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ZAMAWIAJĄCY: 

Gmina Miasto Szczecin – Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi 

Szczecińskiej przy ul. E. Romera 21-29 , 71-246 Szczecin, 
działającym na rzecz: Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej” 

przy ul. Romera 21-29 w Szczecinie, oraz na rzecz: Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” 

im. Gen. Mieczysława Boruty- Spiechowicza, 71-747 Szczecin, ul. Krucza 17  

adres mail: sekretariat@dpsromera.szczecin.pl 

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM 

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

NA USŁUGI 

O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH 

WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 NA: 

 

„Świadczenie usług pralniczych dla Domów Pomocy Społecznej będących jednostkami 

organizacyjnymi Gminy Miasto Szczecin” 

 

 SPIS TREŚCI : 

Rozdział I Forma oferty; 

Rozdział II Zmiana, wycofanie i zwrot oferty; 
Rozdział III Wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia; 

Rozdział IV Jawność postępowania; 

Rozdział V Podstawy wykluczenia. Warunki udziału w postępowaniu. Dokumenty; 

Rozdział VI Wykonawcy zagraniczni; 

Rozdział VII Termin wykonania zamówienia, gwarancja; 

Rozdział VIII Wyjaśnienia  treści   siwz   i   jej   modyfikacja   oraz   sposób   porozumiewania się  wykonawców 

z zamawiającym; 
Rozdział IX Sposób obliczenia ceny oferty; 

Rozdział X Składanie i otwarcie ofert; 

Rozdział XI Wybór oferty najkorzystniejszej; 

Rozdział XII Zawarcie umowy; 

Rozdział XIII Pouczenie o środkach ochrony prawnej; 

Rozdział XIV Opis przedmiotu zamówienia. 

 

 

Załączniki: 

Załącznik nr  1   formularz oferty 

Załącznik nr  1a formularz zestawienia cenowego 

Załącznik nr  2   oświadczenie o braku podstaw wykluczenia wykonawcy 

Załącznik nr  3   wzór umowy 

Załącznik nr  4   oświadczenie o zatrudnieniu 

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ), zwana dalej 

ustawą. 

 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
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1. Wykonawcy sporządzą oferty zgodnie z wymaganiami siwz. 

2. Oferta cenowa musi być sporządzona na formularzu oferty, według wzoru stanowiącego 

załącznik nr 1 do siwz. 

3. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są 

składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

4. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu 

wykonawcy. Pełnomocnictwo do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, o ile nie 

wynika ono z innych dokumentów złożonych przez wykonawcę.  

5. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane. Ponadto, wszelkie miejsca, w 

których wykonawca naniósł zmiany, muszą być przez niego parafowane. 

6. Wykonawca składa tylko jedną ofertę.  

7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

8. Oferta musi obejmować całość zamówienia, nie dopuszcza się składania ofert częściowych.  

9. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

10. Zaleca się, aby wykonawca zamieścił ofertę w zewnętrznej i wewnętrznej kopercie z tym, że: 

1) zewnętrzna koperta powinna być oznaczona w następujący sposób: Gmina Miasto 

Szczecin – Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej 

przy ul. E. Romera 21-29 w Szczecinie pokój nr 126 sekretariat, przetarg 

nieograniczony „Oferta na świadczenie usług pralniczych dla Domów Pomocy 

Społecznej będących jednostkami organizacyjnymi Gminy Miasto Szczecin" oraz 

„nie otwierać przed 30.12.2019r. godz. 10:00.” - bez nazwy i pieczątki wykonawcy; 

2) koperta wewnętrzna powinna zawierać ofertę i być zaadresowana na wykonawcę, tak aby 

można było odesłać ofertę w przypadku jej wpłynięcia po terminie. 

11. Jeżeli oferta wykonawcy nie będzie oznaczona w sposób wskazany w pkt 10, zamawiający 

nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności za nieterminowe wpłynięcie oferty. 

Zamawiający nie będzie ponosić odpowiedzialności za nieterminowe złożenie oferty 

w szczególności w sytuacji, gdy oferta nie zostanie złożona do pokoju wskazanego w pkt 10 

ppkt. 1). 
 

 

1. Wykonawca może wprowadzić zmiany oraz wycofać złożoną przez siebie ofertę przed 

terminem składania ofert. 

1) w przypadku wycofania oferty, wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę swą 

wycofuje, w zamkniętej kopercie zaadresowanej jak w Rozdziale I pkt 10 ppkt 1 

z dopiskiem „wycofanie”. 

2) w przypadku zmiany oferty, wykonawca składa pisemne oświadczenie, iż ofertę swą 

zmienia, określając zakres i rodzaj tych zmian a jeśli oświadczenie o zmianie pociąga

za sobą konieczność wymiany czy też przedłożenia nowych dokumentów – wykonawca 

winien dokumenty te złożyć. 

Powyższe oświadczenie i ew. dokumenty należy zamieścić w kopercie wewnętrznej 

i zewnętrznej, oznaczonych jak w Rozdziale I pkt 10 ppkt 1) i 2) przy czym koperta 

zewnętrzna  powinna mieć dopisek „zmiany”. 

2. Wykonawca nie może wprowadzić zmian do oferty oraz wycofać jej po upływie terminu 

składania ofert. 

ROZDZIAŁ I Forma oferty 

ROZDZIAŁ II Zmiana, wycofanie i zwrot oferty 
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3. W przypadku złożenia oferty po terminie zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę 

wykonawcy. 
 

 

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika 

do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu 

i zawarcia umowy. 

2. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 1 należy dołączyć do oferty. 

3. Wszelką korespondencję w postępowaniu zamawiający kieruje do pełnomocnika. 

4. Oferta wspólna musi być sporządzona zgodnie z siwz; 

5. Sposób składania dokumentów przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia został określony w Rozdziale V siwz; 

6. Wspólnicy spółki cywilnej są wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie 

zamówienia i mają do nich zastosowanie zasady określone w pkt 1 – 5. 

7. Przed podpisaniem umowy wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 

będą mieli obowiązek przedstawić zamawiającemu umowę konsorcjum, zawierającą, co 

najmniej: 

1) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego 

swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia, 

2) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy, 

3) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący 

realizację zamówienia oraz czas trwania gwarancji jakości i rękojmi. 
 

 

1. Zamawiający prowadzi protokół postępowania. 

2. Protokół postępowania wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia 

się na wniosek, po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu 

postępowania, z tym że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia. Zasada jawności, o 

której mowa w zdaniu pierwszym, ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z 

wyjątkiem danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119  z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, zebranych w 

toku postępowania o udzielenie zamówienia. 

3. Przekazanie protokołu lub załączników następuje przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej. 

4. Bez zgody zamawiającego wnioskodawca w trakcie wglądu do protokołu lub załączników 

w miejscu wyznaczonym przez zamawiającego nie może samodzielnie kopiować lub 

utrwalać za pomocą urządzeń lub środków technicznych służących do utrwalania obrazu 

treści złożonych ofert. 

5. W przypadku protokołu lub załączników sporządzonych w postaci papierowej, jeżeli 

z przyczyn technicznych znacząco utrudnione jest udostępnienie tych dokumentów przy 

użyciu środków komunikacji elektronicznej, w szczególności z uwagi na ilość żądanych 

do udostępnienia dokumentów, zamawiający informuje o tym wnioskodawcę i wskazuje 

sposób, w jaki mogą być one udostępnione. 

ROZDZIAŁ III Wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia 

ROZDZIAŁ IV Jawność postępowania 
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6. Jeżeli udostępnianie protokołu lub załączników będzie się wiązało z koniecznością 

poniesienia dodatkowych kosztów, związanych z wskazanym przez wnioskodawcę 

sposobem udostępniania lub koniecznością przekształcenia protokołu lub załączników 

koszty te pokrywa wnioskodawca. 

7. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w 

terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż 

zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec 

informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy. 

8. W przypadku zastrzeżenia informacji wykonawca ma obowiązek wydzielić z oferty 

informacje stanowiące tajemnicę jego przedsiębiorstwa i oznaczyć je klauzulą „nie 

udostępniać. Informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 

ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji”. 

9. W sytuacji, gdy wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy 

przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień 

publicznych lub odrębnych przepisów, informacje te będą podlegały udostępnieniu na takich 

samych zasadach, jak pozostałe niezastrzeżone dokumenty. 

10. Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO, w celu 

umożliwienia korzystania za środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale VI 

ustawy, do upływu terminu do ich wniesienia. 

11. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO, zamawiający informuje, że:  

1) administratorem a w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE (jeżeli 

dotyczy) również podmiotem przetwarzającym wszelkie dane osobowe osób fizycznych 

związanych z niniejszym postępowaniem jest Gmina Miasto Szczecin – Dom Pomocy 

Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej,  

2) kontakt do inspektora ochrony danych osobowych: tel. (091) 432 77 12 wew. 101, adres e-

mail: iod@dpsromera.szczecin.pl 

3) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z 

postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia, 

4) odbiorcami ww. danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy oraz 

umowy dofinansowania (jeżeli dotyczy), 

5) ww. dane osobowe będą przechowywane odpowiednio: 

- przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

albo przez cały czas trwania umowy i okres jej rozliczania - jeżeli czas trwania i rozliczenia 

umowy przekracza 4 lata;   

- przez okres,  o którym mowa w art. 125 ust. 4 lit. d) w zw. z art. 140 rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego nr 1303/2013 z dnia 17.12.2013 r. w przypadku zamówień 

współfinansowanych ze środków UE; 

- do czasu przeprowadzania archiwizacji dokumentacji - w zakresie określonym w 

przepisach o archiwizacji,  

6) obowiązek podania danych osobowych  jest wymogiem ustawowym określonym  w 

przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy, 

7) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO, 

8) osoba fizyczna, której dane osobowe dotyczą posiada: 

mailto:iod@dpsromera.szczecin.pl
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a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do ww. danych osobowych. W przypadku gdy 

wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO, wymagałoby 

niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane 

dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w 

szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego;  

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania ww. danych osobowych 

(skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w 

zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz 

jego załączników);  

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie 

ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego. Od dnia zakończenia postępowania o udzielenie 

zamówienia, w przypadku gdy wniesienie żądania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 

RODO, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w 

protokole i załącznikach do protokołu, zamawiający nie udostępnia tych danych 

zawartych w protokole i w załącznikach do protokołu, chyba że zachodzą przesłanki, o 

których mowa w art. 18 ust. 2 RODO.   

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy  

przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.  

9) osobie fizycznej, której dane osobowe dotyczą nie przysługuje: 

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;  

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 

gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO 
 

 

1. O udzielenie zamówienia może się ubiegać wykonawca, który nie podlega wykluczeniu 

z postępowania, w okolicznościach, o których mowa w: 

1) art. 24 ust. 1 pkt 12) – 23) ustawy; 

2) art. 24 ust. 5 pkt 1), 2) i 4) ustawy; wykluczeniu na tej podstawie podlega wykonawca: 

a) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie 

w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez 

likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust.  

1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne lub którego upadłość 

ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ 

zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje 

zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził 

likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – 

Prawo upadłościowe, 

b) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego 

uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub 

rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co 

zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, 

c) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w 

Rozdział V Podstawy wykluczenia. Warunki udziału w postępowaniu. Dokumenty. 



Nr sprawy: ZP/09/2019 

str. 6 

 

 

istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę 

koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4 ustawy, co 

doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania; 

2. Warunkiem ubiegania się o zamówienie publiczne dla wykonawców jest zatrudnienie ponad 

50 % osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej 

oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych lub w rozumieniu właściwych przepisów państw 

członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego - jeżeli 

Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania w tych państwach. 

3. Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia wykonawcy: 

1) W celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu, z powodów 

określonych w pkt 1 wykonawca dołącza do oferty aktualne na dzień składania ofert 

oświadczenie o braku podstaw wykluczenia wykonawcy, według wzoru stanowiącego 

załącznik nr 2 do siwz. 

2) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie 

o braku podstaw wykluczenia wykonawcy składa każdy z wykonawców wspólnie 

ubiegających się o zamówienie. 

3) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie, 

o którym mowa w ppkt 1)  potwierdzające brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym 

każdy z wykonawców wykazuje brak podstaw do wykluczenia. 

4. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia 

w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia 

oświadczeń i/lub dokumentów na potwierdzenie, że: 

1) Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, z powodów określonych 

w pkt 1, tj.: odpis  z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji 

o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 
ewidencji, w celu potwierdzenia wykazania braku podstaw do wykluczenia na 

podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 

 W przypadku  oferty wspólnej  ww.  odpis  składa  każdy z  wykonawców składających 

 ofertę wspólną. 

 Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność 

z oryginałem. 

5. Dokumenty wymagane przez zamawiającego, które należy dołączyć do oferty: 

1) formularz oferty zgodnie z Rozdziałem I pkt 2 siwz; 

 W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz. 

 Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 

2) formularz zestawienia cenowego według wzoru stanowiącego załącznik nr 1a do siwz. 

W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny dokument. Ww. 

dokument należy złożyć w oryginale. 

3) oświadczenie, zgodnie z Rozdziałem V pkt 3 ppkt 1) siwz; 

 W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców 

składających ofertę wspólną. 

 Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 

4) odpowiednie pełnomocnictwa tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 4 zdanie 

2  siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz); 

Ww. pełnomocnictwa należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej.  

5) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące cześć 

zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca 
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przewiduje udział podwykonawców) oraz firmy podwykonawców (jeżeli są znane); 

 W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jedno wspólne oświadczenie. 

 Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 

6) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do siwz o zatrudnieniu z art. 22 

ust. 2 ustawy PZP; 

 W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jedno wspólne oświadczenie. 

 Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 

6. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej: 

1) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, 

o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, wykonawca składa oświadczenie 

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz 

z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym 

wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu; 

2) Ww. oświadczenie oraz  ewentualne  dowody wykonawca  składa w terminie 3  dni od dnia 

zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w 

art. 86 ust. 5 ustawy. 

 W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców  

składających ofertę wspólną. 

 Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z 

oryginałem. 

7. Zasady dotyczące składania oświadczeń i dokumentów oraz ich forma i język. 

1) Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca (osoba lub 

osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy), wykonawcy wspólnie ubiegający się 

o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów, które każdego z nich 
dotyczą. 

2)   Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub 

kopii oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem. 

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

polski. 

4)   W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, 

o których mowa w Rozdziale V pkt 4 siwz, w formie elektronicznej pod określonymi 

adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający 

pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub 

dokumenty. 

5)  W przypadku, o którym mowa w ppkt 4) zamawiający będzie żądał od wykonawcy 

przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez wykonawcę i pobranych 

samodzielnie przez zamawiającego dokumentów. 

6)  Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania 

o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać 

wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w 

postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone 

uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń 

lub dokumentów. 

7)  Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, 

oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 

ust. 1 ustawy, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, 
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oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez 

zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, 

poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta 

wykonawcy będzie podlegać odrzuceniu albo konieczne będzie unieważnienie 

postępowania. 

8)  Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo  złożył wadliwe 

pełnomocnictwa, zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie 

wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu 

albo konieczne będzie unieważnienie postępowania. 

9)   W przypadku wątpliwości zamawiający wezwie, w wyznaczonym przez siebie terminie, 

do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 

25 ust. 1 ustawy. 

10) Uwaga ! Na  podstawie art. 24aa ustawy zamawiający, najpierw  dokona oceny 

ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako 

najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu. 

11)  Jeżeli wykonawca, o którym mowa w ppkt 10), uchyla się od zawarcia umowy, 

zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu wykonawca, który złożył 

ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert. 
 

 

1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej i jest zobowiązany, zgodnie z  Rozdziałem V pkt 4 ppkt 1 siwz do złożenia 

wskazanych tam dokumentów, to zgodnie z § 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 

26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od 

wykonawcy, okresu ich ważności oraz form, w jakich dokumenty te mogą być składane 

zamiast dokumentów: 

1) o których mowa w § 5 pkt 1 ww. Rozporządzenia: 

– składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, 

inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny 

kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 

zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie 

określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, 

2) o których mowa w § 5 pkt 2-4 ww. Rozporządzenia: 

– składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub 

zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat 

tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu 

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; 

2. Dokumenty, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 lit. b ww. Rozporządzenia, powinny  

być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

Dokument, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 2 lit. a ww. Rozporządzenia, powinien być 

wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. 

3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 

zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których 

ROZDZIAŁ VI Wykonawcy zagraniczni 
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mowa w § 7 ust. 1 ww. Rozporządzenia, zastępuje się je dokumentem zawierającym 

odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do 

jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed 

notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 

zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce 

zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis 7 ust. 2 ww. 

Rozporządzenia stosuje się odpowiednio. 

4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, 

zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym 

wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, 

której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego 

dokumentu. 

5. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do 

osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której 

dotyczy dokument wskazany w § 5 pkt 1 ww. Rozporządzenia, składa dokument, o którym 

mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 ww. Rozporządzenia, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 

i 21 ustawy, jeżeli zamawiający wymagał zgodnie z Rozdziałem V pkt 4 ppkt 1 siwz 

złożenia tego dokumentu. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której 

dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem 

zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem 

sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 

właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis § 7 ust. 2 zdanie 

pierwsze ww. Rozporządzenia stosuje się. 

6. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu, o którym mowa w pkt 5, złożonego 

przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym 

miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych 

informacji dotyczących tego dokumentu. 

 

 

1. Termin wykonania zamówienia od dnia podpisania umowy, lecz nie wcześniej niż od dnia 

01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. 
 

 

 
 

1. Zamawiający urzęduje w następujących dniach (pracujących) od poniedziałku do piątku 

w godzinach od 7:30 do 15:30. 

2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawca 

przekazują pisemnie, z zastrzeżeniem pkt 3. 

3. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą faksu i e-maila, przy przekazywaniu 

następujących dokumentów: 

1) pytania wykonawców i wyjaśnienia zamawiającego dotyczące treści siwz, 

2) wezwanie wykonawcy do wyjaśnienia treści oferty i odpowiedź wykonawcy, 

3) wezwanie kierowane do wykonawców na podstawie art. 26 ustawy, 

4) wezwanie do udzielenia wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na 

wysokość ceny oraz odpowiedź wykonawcy, 

ROZDZIAŁ VIII Wyjaśnienia treści SIWZ i jej modyfikacja oraz sposób porozumiewania 

się wykonawców z zamawiającym 

ROZDZIAŁ VII Termin wykonania zamówienia, gwarancja 
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5) informacja o poprawieniu oferty na podstawie art. 87 ust. 2 ustawy, 

6) oświadczenie wykonawcy w kwestii wyrażenia zgody na poprawienie innych omyłek 

na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy. 

7) wezwanie zamawiającego do wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania 

ofertą oraz odpowiedź wykonawcy, 

8) oświadczenie wykonawcy o przedłużeniu terminu związania ofertą, 

9) zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy, 

10) zawiadomienie o unieważnieniu postępowania, 

11) informacje i zawiadomienia kierowane do wykonawców na podstawie art. 181, 184 

i 185 ustawy, 

12) wniosku o udostępnienie protokołu lub załączników do protokołu. 

Uwaga: Przy przekazywaniu  korespondencji w formie e-mail należy przygotowany  

i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy dokument  

zeskanować              i przesłać. 

4. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują ww. oświadczenia, wnioski, zawiadomienia 

oraz informacje faksem albo e-mailem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie 

potwierdza fakt ich otrzymania. W przypadku przekazywania dokumentów faksem lub 

e-mailem dowód transmisji danych oznacza, że wykonawca otrzymał korespondencję          

w momencie jej przekazania przez zamawiającego, niezależnie od ewentualnego 

potwierdzenia faktu jej otrzymania. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności 

za niesprawne działanie urządzeń wykonawcy. 

5. Adres do korespondencji jest zamieszczony na pierwszej stronie siwz. Zamawiający 

wymaga, aby wszelkie pisma związane z postępowaniem były kierowane wyłącznie na ten 

adres. 

6. Zamawiający nie przewiduje zwoływania zebrania wykonawców. 

7. Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami jest p. 

Elżbieta Grochola i p. Dariusz Wytrykus tel. 91 4327712 wew. 119 w godz. 07:30 – 

15:30, fax 91 4327712 wew. 103 (czynny całą dobę), e-mail: 

sekretariat@dpsromera.szczecin.pl 

8. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści siwz. Zamawiający 

udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu 
składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści siwz wpłynie do zamawiającego nie 

później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

9. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści siwz wpłynie po upływie terminu składania wniosku, 

o którym mowa w pkt 8, lub będzie dotyczyć udzielonych wyjaśnień, zamawiający może 

udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

10. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, 

o którym mowa w pkt 8. 

11. Treść pytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający bez ujawniania źródła zapytania udostępnia 

na stronie internetowej. 

12. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 

zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę treści siwz 

zamawiający udostępnia na stronie internetowej. 

13. Jeżeli w wyniku zmiany treści siwz nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o 

zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, 

zamawiający przedłuża termin składania ofert i zamieszcza informację na stronie 

internetowej. 

mailto:sekretariat@dpsromera.szczecin.pl
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1. Podstawą do określenia ceny jest opis przedmiotu zamówienia rozdział XIV SIWZ oraz 

załącznik nr 1a do SIWZ - Formularz zestawienia cenowego. 

2. W formularzu zestawienia cenowego należy podać cenę jednostkową brutto (kolumna 7). 

Łączną kwotę brutto należy obliczyć mnożąc przewidywaną ilość (kolumna 6) przez cenę 

jednostkową brutto (kolumna 7). Następnie przenieść kwotę z formularza zestawienia 

cenowego (z pozycji „Łączna kwota brutto oferty” do formularza ofertowego (załącznik nr 

1 do siwz). Tak określona cena oferty podlegać będzie ocenie przez zamawiającego.  

3. Cena brutto powinna obejmować wszystkie koszty realizacji zamówienia. 

4. Podana w ofercie cena jest ostateczna. Oznacza to, że wykonawca nie może jej zmienić po 

otwarciu ofert. 

5. Cenę należy podać do dwóch miejsc po przecinku. 

6. Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w walucie PLN. 

7. Cena musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład 

elementów. Tak obliczona cena będzie brana pod uwagę przez komisję przetargową 

w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty. 

8. Błąd rachunkowy w obliczeniu ceny, którego nie można poprawić na podstawie art. 87 ust. 2 

pkt. 2  Prawa zamówień publicznych spowoduje odrzucenie oferty. 

 

 
 

1. Ofertę należy złożyć w Sekretariacie (pokój 126) Domu Pomocy Społecznej Dom 

Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej ul. E. Romera 21-29 w Szczecinie, w terminie 

do dnia 30.12.2019r., do godz. 09:30 

2. Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do zamawiającego. 

3. Wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty. 

4. Oferty będą podlegać rejestracji przez zamawiającego. Każda przyjęta oferta zostanie 

opatrzona adnotacją określającą dokładny termin przyjęcia oferty tzn. datę kalendarzową 

oraz godzinę i minutę, w której została przyjęta. Do czasu otwarcia ofert, będą one 

przechowywane w sposób gwarantujący ich nienaruszalność. 

5. Otwarcie ofert odbędzie się w dn. 30.12.2019r. o godz. 10:00 w Sali konferencyjnej Domu 

Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej. Otwarcie ofert jest 

jawne, wykonawcy mogą w nim uczestniczyć. 

6. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest przeprowadzane przez komisję przetargową 

powołaną Zarządzeniem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej. 

7. Zamawiający bezpośrednio przed otwarciem ofert poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć 

na sfinansowanie zamówienia. Następnie zamawiający poda informacje, o których mowa w 

art. 86 ust. 4 ustawy. 

8. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje 

dotyczące: 

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych 

w ofertach. 

ROZDZIAŁ X Składanie i otwarcie ofert 

ROZDZIAŁ IX Sposób obliczenia ceny oferty 
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1. Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany według następujących kryteriów 

oceny ofert: 

 

1) cena ( C )  – 60 % 

 

Sposób przyznania punktów w kryterium „cena” (C): 

 

najniższa cena ofertowa 

C  = ---------------------------------------------------- x 100 pkt x 60 % 

cena ofertowa w ofercie ocenianej 

2) Termin płatności faktury ( T )  – 20 % 

 

Sposób przyznania punktów w kryterium „Termin płatności faktury” ( T ): 

a) 0 pkt – jeżeli Wykonawca zadeklaruje termin płatności faktury 14 dni, od otrzymania 

przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury za dany miesiąc, 

b) 10 pkt – jeżeli Wykonawca zadeklaruje termin płatności faktury 21 dni, od otrzymania 

przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury za dany miesiąc, 

c)   20 pkt – jeżeli Wykonawca zadeklaruje termin płatności faktury 28 dni, od otrzymania 

przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury za dany miesiąc. 

 

Jeżeli wykonawca zaproponuje termin płatności faktury krótszy niż 14 dni oferta zostanie 

odrzucona jako niezgodna z siwz. Jeżeli wykonawca zaproponuje termin płatności faktury 

dłuższy niż 28 dni, do oceny ofert w kryterium „Termin płatności faktury” zostanie mu 

zaliczony termin 28 dni jako maksymalny zgodny z żądaniem zamawiającego, natomiast do 

umowy zostanie wpisany termin płatności faktury zgodny z oświadczeniem wykonawcy. 

 

3) Aspekty społeczne (AS) – 20 % 

 

Sposób przyznania  punktów w kryterium „Aspekty społeczne”: 

Zamawiający określa kryterium społeczne, którym jest zatrudnienie do realizacji 

zamówienia, osoby niepełnosprawne na podstawie umowy o pracę. Jeżeli wykonawca 

oświadczy, że zatrudnia do realizacji zamówienia, ponad 60 % osób niepełnosprawnych na 

podstawie umowy o pracę, poprzez zaznaczenie wariantu „TAK” otrzyma 20 pkt 

w kryterium. Jeżeli wykonawca oświadczy, że zatrudnia do realizacji zamówienia do 60% 

osób niepełnosprawnych na podstawie umowy o pracę, poprzez zaznaczenie wariantu 

„NIE”, lub poprzez niezaznaczenie żadnego wariantu odpowiedzi, otrzyma 0 pkt 

w kryterium.  

 

Przez „osobę niepełnosprawną” zamawiający uzna osobę niepełnosprawną w myśl ustawy z 

dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób 

niepełnosprawnych lub w rozumieniu właściwych przepisów państw członkowskich Unii 

Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego - jeżeli Wykonawca ma siedzibę 

lub miejsce zamieszkania w tych państwach.  

 

ROZDZIAŁ XI Wybór oferty najkorzystniejszej 
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Status niepełnosprawnego określony ma być na podstawie posiadanego orzeczenia  

o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (znacznym lub 

umiarkowanym) wydanego przez zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności lub 

lekarza orzecznika ZUS-u lub KRUS-u.  

 

2. Komisja przetargowa oceni  oferty sumując punkty uzyskane w poszczególnych kryteriach 

S = C + T + AS.  

3. Największa ilość punktów (S) wyliczonych w powyższy sposób decyduje o uznaniu oferty 

za najkorzystniejszą. 

4. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. 

5. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

6. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki 

rachunkowe (z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonywanych poprawek), 

a także inne omyłki polegające na niezgodności oferty z siwz (niepowodujące istotnych 

zmian w treści oferty), niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta 

została poprawiona. 

7. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli zaistnieją przesłanki określone w art. 89 ustawy. 

8. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryterium(ów) oceny ofert 

określonym(ych) w siwz. 

9. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający poinformuje wszystkich 

wykonawców o okolicznościach, o których mowa w art. 92 ustawy. 

10.  W przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy zamawiający 

unieważni postępowanie. 

11.  O unieważnieniu postępowania zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich 

wykonawców, którzy: 

1) ubiegali się o udzielenie  zamówienia, - w przypadku unieważnienia postępowania przed 

upływem terminu składania ofert, 

2) złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania 

ofert 

- podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

12.  Zamawiający zwróci wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, na ich wniosek, 

złożone przez nich plany, projekty, rysunki, modele, próbki, wzory, programy komputerowe 

oraz inne podobne materiały. 

 

1. Umowa. 
1) Wykonawca ma obowiązek zawrzeć umowę według wzoru, stanowiącego załącznik nr 3 

do siwz. 

2) Zawarta umowa będzie jawna i będzie podlegała udostępnianiu na zasadach określonych 

w przepisach o dostępie do informacji publicznej (art. 139 ust. 3 ustawy). 

 

1. Wykonawcom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub 
mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, 
przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy: odwołanie i skarga. 

2. Odwołanie przysługuje wobec czynności: 

1) określenia warunków udziału w postępowaniu; 

ROZDZIAŁ XIII Pouczenie o środkach ochrony prawnej 

ROZDZIAŁ XII Zawarcie umowy 
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2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 

3) odrzucenia oferty odwołującego; 

4) opisu przedmiotu zamówienia; 

5) wyboru najkorzystniejszej oferty. 

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, 

podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego 

kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego 

rodzaju podpisu. 

4. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do 

wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed 

upływem  tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią 

odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło 

przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej. 

5. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania 

odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pralniczych w okresie od dnia  

01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r., opisane Wspólnym Słownikiem Zamówień  

CPV: 98310000-9 - Usługi prania i czyszczenia na sucho. 

2. Miejscem odbioru prania są  lokalizacje: 

a) Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej, 

ul. Romera 21-29, 71-246  Szczecin; 

b) Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” im. Gen. Mieczysława Boruty- 

Spiechowicza, ul. Krucza 17,  71-747 Szczecin; 

c) Szczecin 71-460 ul. W. Broniewskiego 4/6 – Dom Pomocy Społecznej. 

3. Przedmiotem zamówienia jest: 

3.1. Odbiór brudnej partii prania od poniedziałku do piątku, zgodnie z godzinami odbioru 

prania określonymi w załączniku nr 3A, 3B, 3C do wzoru umowy. 

1) Każdorazowe przekazanie brudnej partii prania musi być potwierdzone pisemnie przez 

upoważnionych przedstawicieli stron na dowodzie/druku przekazania zawierającym 

specyfikację asortymentowo-ilościową; 

2) Maksymalny czas wykonania usługi - 48 h; 

3) W okresie kumulacji dni wolnych, w dniu poprzedzającym święto, dodatkowy odbiór 

brudnej i dostawa czystej partii prania; 

4) Transport brudnej partii prania odbywać się będzie samochodem zamykanym i 

przeznaczonym tylko do transportu brudnej partii prania. W wyjątkowych przypadkach 

kiedy transport odbywa się jednym samochodem, najpierw dowożona jest czysta partia 

prania, następnie zabierana brudna przed ponownym skierowaniem samochodu z czystą 

partią prania jest on ponownie dezynfekowany; 

5) Wykonawca odpowiada za przyjęty ładunek brudnej partii prania z chwilą jego pobrania 

i załadunku; 

6) Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć ładunek brudnej partii prania przed 

uszkodzeniem, dostępem osób trzecich, wpływem czynników zewnętrznych oraz 

wpływem ładunku na otoczenie; 

ROZDZIAŁ XIV Opis przedmiotu zamówienia 
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3.2. Pranie brudnej partii prania: 

1) Pranie powinno odbywać się według procedur dostosowanych do stanu zabrudzenia i 

gwarantujących wysoką jakość wykonanej usługi (zarówno pod względem higienicznym 

i bakteriologicznym); 

2) Stosowane środki w procesie prania, odkażania i wybielania muszą być dostosowane do 

asortymentu oraz zgodne z wymogami technologicznymi w celu zapewnienia właściwej 

jakości prania nie powodującej zmiany wyglądu i przyspieszonego zużycia. W procesie 

prania i odplamiania nie będą stosowane środki agresywne, odbarwiające i niszczące 

tkaniny; 

3) Maglowanie i prasowanie prania należy prowadzić w sposób ograniczający jej kontakt z 

innymi powierzchniami i czynnikami, które mogłyby spowodować jej zakażenie i 

zabrudzenie; 

4) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za rzeczy uszkodzone w czasie prania, 

maglowania i prasowania, jak również w czasie transportu. Jeśli uszkodzenie rzeczy ze 

względów funkcjonalnych i/lub estetycznych nie pozwala na dalsze użytkowanie, 

Wykonawca ponosi koszty związane z jej odkupieniem. 

3.3. Dostawa i transport czystej partii prania: 

1) Dostawa czystej partii prania od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 14:00; 

2) Czysta partia prania powinna być szczelnie zapakowana w worki foliowe; 

3) Fartuchy i mundurki personelu powinny być prasowane i zafoliowane; 

4) Czysta partia prania będzie dostarczona posegregowana asortymentowo; 

5) Każdorazowe przekazanie czystej partii prania musi być potwierdzone pisemnie przez 

upoważnionych przedstawicieli stron na dowodzie/druku przekazania zawierającym 

specyfikację asortymentowo – ilościową według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do 

niniejszej umowy. 

3.4. Pozostałe warunki: 

1) Partia prania jest odbierana w rozliczeniu sztukowym i oddawana Domom w tym 

samym systemie, natomiast rozliczenie finansowe następuje w przeliczeniu na 

kilogramy; 

2) Organizacja transportu, załadunku i rozładunku prania będzie gwarantowała nie 

krzyżowanie dróg czystych i brudnych oraz będzie wykluczała kontakt czystej bielizny   

z brudną; 

3) Pranie wodne: prześcieradeł, poszew, poszewek, ręczników, ścierek, poduszek, obrusów, 

podkładów, koców i innego asortymentu wg potrzeb Zamawiającego i Zamawiających-

Uczestników oraz w przypadku kiedy zaistnieje taka potrzeba dezynfekcja; 

4) Pranie i odkażanie środków ochrony indywidualnej i odzieży roboczej; 

5) Konfekcjonowanie: składanie i pakowanie w worki foliowe, oznaczone i adresowane na 

poszczególne segmenty z dołączonym wykazem asortymentowym prania; 

6) Suszenie, krochmalenie, prasowanie oraz w przypadku uszkodzenia – naprawy prania. 

4. Ilości podane w Formularzu zestawienia cenowego (załącznik nr 1a do SIWZ) są 

szacunkowe i mogą ulec zmniejszeniu w trakcie realizacji zamówienia. Zmniejszenie to nie 

może jednak przekroczyć 30%. Z tego tytułu wykonawcy nie będą przysługiwały żadne 

roszczenia. 

5. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca  

i podwykonawca(y) zatrudniali na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy 

z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy wszystkie osoby, które będą wykonywać czynności 

w zakresie: 

5.1. Dostaw i transportu prania. 
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5.2. Prania. 

 

Członkowie komisji przetargowej: 

1. ................................................... 

2. ………………………………… 

3. ………………………………… 

4. ………………………………… 

5. …………………………………                                                                     …………………………………… 

6. …………………………………                                                                                          Dyrektor 


