób opisany w ust.14 i 15. Dodatkowe opakowanie w którym jest przekazywane to 
powiadomienie, należy opatrzyć napisem „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób 
będą otwierane w pierwszej kolejności po stwierdzeniu poprawności postepowania 
Wykonawcy, oraz zgodności z danymi zamieszczonymi na kopercie wycofanej. Koperty           
z ofertami wycofanymi nie będą otwierane. 
19. Oferta Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, 
spółka cywilna) musi spełniać następujące wymagania: 
1) oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich 
Wykonawców występujących wspólnie. 
2)   Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika zgodnie z Działem VII. 
3) Wypełniając Formularz Ofertowy, oświadczenia, jak również inne dokumenty powołujące 
się na Wykonawcę, w miejscu „NAZWA I ADRES WYKONAWCY” należy wpisać dane 
dotyczące wszystkich uczestników konsorcjum, a nie tylko Pełnomocnika konsorcjum. 
4) wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem wymienionym 
w pełnomocnictwie występującym jako reprezentant pozostałych członków konsorcjum.  
20. W przypadku, gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa    
w rozumieniu przepisów art. 11 ust.4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz.1503 z późń. zm.) 
Wykonawca winien w sposób niebudzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych      
w ofercie informacji stanowią tajemnice przedsiębiorstwa. Strony zawierające te informacje: 
winny być załączone do oferty w osobnym opakowaniu (np. kopercie) i oznaczone klauzulą 
„INFORMACJA STANOWIĄCA TAJEMNICĘ PRZEDSIEBIORSTWA”  
21.Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca nie później niż                   
w terminie składania ofert, zastrzegł, ze nie mogą być one udostępnione oraz wykazał,               
iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa. W celu wykazania, że 
zastrzeżone informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa Zamawiający żąda 
przedłożenia nie później niż w terminie składania ofert dowodów uzasadniających 
dlaczego Wykonawca zastrzegł dane informacje. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie 
się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, 
organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do 
których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności (art.11 
ust.4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – t.j. Dz. U.          
z 2003r, Nr 153, poz. 1503 z późń. zm.). 
23. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art.86 ust.4 ustawy Pzp. 
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XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT. 
 
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, 27 – 400 Ostrowiec Świętokrzyski,                          
ul. Świętokrzyska 11 sekretariat pok. nr 2.22, w sposób opisany w Dziale XI ust.14 i 15, lub 
przesłać na adres podany w pkt. I  SIWZ do dnia: 18  kwietnia 2019r do godz. 9.00                              
Godziny pracy sekretariatu: od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00. 
2. Termin składania ofert upływa dnia: 18 kwietnia 2019 r. o godz. 9:00. Oferty złożone po 
tym terminie nie będą rozpatrywane (bez względu na przyczynę opóźnienia) i zostaną 
niezwłocznie zwrócone wykonawcom. 
3.Przez złożenie oferty w wyznaczonym terminie należy rozumieć dostarczenie 
zamawiającemu oferty – do wyżej wskazanego miejsca – przed upływem tego terminu.    
Data stempla pocztowego nie decyduje o tym, czy oferta została złożona w terminie. 
4.Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za oferty złożone w innym miejscu niż 
wskazane w treści SIWZ. 
 
Miejsce oraz termin otwarcia ofert: 
1.Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 18 kwietnia 2019 r., o godz. 09:15  w Miejskim Ośrodku 
Sportu i Rekreacji ul. Świętokrzyska 11  27 – 400 Ostrowiec Świętokrzyski – pok. nr 2.29 
2.Otwarcie ofert nastąpi na zasadach i trybie art.86 ust.2,3 i 4 ustawy Pzp. 
3. Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę 
jaka zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert 
Zamawiający poda informacje zawarte w art. 86 ust.4 ustawy. 
4. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej 
informacje dotyczące: 
•  kwoty jaka zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
•  firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie. 
•  ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności 
    zawartych w ofertach. / art.86 ust.5 ustawy / 
 
XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY: 

 

1.Wykonawcy ustalają cenę brutto za całościowe wykonanie zamówienia uwzględniając 
wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, z uwzględnieniem podatku od towarów     
i usług, których poniesienie jest niezbędne do należytej realizacji przedmiotu zamówienia. 
Tak ustaloną cenę wykonawcy wpisują w odpowiednią rubrykę Formularza Oferty -Załącznik 
nr 2 do SIWZ. 
2. Wykonawcy zobowiązani są do bardzo starannego zapoznania się z przedmiotem 
zamówienia, warunkami wykonania i wszystkimi czynnikami mogącymi mieć wpływ na cenę 
zamówienia. 
3.W kalkulacji ceny oferty należy uwzględnić wszystkie koszty należytej realizacji 
przedmiotu zamówienia, w szczególności: 
• ilość osób przewidzianych do realizacji zamówienia. 
• oszczędności, metody, sposobu wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań 
technicznych, warunków wykonywania zamówienia, kosztów pracy,  wartość których 
przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę 
ustalonego na podstawie art.2 ust.3-5 ustawy z dna 10 października 2002r – o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę ( t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 2008 ze zm.) 
• pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów – o ile z takiej korzysta . 
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• wymagane godziny realizacji usługi, oraz zakres i częstotliwość czynności. 
• koszty środków czystości i innych materiałów, koszty sprzętu, wyposażenia pracowników,    
   odzieży ochronnej, koszty transportu, oraz wszelkie inne koszty administracyjne. 
• stan faktyczny, oraz warunki lokalne wykonania usługi,  z którymi Wykonawca powinien się    
   zapoznać przed przystąpieniem do ustalania ceny ofertowej. 
• pozostałe warunki przedstawione w SIWZ i załącznikach. 
UWAGA: szczegółowa kalkulacja ceny oferty będzie stanowiła załącznik do umowy. 
4. Ceny przedstawione w Formularzu Ofertowym będą podane w kwocie netto i brutto            
( wraz z obowiązującą stawka podatku VAT) zgodnie z przepisami ustawy o podatku od 
towarów i usług. 
5. Zamawiający zastrzega, aby żadna z cen jednostkowych w pozycjach ww. Formularza nie 
została określona wartością: 0,00 zł. 
UWAGA: Brak wyceny którejkolwiek pozycji lub wpisanie wartości 0,00 zł skutkować 
będzie odrzuceniem oferty. 
6. Cena w ofercie musi być podana w złotych polskich (PLN), liczbowo i słownie                         
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cena nie ulegnie zmianie przez okres 
obowiązywania umowy. 
7. Zamawiający poprawi ewentualne omyłki rachunkowe w obliczaniu ceny zgodnie                 
z zasadami określonymi w art. 87 ust.2 ustawy Pzp. 
8. Cena może być tylko jedna; nie dopuszcza się wariantowości cen. 
 
XIV. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE    
        ROZLICZENIA MIEDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ. 
Zamawiający nie dopuszcza w ramach rozliczeń innej waluty niż PLN. 
 
XV. TRYB WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ. 
1. Ocena ofert dokonywana będzie przez Komisję przetargową powołaną prze Kierownika 
Zamawiającego. 
2. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych 
przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów umożliwiających Zamawiającemu ocenę 
spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postepowaniu, lub którzy nie złożyli 
pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia                     
i dokumenty zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w 
wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu, 
albo konieczne byłoby unieważnienie postepowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego 
oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez Wykonawcę warunków 
udziału w postepowaniu, oraz spełnienie przez oferowane dokumenty wymagań określonych 
przez Zamawiającego, nie później niż w dniu w którym upływa termin składania ofert. 
3. Wtoku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 
dotyczących treści złożonych ofert. 
 
UWAGA:  
NIEDOPUSZCZALNE JEST PROWADZENIE MIEDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ NEGOCJACJI  
            ZŁOZONEJ OFERTY ORAZ DOKONYWANIE JAKIEJKOLWIEK ZMIANY W JEJ TREŚCI. 
 

4. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie, oraz oczywiste omyłki rachunkowe         
w tekście ofert, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, oraz 
inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ niepowodujące istotnych zmian            
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w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została 
poprawiona. 
 

XVI. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE 
OFERTY WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT, A JEŻELI 
PRZYPISANIE WAGI NIE JEST MOŻLIWE Z OBIEKTYWNYCH PRZYCZYN, ZAMAWIAJĄCY 
WSKAZUJE KRYTERIA OCENY OFERT W KOLEJNOŚCI OD NAJWAŻNIEJSZEGO DO NAJMNIEJ 
WAŻNEGO: 
Przy wyborze oferty  najkorzystniejszej Zamawiający będzie się kierował następującymi 
kryteriami: 

LP = A + B + C   
KRYTERIUM RANGA 

(%) 

A Kryterium cenowe - maksymalna liczba punktów uzyskanych w kryterium 60 

B Kryterium jakościowe – posiadanie aktualnych na dzień składania ofert 
certyfikatów jakościowych  

20 

C Kryterium społeczne – zatrudnienie na umowę o pracę 20 

LP Maksymalna liczba wszystkich punktów uzyskanych przez badaną ofertę 100 

A. KRYTERIUM – CENA OFERTY  
 

                                        oferta z najniższą ceną  brutto 
                                              A = ------------------------------------------------  x 100  x 60% =  ……….. pkt. 

                                          cena badanej oferty brutto 
 

 
• Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbę punktów – 60.  
• Pozostałe oferty zostaną przeliczone według powyższego wzoru.  
• Uzyskana liczba punktów badanej oferty zostanie pomnożona przez wagę tego kryterium         
    = 60%. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty w kryterium cena oferty. 
 

B. KRYTERIUM – JAKOŚCIOWE: 
 
Liczba aktualnie posiadanych certyfikatów jakościowych w zakresie usług utrzymania czystości: 

1. zaświadczenie niezależnego, akredytowanego podmiotu zajmującego się poświadczeniem 
zgodności działań wykonawcy z normami jakościowymi ISO 9001 w zakresie usług    
utrzymania czystości lub równoważnego.  
2. zaświadczenie niezależnego, akredytowanego podmiotu zajmującego się poświadczeniem   
zgodności działań wykonawcy z normami jakościowymi ISO 14001 w zakresie usług     
utrzymania czystości lub równoważnego   
 
Sposób punktacji:          
1. Posiadanie 2 aktualnych certyfikatów: ISO 9001, ISO 14001         =  20 pkt 
2. Posiadanie 1 aktualnego certyfikatu: ISO 9001                                =  12 pkt 
3. Posiadanie 1 aktualnego certyfikatu: ISO 14001                              =    8 pkt 
4. Brak certyfikatu                                                                                      =    0 pkt 
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C. KRYTERIUM – SPOŁECZNE   
 

Sposób punktacji: 1. Deklarowane zatrudnienie:  25 osób i wyżej na umowę o pracę = 20 pkt 
                                  2. Deklarowane zatrudnienie:  22-24 osób na umowę o pracę        = 10 pkt 
                                  3. Deklarowane zatrudnienie:  22 i mniej na umowę o pracę           =   0 pkt 
 
1.Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 
wymaganiom SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej 
kryteria oceny ofert. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, która uzyska 
największą liczbę punktów (LP),a pozostałe oferty będą sklasyfikowane zgodnie z liczbą 
uzyskanych punktów. 
2. Jeżeli zostanie złożona tylko jedna oferta podlegająca ocenie – zamawiający oceni ofertę 
tego Wykonawcy, przyznając jej maksymalną ilość punktów możliwą do uzyskania w  danym 
kryterium (bez przeprowadzania powyższej oceny). 
3. Zamawiający zastosuje zaokrąglanie wyników oceny do dwóch miejsc po przecinku. Gdyby  
wyniki dwóch lub większej liczby ofert okazały się takie same, Zamawiający nie zastosuje 
zaokrągleń, chyba że działanie takie nie będzie mogło przynieść zróżnicowania wyników.   
4.Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 
przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych 
ofert wybiera ofertę  z niższą ceną (art. 91 ust. 4 ustawy Pzp).  
 
XVII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
Zamawiający nie będzie żądał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  
 
XVIII. UNIEWAŻNIENIE POSTEPOWANIA 
W przypadku zaistnienia okoliczności określonych w art.93 ust.1 ustawy Pzp Zamawiający 
unieważni postepowanie o udzielenie zamówienia. 
 
XIX. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO 
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO:  
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia 
Wykonawców, którzy złożyli oferty o: 
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię nazwisko, siedzibę, 
miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru, 
oraz nazwy(firmy), albo imiona nazwiska, siedziby, miejsca zamieszkania i adresy 
Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktacje przyznaną ofertom w oparciu                
o przyjęte kryterium. 
2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, podając 
uzasadnienie faktyczne i prawne. 
3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postepowania o udzielenie zamówienia, 
podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 
4) terminie określonym zgodnie z art.94 ustawy Pzp, po którego upływie umowa w sprawie 
zamówienia publicznego może być zawarta. 
2. Zamawiający zawiera umowę z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za spełniającą 
warunki podane w niniejszej SIWZ i została oceniona przez Zamawiającego za ofertę 
najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert, oraz która spełnia wymagania      
o spełnianiu warunków i niewykluczeniu  
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3.Umowa zostanie podpisana w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego                      
w formie pisemnej, a jej zakres będzie tożsamy z zobowiązaniem Wykonawcy na należyte 
wykonanie przedmiotu zamówienia złożonym w ofercie przetargowej. 
4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylać się od zawarcia umowy 
w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą 
spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą 
przesłanki, o których mowa w art. 93 ust.1 ustaw Pzp. 
5. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym  
niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty - art.94 ust.1 
pkt.2 Pzp. 
6. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 
terminów określonych w ustawie jeżeli w postepowaniu o udzielenie zamówienia                    
w przypadku przetargu nieograniczonego złożono tylko jedna ofertę -  art.94 ust.2 pkt.1 Pzp. 
7. Przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego: 
1) konsorcjum, którego oferta została wybrana, może zostać zobowiązane do przedłożenia 
zamawiającemu umowy regulującej wspólną działalność jego członków – wybór formy 
zastrzega się dla zamawiającego; 
2) spółka cywilna, której oferta została wybrana, może zostać zobowiązana do przedłożenia 
Zamawiającemu umowy spółki cywilnej – wybór formy zastrzega się dla Zamawiającego.  
8. Wykonawca, w imieniu którego umowę zawierał będzie pełnomocnik,  zobowiązany jest 
dostarczyć Zamawiającemu ( przed zawarciem umowy) oryginał lub potwierdzone przez 
notariusza kopie odpowiednich pełnomocnictw, chyba że Wykonawca dołączy do swojej 
oferty wymagane pełnomocnictwa, z których wynikać będzie, że w imieniu tego Wykonawcy 
osoba/osoby w nim wskazana jest uprawniona do zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego. 
9. Przed zawarciem umowy Zamawiający może zażądać od osoby(osób) reprezentującej(ych) 
Wykonawcę, aby potwierdziła(y) swoją tożsamość poprzez przedstawienie  odpowiednich 
dokumentów (np. dowodu osobistego). 
10. Do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jest dołączony wzór umowy, 
stanowiący jej integralna część. Zawarte w nim zapisy dotyczące obowiązków Wykonawcy 
określają stawiane w postepowaniu wymogi Zamawiającego, nawet jeśli nie są w tej 
specyfikacji wzmiankowane  – Załącznik Nr 7 do SIWZ.  
 
 
XX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W 
TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA: 
 

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia 
oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów  
ustawy – przysługują środki ochrony prawnej, określone w dziale VI ustawy (art. 179 – 198g). 
 
 
XXI. KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART.13 RODO 

  

W związku z realizacją wymogów 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 
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uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), Miejski 
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje o zasadach przetwarzania 
Pani/Pana danych osobowych oraz  o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.  
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Miejskim Ośrodku 
Sportu i Rekreacji w Ostrowcu Świętokrzyskim jest Dyrektor MOSiR w Ostrowcu 
Świętokrzyskim,  ul. Świętokrzyska 11, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski  

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji                         
w Ostrowcu Świętokrzyskim, możliwy jest pod nr telefonu: 41 247-55-00 lub                                  
za pośrednictwem adresu e-mail: iod@mosir.ostrowiec.pl  

3. Administrator danych osobowych – Dyrektor MOSiR w Ostrowcu Świętokrzyskim - 
przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, 
zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.  

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:  

a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji                  
w Ostrowcu Świętokrzyskim;  

b) realizacji umów zawartych z kontrahentami Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji                       
w Ostrowcu Świętokrzyskim;  

c) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie                        
na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.  

5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami 
Pani/Pana danych osobowych mogą być:  

a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające                
na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów 
powszechnie obowiązującego prawa;  

b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Miejskim Ośrodkiem 
Sportu  i Rekreacji w Ostrowcu Świętokrzyskim i przetwarzają dane osobowe dla których 
Administratorem Dyrektor MOSiR.  

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów 
określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy 
powszechnie obowiązującego prawa.  

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu 
następujące uprawnienia:  
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;  

b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy 
dane są nieprawidłowe lub niekompletne;  

c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),                  
w przypadku gdy:  
- dane nie są już niezbędne do celów, dla których dla których były zebrane lub w inny sposób 
przetwarzane,  

- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,  
- osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest 
podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,  

- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,  
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- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego                     
z przepisów prawa;  

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:  

- osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,  

- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia 
się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,  

- Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, 
potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,  

- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu 
ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec 
podstawy sprzeciwu;  

e) prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące 
przesłanki:  

- przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane 
dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,  

- przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;  

f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są 
następujące przesłanki:  

- zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania 
danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach 
sprawowania władzy publicznej przez Administratora,  

- przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów 
realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których 
nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności 
osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy 
osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.  

8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby 
na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo 
do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,                                       
z obowiązującym prawem.  

9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Miejskim 
Ośrodku Sportu i Rekreacji w Ostrowcu Świętokrzyskim Pani/Pana danych osobowych, 
przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w 
sprawach ochrony danych osobowych.  

10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, 
której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma 
charakter dobrowolny.  

11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy 
przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między 
stronami umowa.  

12. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 
profilowane.  
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XXII. Informacje dodatkowe: 
 

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych w związku z tym 
oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia. 

2. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających. 
3. Zamawiający nie przewiduje udzielanie zamówień, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6      
i 7 ustawy Pzp. 
4. Zamawiający nie będzie stawiał fakultatywnych przesłanek wykluczenia Wykonawcy,               
o których mowa w art.24 ust.5 ustawy Pzp. 
5. Nie dopuszcza się możliwości złożenia ofert wariantowych. 
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości porozumiewania się  przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług 
drogą elektroniczną – z zastrzeżeniem rozdz. VIII pkt 1ppkt.3. SIWZ. 
7. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 
8. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
9. Zamawiający określa wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a i art. 29 ust.4 ustawy. 
10.Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku 
obcym muszą zostać złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. 
 
XXIII.  Załączniki: 
 

1. Wprowadzenie do SIWZ załączników (Nr 2-6) stanowiących dla Wykonawców Wzory  
Formularzy ma na celu spowodowanie ujednolicenia otrzymywanych przez Zamawiającego 
informacji, a co za tym idzie możliwości ich porównania. 
2. Postanowienia SIWZ dotyczące warunków sporządzenia oferty stosuje się odpowiednio  
do warunków sporządzenia poszczególnych formularzy (szczególnie Rozdz. XI pkt 3-5 SIWZ). 
3. Integralną część niniejszej dokumentacji stanowią niżej wymienione załączniki: 

 
Załącznik nr 1 -  Wyszczególnienie i częstotliwość wykonywania kompleksowej obsługi              
                                w zakresie utrzymania czystości Pływalni. 
Załącznik nr 1a- Wyszczególnienie i częstotliwość wykonywania kompleksowej obsługi              
                                Basenów zewnętrznych przy Pływalni. 
Załącznik nr 2 -  Formularz Ofertowy.   
Załącznik nr 3 -  Oświadczenie o spełnieniu warunków z art. 22 ust.1 ustawy. 
Załącznik nr 4 -  Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art.25a ust.1 
ustawy. 
Załącznik nr 5 - Informacja o przynależności bądź braku przynależności do grupy kapitałowej. 
Załącznik nr 6 – Wykaz usług 
Załącznik nr 7 – Wzór umowy 
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