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/pieczatka Zamawiajacego/

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

WARUNKOW ZAMOWIENIA

Rodzaj zam6wienia: uSlugi

W POStePOWaniu o udzielenie zam6wienia pubiicznego p「owadzonym

W trybie przetargu nieograniczonego.pn.:

Utrzymanie czystoSci w budynku Szko†y Podstawow句Nr 16

W Siemianowicach Slaskich ui. Karoia Szymanowskiego ll

n「 sp「awY l/20之0

WartoSC szacunkowa zam6wienia nie przekracza r6wnowartoSci kwotv 214.000 euro

Opracowa†a

」anina Zagula

Zatwierdzita:

Dyrektor SzkoIy

G6recka -Sobko
●-‾　‾丁　子、

Siemianowice SIaskie lO.11.2020 「.



CzeSC l - Postanowienia og6ine

l. informacja o zamawiajacym Szkota Podstawowa Nr 16 im. B. P「usa

Ad「es: 41 - 103 Siemianowice Sleskie, u上KaroIa Szymanowskiego ll

tei, (32)2201480,fax. (32)2201482

StrOna intemetowa zamawiajacego; WWW.SP16.siemianowice.pi

Osoba uprawniona do kontakt6w z wykonawcami jest Agnieszka Witaszczyk

adres poczty elektroniczne十SP16@sp16.siemianowice.pI

2. Tryb udzielenia zam6wienia - POdstawa prawna

Postepowanie o udzieIenie zam6wienia publicznego prowadzone jest na podstawie przepis6w ustawy z dnia 29

StyCZnia 2004r. Prawo zam6wieh pub=cznych (t.j. Dz. U z 2019 r. poz. 1843〉 zwanej daIej ustawa. Postepowanie w

trybie przetargu nieograniczonego prowadzone jest na podstawie art. 39 i nastepne ustawy.

Zamawiajacy najpierw dokona oceny ofert, a naStePnie zbada czy wykonawca, kt6rego oferta zosta†a oceniona

jako najko「zystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu w postepowaniu zgodnie z art. 24aa

ust.1usta甲.

3. Wykonawcy

O udzielenie zam6wienia moga sie ubiegaC wykonawcy bedacy osobami fizycznymi, OSObami prawnymi iub

jednostkami organizacyjnymi nie posiadajacymi osobowosd prawnej, a takZe wykonawcy ci vvystepujacy wsp6Inie,

(np. sp6†ka cywilna, konsorcjum〉 o iIe spe†niaja warunki okreSIone w ustawie oraz w niniejszej specyfikacji.

4. Zamawiajacy w przedmiotowym postepowaniu

-　nie dopuszcza sk†adania ofert wariantowych

-　nie dopuszcza sk†adania czeSciowych.

-　nie przewiduje udzieIeniezam6wie向O kt6rych mowa wart. 67 ust.1 pkt.6　ustawy

-　ZamawIaJaCy nie przewiduje zastosowania prawa opc」i.

5. Spos6b po「ozumiewania sie Zamawiajacego z Wykonawcami

l) komunikacja miedzy zamawiajacym a wykonawcami odbywa sie zgodnie z wyborem zamawiajacego za

POstednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 1istopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz,

U. z 2017 r. poz. 1481 j.t.〉 osobi;cie, Za PO;rednictwem pos†ahca, faksu lub przy uZyciu ;「odk6w komunikacji

eIektronicznejw rozumieniu ustawyzdnia 18 1ipca 2002 r. o Swiadczeniu us†ugdrogaelektroniczna (Dz.∪. z2017

r. poz. 1219j.tJ;

2) jeZeIi zamawiajacv Iub wykonawca przekazuja oSwiadczenia, Wnioski, ZaWiadomienia oraz informa匂e za

POstednictwem faksu Iub przy uZyciu Srodk6w komunikacji eIektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 1ipca

2002 r. o Swiadczeniu us†ug droga eIektroniczna, kaida ze stron na Zadanie drugiej stronv niezw†ocznie

POtWie「dza fakt ich otrzymania;

3) ofe巾/ Sk†ada sie pod rygorem niewa2noSci w formie pisemnej podpisane w†asnorecznym podpisem ,

6.WyjaSnienia

l) Wykonawca moZe zwr6ci6siQ do Zamawiajacego o wyja;nienia SIWZ. Pytania powimy by〔 sformu†owane

na pi$mie (list, fax, e-maiI/ opatrzonvm nazwa i dok†adnym adresem wykonawcy i sk†adane nie p6Zniej

niZ do kohca dnia, W kt6rym uptywa po†owa wyznaczonego te「minu sk†adania ofert. Odpowiedzi na tak

Z†ofone zapytania zostana udzielone nie p6Zniej ni2 wterminach okreSIonych w art. 38 ust. 1. ustawy,

2点



2) TreSC zapytari w「az z wyjaSnieniami Zamawiajacy zamieSci na stronie inte「netowej, bez ujawniania Z「6d†a

ZaPytania.

3) WyjaSnienia treSci specyfikacji beda stanowi6 integraIna czeS6 SIWZ.

4〉　Zamawiajacy nie przewiduje zwo†ania zebrania wykonawc6w.

7. RozIiczenia miedzy zamawiajacym a wykonawca beda prowadzone w PしN.

Cze$til - Przedmiot zam6wienia i termin jego realizacji

8. Przedmiot zam6wienia:

1) Przedmiotem zam6wienia jest ,,Utrzymanie czvstoSci w budynku Szko†y Podstawowej n「 16

w siemianowicach Sleskich u上KaroIa Szymanowskiego ll′′

2) W ramach zam6wienia wykonawca zobowiazany jest do wykonania zam6wienia zgodnie z opisem

ZaWartym W Za†acznうku nr 5 - (Szczeg6†owv Opis Przedmiotu Zam6wienia).

3) Przedmiot zam6wienia posiada kod CPVjn:

Symboi Centralnej KIasvfikacji Produkt6w wg Wsp6lnego Stownika Zam6wieh -

CPV g†6wny przedmiot : 90919300-5 Us†ugi sprzatania szk6I

4) wymagania wynikajace z art. 29 ust. 3a,

Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce

OS6b wykonujacych wskazane poniZej czynnoSci w trakcie reaiizacji zam6wienia旬czynnoSci zwiazane z

utrzymaniem czγStOSci

Spos6b dokumentowania zatrudnienia tvch os6b:

a) Na etapie postepowania Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca z†oZy† oSwiadczenie, iZ do reaIizacji

Zam6wienia skieruje osobywykonujace czynnoSci wskazane powyZej, Zatrudnione na umowe o prace

Z CO najmniej minimainym miesiecznym wynagrodzeniem. W przypadku, gdy Wykonawca nie z†o2y

takiego oSwiadczenia jego oferta zostanie odrzucona, gdvZ nie bedzie zgodna z SIWZ.

b) Na etapie rea=zacji zam6wienia Zamawiajaey wymaga, aby Wykonawca na Zadanie Zamawiajacego

PrZedk†ada† o$wiadczenia i dokumenty w zakresie potwierdzenia spe仙enia ww. wymogu

Zat「udnienia os6b wykonujacych czynnoSci wskazane powyr匂, na umOWe O PraCe Z CO na」m用e」

minimaInym miesiecznvm wynagrodzeniem. Wykaz oSwiadczeh i dokument6w oraz sankcje za

niespeinienie ww. wymogu na etapie wykonywania zam6wienia znajduja sie we wzorze umowy.

9" Termin i miejsce reaiizacji zam6wienia

Zam6wienie naIeZy zrea=zowaC od podpisania umowy do 31.12.2021 r.

Z ZaSt「Zeieniem, ie umowa zacznie obowiazywaC nie wczeSniej niZ od dnia l,01.2021 r.

Miejsce reaIizacji zam6wienia - Siemianowice Slaskie, ui. Karola Szymanowskiego ll

lO. Podwykonawcγ

1) Wykonawca moZe powierzy6 wykonanie cze;cI zam6wienia podwykonawcy.

2〉 」e銅wykonanie zam6wienia zostanie powierzone podwykonawcom wykonawca w swojej ofercie jest

ZObowiazany wskazaC kt6ra czeSC zam6wienia zamierza powierzy毎odwykonawcom, WraZ Z POdaniem nazwe

(firme) podwykonawc6w.

3〉　Zmawiajacy Zada, aby przed przystapieniem do wykonania zam6wienia wykonawca, O ile sa juZ znane, POda†

nazwy aibo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawc6w i os6b do kontaktu z nimi,

Zaangafowanych wtakie us†ug主Wykonawca zawiadamia zamawiajacego o wszelkich zmianach



o kt6rych mowa w zdaniu pierwszym, Wtrakcie realizacji zam6wienia, a takZe przekazuje informacje na temat

nowych podwykonawc6w, kt6rym w poznlejszvm okresie zamierza powierzyC 「ea=zacje rob6t budowIanych

Iubus†ug.

4〉 」eZc両zmiana albo rezvgnacja z podwykonawcy dotvczy podmiotu, na kt6rego zasoby wvkonawca powo†ywa†

sie, na ZaSadach okreSIonych w art. 22a ust. 1, W CeIu wvkazania spe†niania warunk6w udzia†uw postepowaniu

wykonawca jest obowiazany wykaza6 zamawiajacemu, ie proponowany inny podwykonawca lub wykonawca

samodzieInie spe†nia je w stopniu nie mniejszym niZ podwykonawca, na kt6rego zasoby zamawiajacy

POWO†vwa† sie w trakcie postepowania o udzielenie zam6wienia.

CzeS6 =l-　Warunki udziatu w postepowaniu i podstawy wykluczenia wγkonawcγ

11. O udzieIenie zam6wienia moga ubiega6 sie wykonawcy, kt6rzy nie podIegaja wykluczeniu na podstawie art. 24

ust.1 pkt 12- 23 ustawv. Ponadto ZamawIa」aCV WykIuczy wvkonawce na podstawie ni2ej wymienionych przes†anek

OkreSIonychwart. 24ust. 5 pkt l, 2,4,8 ustawvj叫

1) w stosunku do kt6rego otwarto likwidacje, W ZatWierdzonym p「zez s如　uk†adzie w postepowaniu

restrukturyzacyjnvm jest przewidziane zaspokojenie wierzvcieli przez likwidacje jego majatku lub sad zarzadzi†

Iikwidacje jego majatku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maj∂ 2015 r. - Prawo restrukturyzacvjne

(Dz,U.2017,1508 j.t.〉 lub kt6rego upad†ost og†oszono, Z WVjatkiem wYkonawcy, kt6rY PO Og†oszeniu upad†oSci

zawar† uk†ad zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sadu, jeZeIi uk†ad nie przewiduje zaspokojenia

Wierzycieii przez Iikwidacje majatku upad†ego, Chybaねsad zarzadz冊kwidacje jego majatku w trybie art. 366

ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upad†o$ciowe (Dz.U.2016.2171j.t. 〉・

2) kt6ry w spos6b zawiniony powainie naruszy† obowiazki zawodowe, CO POdwafa jego uczciwoSC, W

SZCZeg6lno;ci gdy wvkonawca w wyniku zamierzonego dziatania lub raZacego niedbalstwa nie wykona十Iub

nienaIeZycie wykona† zamowlenie, CO ZamaWiajacy jest w stanie wykaza6 za pomoca stosownych stodk6w

dowodowych;

3) kt6rv, Z PrZyCZyn leZacvch po jego st「onie, nie wykona† albo nienaie2ycie wykona† w istotnym stopniu

WCZeSnIe」SZa umOWe W SPraWie zam6wienia pu帥cznego lub umowe koncesji, ZaWarta Z ZamaWiajacvm, CO

doprowadzi†o do rozwiazania umowy lub zasadzenia odszkodowania;

4) kt6rv naruszy† obowiazki dotyczace p十atnoSci podatk6w, OPtat lub sk†adek na ube乙Pieczenia spoleczne lub

Zdrowotne, CO ZamaWiajacy jest w stanie wykazaC za pomoca stosownych $rodk6w dowodowych, Z Wyjatkiem

PrZyPadku, O kt6「ym mowa w ust. 1 pkt 15, Chyba Ze wykonawca dokona† p†atnoSci naleinych podatk6w, OP†at

Iub sk†adek na ubezpieczenia spo†eczne lub zdrowotne wraz z odsetkam=ub grzywnam=ub zawar† wiaZace

POrOZumienie w sprawie sp†aty tych naieino;ci.

12. O udzielenie zam6wienia moga ubiegaC sie wvkonawcy, kt6rzy spe†niaja warunki udzia†u w postepowaniu

dotyczace:

1〉　sytuacji ekonomicznej lub finansowej-

Zamawiajacy wymaga abv Wykonawca

a〉 by† ubezpieczony od odpowiedziaInosti cyw=nej w zakresie prowadzonej dzia†alno;ci zwiazanej z

PrZedmiotem zam6wienia w wysokoSci min. 150tyS PしN.

b) dysponowa†計odkami finansowvm=ub zdoInoScia kredytowa wwys. 50tys. PLN

2〉　zdoIno$ci technicznej lub zawodowej.

Zamawiajacy wvmaga aby wykonawca spe仙† minimalne warunki tj: Wykona† (a w przvpadku Swiadczeh

Okresowych lub ciag†ych wYkonywa† 〉 w okresie ostatnich trzech lat przed up†ywem terminu sk†adania ofe巾a
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jeie= okres prowadzenia dzia†alnoScijest kr6tszy - W tym Okresie , min. dwie us†ugi poIegajace na utrzymaniu

CZyStOSci w budynku o powierzchni pod†6g do sprzatania min 5000 m2, ka2da z us†ug obejmowa6 min. okres

jednego roku i byCowartoSci min lOOtys.zl

Uwaga dot. konsorcjum:

-　W przypadku gdv wykonawca naby† do;wiadczenie przy realiza旬zam6wienia jako cz†onek konsorcjum,

Winien wykazaC, 2e bezpoSrednio wykonywa† te czesc zam6wjenia, kt6ra od,POWiada†a zakresowi

OkreSIonemu przez zamawiajacego.

-　W przypadku gdy oferte sktad〔函Wykonawcy wsp6lnie ubiegajacy sie o zam6wienie, Warunek winien spe†niC

CO najmniej jeden z cz†onk6w konsorcjum.

13. Powoianie sie w ofercie na zasoby os6b trzecich

l. Wykonawca moie w ceIu potwierdzenia spe仙ania warunk6w udziatu w postepowaniu, W StOSOWnyCh

SytuaCjach oraz w odniesieniu do konkretnego zam6wienia, lub jego cze$c主POIegaC na zdoInostiach

technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiot6w, niezaIeZnie od

Charakteru prawnego †aczacych go z nim stosunk6w prawnych.

W odniesieniu do warunk6w dotyczacych wykszta†cenia, kwalifikacji zawodowych lub doSwiadczenia,

Wykonawcy moga polegaC na zdoInoSciach innych podmiot6w, je釦podmiotyte z「ea=zuja us†ugしdo reaIizacji

kt6rych te zdoIno;ci sa wymagane.

2'　Wykonawca, kt6ry poIega na zdoInoSciach lub svtuacj=mych podmiot6w, muSi udowodniC zamawiajacemu,

ie reaIIZu」aC Zam6wienie, bedzie dysponowa† niezbednymi zasobami tych podmiot6w, W SZCZeg6lnoSci

PrZedstawiajac zobowiazanie tych podmiot6w do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasob6w na

POtrZeby reaIizacji zam6wienia.

3. Zamawiajacy ocenia, CZy udostepniane wykonawcy przez inne podmioty zdoinoSci techniczne lub zawodowe

Iub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, POZWaI∈喧na wykazanie przez wykonawce spe仙ania warunk6w

udzia恒w oraz bada′ CZy nie zachodza wobec tego podmiotu podstawy wykiuczenia, O kt6rvch mowa w art.

24 ust. 1 pkt 13-23 i ust. 5.pkt l, 2,4, 8 Ustawy.

4. Wykonawca, kt6ry polega na sytuacjifina=SOWej lub ekonomicznej innych podmiot6w, Odpowiada solidamie

Z POdmiotem′ kt6ry zobowiaza† sie do udostepnienia zasob6w′ Za SZkode poniesiona przez zamawiaJaCegO

POWSta†a wskutek nieudostepnienia tych zasob6w′ Chyba Ze za nieudostepnienie zasob6w nie ponosi winy.

与・ W przypadku gdy wykonawca polega na zdolnoSciach lub sytuacji innych podmiot6w na zasadach

OkreSIonvch w art. 22a ustawy, W Ceiu oceny czy stosunek †aczacywvkonawce z tymi podmiotami gwarantuje

rzeczvwisty dostep do ich zasob6w, ZamaWiajacy wymaga od wykonawcy, PrZed†oZenia dokument6w, kt6re

OkreSiaja w szczeg6Inosti:

a) zakres dostepnych wykonawcy zasob6w innego podmiotu;

b) spos6b wykorzystania zasob6w innego podmiotu, PrZeZ Wykonawce, PrZy Wykonywaniu zam6wienia

Publicznego;

C) zakres i okres udzia†u imego podmiotu przv wvkonvwaniu zam6wienia pubIicznego;

d) czy podmiot, na ZdoInoSciach kt6rego wykonawca poIega w odniesieniu do warunk6w udzia†u w

POStePOWaniu dotyczacych wykszta†cenia, kwaIifikacji zawodowych lub doSwiadczenia, ZreaIizuje roboty

budowlane lub us†ugi′ kt6rvch wskazane zdoInoSci dotycza.

6. 」eS“ wykonawca polega na zdolno;ciach technicznych lub zawodowvch innych podmiot6w a podmiot

udostepniajacy swoje zdolnoSci nabv† je przy reaIizacji zam6wienia jako cz†onek konsorcjum, tO Winien

Wykaza6′ 2e bezpoSrednio wykonvwat te czesc zam6wienia kt6ra odpowiada udostepnianym zdoInoSciom.

CzeS6 iV OSwiadczenia i dokumenty wymagane od wykonawcy sk-adane wraz z oferta

14. Wykonawca zobowiazanyjest z†oZy6w terminie wskazanym w pkt 32 SIWZ:



1〉　Oferte na formuIarzu oferty, O treSci zgodnej z okre引ona we wzorze stanowiacym za†acznik do specyfika旬

2)　AktuaIne na dzieh sk†adania ofert oSwiadczenie stanowiace wstepne potwierdzenie, Ze wykonawca:

- nie podiega wvkluczeniu z postepowania

- SPe仙a warunki udzia†u w postepowaniu

Wfo「mieokre引onejw za†aczniku nr2 i 3 do SIWZ

3) 」e釦Wykonawca bedzie poIega6 na zdolno;ciach lub sytuacj=nnych podmiot6w - ZObowiazanie tych podmiot6w

do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasob6w na potrzeby realizacji zam6wienia;

4) W przypadku, gdv wykonawcy wsp6Inie ubiegaja sie o udzieienie zam6wienia (np. sp6tki cyw冊e, konso「cja〉 -

wykonawcy ustanawiaja pe†nomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie zam6wienia aIbo

reprezentowania w postepowaniu i zawa「cia umowv w sprawie zam6wienia pubIicznego. Fakt ustanowienia

pe†nomocnika naleZy udokumentowa6　do†aczeniem pe†nomocnictwa podpisanego przez wszystkich

wykonawc6w wsp6lnie ubiegajacych sie o zam6wienie. Pe†nomocnictwo wimo byC w formie orygina†u lub

notariaInie poSwiadczonej kopi上Wvkonawcy wystepujacy wsp6lnie ponosza solidarna odpowiedzialnoSC za

Wykonanie umowv ・

15. 」eZeli jest to niezbedne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postepowania o udzieIenie zam6wienia,

zamawiajacy moie na ka2dvm etapie postepowania wezwa6wykonawc6w do z†oienia wszystkich lub niekt6rych

o;wiadczeh lub dokument6w potwierdzajacych, Ze nie podlegaja wvkluczeniu, SPe†niaja warunki udzfatu w

postepowan-uァa 」eZeli zachodza uzasadnione podstawy do uznania′ Ze z†otone uprzednio o$wiadczenia lub

dokumenty nie sa juZ aktualne, do z†oZenia aktuaInych oSwiadcze帥ub dokument6w.

16. Wykonawca, W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie intemetowej informacji, O kt6rej mowa w art.

86 ust. 5, PrZekazuje zamawiajacemu oSwiadczenie o przynaieinoSc=ub braku przynaIeinoSci do tej samej

g「upy kapitatowej, O kt6「ej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23. Wraz ze ztoZeniem oSwiadczenia, Wykonawca moZe

przedstawiC dowody, ie powiazania z innym wykonawca nie prowadza do zak†6cenia konku「encji w

POStePOWaniu o udzielenie zam6wienia.

17. OSwiadczenie, O kt6rγm mOWa W Pkt. 14.2. niniejszej S看WZ

l〉 OSwiadczenie, O kt6rym mowa w pkt. 14.2 niniejszej SIWZ wykonawca sk†ada zgodnie z wzorem za†aczonym

doSIWZ2i3

2) W przvpadku wsp6lnego ubiegania sie o zam6wienie przez wykonawc6w, OSwiadczenie sk†ada kaZdy z

Wykonawc6w wsp6Inie ubiegajacych sie o zam6wienie. Dokumenty te potwierdzaja spe仙anie warunk6w

udzia†u w postepowaniu, OraZ brak podstaw wykIuczenia wzakresie, W kt6rym kaZdy z wykonawc6w

Wykazuje spe†nianie warunk6w udzia†u w postepowaniu oraz brak podstaw wykiuczenia"

3〉 Wykonawca, kt6ry powo†uje sie na zasoby innych podmiot6w, W Ceiu wykazania braku istnienia wobec nich

POdst∂W Wykluczel「ia oraz spe†niania, W Zakresie, Wjaiくim powofuje sie na ich zasoby, Warunk6w udzia†u w

POStePOWaniu sk†ada takie oSwiadczenia dotyczace tych podmiot6w

18. Zwiazanie oferta

l〉　Wykonawca pozostaje zwiazanv oferta przez ok「es 30 dni. Bieg terminu zwiazania oferta rozpoczvna sie

WraZ Z uP†ywem te「minu sk†adania ofert.

2〉　Wvkonawca samodzieine lub na wniosek zamawiaj司CegO mOie przed†u2Y6 termin zwiazania oferta.

19. Zmiana lub wycofanie oferty

l〉　W dowoInym momencie przed up†ywem terminu sktadania ofert kaZdy wvkonawca moie wvcofachub ¥

Zmieni6 swoja oferte poprzez wycofanie wczesnIej z†otonej i z†oZenie nowej.



2) Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub o wvcofaniu ofertv wimo zostacttoZone w spos6b i w formie

PrZeWidzianych dIa z†oZenia oferty z zastrzeZeniem, ie koperty beda zawiera†y dodatkowe oznaczenie

ZM IANA’’/’’wYCOFANI E’’

CzeSC VI Spos6b obiiczenia ceny oferty

20. Forma wynagrodzenia za przedmiot zam6wienia, ZgOdnie z projektem umowy jest wynagrodzenie umowne,

ZgOdne z oferta Wykonawcy.

Dla oceny ofert naieZy ustali6 cene ofertowa jako maksymaIne wynagrodzenie za reaiizacje przedmiotu

Zam6wienia( Wykonawca na druku oferty winien wyszczeg6lniC rycza†towa cene za l miesiac wykonywania us†ugi

PrZemnOfona przez 12 miesiecy).

Ostateczne wynagrodzenie bedzie stanowi†o iIoczyn rzeczywistej iIoSci zreaIizowanego zakresu.

W przypadku:

-　PrZejecia pomieszczeh do utrzymania ich wczystoSci nie od Ol.01.2021 r. cena za pierwszy miesiaczostanie

ObIiczona proporcjonaInie do =o;ci dni wykonywanej us†ugi.

-　gdy z przyczyn o charakterze si†y wyZszej( np. pandemia〉 szko†a bedzie zamknieta, Wykonawcy przys†uguje

WynagrOdzenie za kardy dzieh nie wvkonywania us†ugi w wysoko;ci 60 % ceny za jeden dzieh pracy ,

Cena zajeden dzieh zostanie obliczona: Cena Za miesiac podzieiona przez30dni.

21. Wykonawcy′ kt6rzy na podstawie odrebnych przepis6w nie sa zobowiazani do uiszczenia podatku od towar6w

i us†ug w PoIsce podaja tylko cene netto. W takim przypadku Wykonawca, Sk†adajac oferte, jest zobowiazanv

POinformowaC Zamawiajacego, CZy Wyb6r jego oferty bedzie p「owadziC do powstania u zamawiajacego obowiazku

POdatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towar6w i us†ug, WSkazujac nazwe (rodzaj) towaru lub us†ugi,

lくt6「ych dostawa lub iviadczenie bedzie prowadziC do jego powstania, OraZ WSlくaZujac ich warto;C bez kwoty

POdatku;

DIa ceI6w por6wnania ofert, Zamawiajacv doliczy do ceny ofertowej netto wykonawcv zagranicznego

(obciaZajacego Zamawiajacego z tytu†u reaIizacji umowy〉 podatek od towar6w i us†ug, kt6rY Zamawiajapy bedzie

ZObowiazanv odprowadziC do w†aSciwego urzedu skarbowego.

22.Cena ofertowa

l) Cena ofertowa ( wtym cena za jeden miesiac) podana przez wykonawce zostanie ustaIona na okres waZnoSci

umowy i bedzie podIega†a zmianom przewidzianym w umowie.

2) Stawka podatkuVATjestokreSfana zgodniez ustawazdnia ll marca 2004 r. o podatku od

towar6w i us†ug (Dz.U.2018.2174 t.j.).

3) Nie naleZy stosowaC Zadnych upust6w.

4) Wszvstkie warto;ci powimy byC iiczone w waIucie poiskiej, W tym Cenyjednostkowe powinny bv紺czone z

dok†adnoScia do dw6ch miejsc po przecinku w rozumieniu ustawy z dnia 9 marca 2014 r. o informowaniu o

CenaCh towar6w i us†ug (Dz.∪・2019"178j.t.) oraz ustawy z dnia 7 1ipca 1994 r. o denominacji z†otego (Dz. ∪. z

1994 r. Nr84, POZ. 386ze zm.).

23. Tam, gdzie w dokumentacji przetargowej zosta†o wskazane pochodzenie (marka, Znak towarowy, PrOducent,

dostawca) mater-a†6w lub wskazane normy′ O kt6rvch mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Pzp′ Zamawla」aCy肯ZCZa
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ofe「owanie materia†6w lub rozwiazah ,,r6wnowaZnych′′ pod wzgIedem parametr6w technicznych′ uZvtkowych oraz

ekspIoatacyjnych

2. Wykonawca, kt6rv powo†uje sie w swojej ofercie na rozwiazania r6wnowaZne opisywane przez Zamawiajacego,

jest obowiazany wykazaC, Ze oferowane przez niego materia†y spe仙aja wymagania okre訓one przez

ZamawIa」aCegO.

W p「zypadku zastosowania materia†6w r6wnowaZnvch Zamaw-a」aCV Wymaga′ Od wykonawcv z†o2enia wraz z oferta

zestawienia materia†6w zamiennych w stosunku do dokumentacji przetargowej

CzeSC VIl - OPis sposobu przγgOtOWyWania ofert;

24. Zawarto5C oferty

l) Wykonawca moZe z†oZvC jedna oferte. Tre錐ofertY muSi odpowiadactreSci specyfikacji istotnych wa「unk6w

zam6wienia i byC sporzadzona na formularzu o treSci zgodnej z okreSIona we wzorze stanowiacym za†acznik

n「l.

2) Oferta oraz jej za†aczniki wymagaja podpisu os6b uprawnionvch do reprezentowania wvkonawcy w obrocie

gospodarczym, ZgOdnie z aktem rejestracyjnym i wvmaganiami ustawowym上

3) Oferta wi冊a by6 sporzadzona wj単vku poIskim.

4) Poprawk=ub zmiany w ofercie powinnv byC naniesione czvtelnie oraz opatrzone podpisem osoby lub os6b

uprawnionych.

25. Zaleca sie, dokumentv ofertowe uporzadkowa6, POnumerOWa6 i skompIetowaC w teczce′ kt6ra winna zawiera6:

a) wykazdokument6w (znumerami stron〉,

b) wype仙onywz6roferty w「az zza†acznikami okreSIonymi w pkt. 14 niniejszej SIWZ '

26. Informacje stanowiace tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu

nieuczciwej konkurencJ1

1〉 」e銅oferta zawiera dokumenty co do kt6rych wykonawca zast「zeg†, 2e nie moga by6 ujawnione - W6wczas

oferta powinna by6 sporzadzona w spos6b umoZ"wiajacy Zamawiajacemu udostepnienie dokument6w (z

Wyjatkiem okreSlonych w art' 8 ust’3 ustawy) wszystkim zainteresowanym.

2) Wykonawca, nie p6Zniej niZ w terminie sktadania ofert, POWinien wskaza6 w spos6b nie budzacy watpliwo;ci,

kt6re而ormacje stanowia tajemnice przedsiebiorstwa. Wykonawca powinien 「6wnieZ wykaza6, nie p6Zniej niZ

W terminie sktadania ofert, 2e zastrzeZone informacje stanowia tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu

PrZePis6w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwaIczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.∪・2019.1010

j.t.).Wykonawca powinien wiec wykaza6, iZ zast「zefone informacje nie zostaty ujawnione do dnia sk†adania

Ofert, maja charakter technicznv, teChnoIogiczny, Organizacvjny lub posiadaja warto$C gospodarcza oraz

Wykonawca podja† w stosunku do nich czvnno;ci zmierzajace do zachowania ich w poufnoSci.

3) Powv2sze info「macje musza byC oznaczone kIauzuIa: ,,而o「macje stanowiace tajemnice przedsiebiorstwa w

rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwaIczaniu nieuczciwej konkurencji 〈Dz. ∪・ Z 2003

r. nr 153 poz. 1503, Z P6Zn. zm.〉’’- Zaleca sie, aby by†ytrwale, Oddzielnie spiete.

4) Powyisze zasadv maja zastosowanie do informacji stanowiacych tajemnice przedsiebiorstwa, ZaWartyCh w

SZCZeg6lnoSci w o;wiadczeniach, Wy」aSnleniach i dokumentach sk†adanych przez Wykonawce w toku

POStePOWania o udzieIenie zam6wienia publicznego, PrZy CZym WSkazanie tvch info「macji oraz wykazanie, Ze

StanOWia one tajemnice przedsiebiorstwa powinno nastapiC przed up†vwem terminu do z†oZenia przez

Wvkonawce wyja鉦ie帥ub uzupe†niefr



27・ 1) OSwiadczenia o kt6rych mowa w n面ejszej SIWZ dotyczace wykonawcy 。mych podmiot6w, na kt6rych

Zdolno;ciach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach okre訓onvch w art. 22a ustawy oraz dotyczace

POdwykonawc6w, Sk†adane sa w oryginaIe.

2) Dokumenty, O kt6rych mowa w niniejszej SIWZinne niZ otwiadczenia, O kt6rych mowa w pkt 26.1 sk†adane saw

Oryginaie lub kopii po;wiadczonej za zgodnoSC z orygina†em.

3〉 PoSwiadczenia za zgodnost z orygina†em dokonuje odpowiednio wykonawca, POdmiot, na kt6rego zdoIno$ciach

Iub sytuacji polega wykonawca, Wykonawcy wsp6lnie ubjegajacv sie o udzielenie zam6wienia pubiicznego albo

POdwykonawca′ W Zak「esie dokument6w′ kt6re ka2dego z =ich dotycza.

4〉 PoSwiadczenie za zgodno;6 z orygina†em nastepuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej.

5) Dokumenty sporzadzone wjezyku obcym sa sk†adane wraz z t†um∂CZeniem na jezyk poIski.

28. Opakowanie i oznakowanie ofert - Oferty naIeZy sk†adaC w nieprzejrzystych i zamknietych kopertach lub

OPaIくOWaniach. 1くoperta ta winna by6 oznakowana nastepujaco:

1) zawieraC nazwe i dok†adny adres wykonawcy. W przypadku oferty wsp6lnej naleZy wymieni6 z nazwy z

Okre引eniem siedziby - WSZyStkie podmioty sk†adajace oferte wsp6lna z zaznaczeniem lidera,

2) zosta6 zaadresowana na: Szkola Podstawowa nr 16 Siemianowice Slaskie ul. Karola Szymanowskiego l1

3) zawieraC nazwe przedmiotu zam6wienia z dopiskiem OFERTA nie otwieraC przed 20.11.2020 r. godz. 14:30.

4) 」e釦oferta zostanie przes†ana pocztapaieZy na kopercie dopisa6: 〃Oferta dot. postepowania pn.: Utrzymanie

CZyStOSci w budynku Szko†y Podstawowej Nr 16 w Siemianowicach Slaskich.

29・ Zamawla」aCy nie przewiduje rozIiczenia w waIutach obcych;

30. Zamawiajacy nie przewiduje przeprowadzenia aukcji eIektronicznej,

31. Koszt sporzadzenia oferty - WSZelkie kosztv zwiazane z opracowaniem i przed-oZeniem oferty ponosi

Wykonawca,

Rozdzia† V川informacje o trybie sktadania, OtWarCia oraz badania ofert

32. Sktadanie ofert

l) Oferty naIeZy sktada6 osobiScie Iub przesy†a毎oczta na adres podany w pkt. 28 w terminie do 20.11.2020r,

godz.14:00二

2) Oferty sk†adane osobiScie beda przyjmowane-W Sekretariacie Szko†y Podstawowej nr 16im. B・ Prusa przy

uI・ Szymanowskiego ll w Siemianowicach S上w godz. od 7iQdo 15QQw dni robocze, Od poniedzia†ku do piatku.

3) Oferty z†oZone po terminie zostana zwr6cone wykonawcom.

1) Otwarcie z†ofonych ofert nastapi dnia 20.11.2020r. o godz.14:30 w siedzibie Zamawiajacego przy ul.

Szymanowskiego ll w Siemianowicach Sleskich, POk6j 15 A.

2) Otwarcie ofert jestjawne.

3) Bezpo;rednio przed otwarciem ofert Zamawiajacy poda kwote, jaka zamierza przeznaczyC na sfinansowanie

4) Zamawia庫y w trakcie pubIicz=egO OtWarCia ofert odczyta i odnotuje w protokole‥ naZWe (wykonawcy〉, adres

Wykonawcy′ informacje dotyczaca ceny′ termin wykonania zam6wienia, Ok「es gwarancji i warunki p†atnoSci

ZaWarte W POSZCZeg6lnej ofercie ,
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5) Niezw†ocznie po otwarciu ofert zamawiajacy zamieszcza na stronie intemetowej informacje dotyczace:

a〉　kwotv,jaka zamierza przeznaczvC na sfinansowanie zam6wienia;

b) firm oraz adres6w wvkonawc6w, kt6rzy z†oZyIi oferty w te「minie;

c) ceny, terminu wykonania zam6wienia, Okresu gwarancji i warunk6w p†atno;ci zawa「tych w ofertach.

6) Zamawiajacv w trakcie publicznego otwarcia ofert odczyta r6wnieZ informacje o tym, kt6re dokumenty zosta†y

zastrzeiene przez wykonawce jako niejawne w rozumieniu art. 8 ust. 3 PZP, je釦wykonawca zastrzeg† takie

dokumenty.

34. Badanie ofe「t, SPOS6b poprawiania omγtek, uZuPetnianie dokument6w

l) W ceIu wyboru wykonawcy zam6wienia, WSZyStkie oferty zostana dok†adnie p「Zebadane pod wzgledem

kwaiifikacj= wiarygodnoSci wykonawc6w oraz poziomu ceny ofertowej, termin6w wvkonania zam6wienia

Publicznego, gWaranCji. Badanie ofertjest poufne.

2) Zamawiajacv poprawia omy†ki w ofercie zgodnie z zasadami okreSIonymi w art. 87 ustawy, niezw†ocznie

ZaWiadamiajac o tvm wykonawce kt6rego oferta zosta†a poprawiona.

3) 」e銅wykonawca nie zgadza sie na poprawienie omy†ki, O kt6rej mowa w art. 87 ust.2 pkt 3 ustawy, jest

zobowiazanv wterm面e 3 dni od dnia doreczenia zawiadomienia powiadomi6 o tym Zamawiajacego na pISmIe.

Odmowa wyraZenia zgodv przez Wykonawce na poprawienie omy†ki powoduje odrzucenie oferty wykonawcy.

4) Zamawiajacy wezwie wykonawce do z†oZenia wvjaSnieh dotvczacych o;wiadczeh lub dokument6w o kt6rych

mowawart. 25 ust. 1-ZgOdnie zart. 26 ust. 4 ustawy.

5〉 Szczeg6†owe badanie ofert odbedzie sie w spos6b niejawny" Zamawiajacv moZe zwraca6 sie do wvkonawc6w o

udzieIenie wvjaSniefi dotvczacych tre誼z†otonej ofertv -WtrYbie art, 87 ustawy oraz art・ 90 ustawv・ Wvkonawcy

Sa ZObowiazani do udzielenia Zadanych wyjaSnieh w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

35. lnformacja dotyczaca badania raZaco niskiej ceny

」eieIi zaoferowana cena lub koszt, Iub ich istotne czesti sk†adowe, Wydaja sie raねco niskie w stosunku do

przedmiotu zam6wienia i budza watpIiwo紺zamawiajacego co do moZ=wo紺wykonania przedmiotu zam6wienia

zgodnie z wymaganiami okre引onymi przez zamawiajacego iub wynikajacymi z odrebnych przepis6w, ZamaWiajacv

ZWraCa Sie o udzieIenie wvjaSnieんO kt6rych mowa w art. 90 ust"1 pzp. Zamawiajacy zwraca sie o wyJaSnlenIa W

szczeg6lnoSci w przypadku gdv cena ca†kowita ofertv jest niZsza o co najmniej 30% od wartoSci zam6wienia

POWiQkszonej o naleZnv podatek od towar6w i us†ug, uStalonej przed wszczeciem postepowania zgodnie z art. 35

ust. 1 i 2 lub Sredniej arytmetycznej cen wszystkich z†oZonych ofert, Chvba ie rozbieinoS6 wynika z okoIicznosti

OCZyWistych, kt6re nie wvmagaja wy」aSnienia;

CzeS6 iX Tryb i zasady wyboru najkorzystniejszej oferty

36. Tryb badania i oceny oferty :

Badania i oceny ofert bedzie dokonywa†a komisja przetargowa

37. Kryte「ia oceny oferty :

W ceIu wyboru najkorzystniejszej ofe「ty zamawiajacy przyj封nastepujace kryteria - PrZyPisujac im odpowiednio

Wage PrOCentOWa :

1) cena ofertowa　　　　　　　　　　　　　　　60%

2) nadz6r wYkonawcy nad jakoScia us†ug　　　　40%

38. Zasady oceny ofe巾Wg uStalonych kryte「i6w.

1〉 Do por6wnania i oceny ofert w kryterium ,,Cena Ofertowa’’stosowany bedzie wz6r:

0

し
い
小
火
へ



X = nejniおza cena oferowana brutto

Cena bruttoofertybadanej x lOO x60%

2〉 Do por6wnania i ocenv ofert w kryterium ,,nadz6r wykonawcy nad jakoScia us‡ug′′ stosowana bedzie zasada

jn:

‾ 」e釦wykonawca oSwiadczy言e osoba o kt6rej mowa w §3 ust.5 wzoru umowy wyznaczona przez

Wykonawce do oceny jakoScj wykonywanych usfug porzadkowvch bedzie dwa razy w tygodniu tj. wtorek

i czwartek (wraz z wvznaczonymi przez Zamawiajacego osobami 〉 sprawdza†a jakoSC wykonywanej us†ugi

OtrZyma lOO pkt x40% znaczenie tego krvterium = 40 pkt

‾ 」e釦osobajw. bedzie ocenia†ajakoSdraz natydzieh (tj・ CZWartek)-Wykonawca otrzyma 60 pkt x40%= 24

Pkt

‾ 」e釦osoba jw. bedzie oceniatajakoS6 raz na dwa tγgOdnie- Wykonawca ot「zyma 30 pktx 40% = 12 pkt

‾ 」e銅osoba j.w bedzie oceniaねjako;6 wykonanej us†ugi tylko w przypadkach gdy beda zgIaszane uwagi

W PrZedmiocie jakoSci wykonywania us†ugi. - Wykonawca otrzyma o pkt.

Uwaga- je銅wykonawca nie poda na druku oferty tej informacji to zamawiajacy uzna言e bedzie te us†uge

Wykonywa圧yIko w przypadkach gdy zgodnie z umowa beda zg†aszane uwagi.

Otrzymanie O pkt nie spowoduje odrzucenia oferty.

」e訓dzieh na sprawdzenie jakoSci wykonanej us†ugi wvpadnie w dniu wolnym od pracy sprawdzenie to powimo

OdbyCsiew dniu nastepnym po dniu wolnym.

3. Oferta, kt6ra spe仙wszystkie warunk= wymagania oraz uzyska najwyZsza liczbe punkt6w, ZOStanie uznana za

najkorzystniejsza.

CzeSC X Dokumenty wymagane od wykonawcy, kt6rego oferta zosta†a najwγiej oceniona

39. Wykonawcy, kt6rego oferta zosta†a najwyZej oce両ona bedzie zobowiazany do ztoZenia w wyznaczonym

terminie (nie kr6tszym niZ 5 dni) aktualnvch na dzieh z†oZenia - O;wiadcze信dokument6w potwierdzajacych

OkoIicznosd, O kt6「ych mowa w art. 25 ust. 1.

40. W ceIu potwierdzenia spe仙ania przez wykonawce war=nk6w udzia†u w postepowa=iu dotyczacych sytuacji

finansowej lub ekonomicznej zamawiajacy wymaga od wvkonawcy, kt6rego oferta zosta†a najvyZej oceniona

PrZed†o2enja:

-　dokument6w potwierdzajacych′ ie wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnoSci cvwilnej w zak「esie

PrOWadzonej dzia†alnoSci zwiazanej z przedmiotem zam6wienia na sume gwarancyjna okreSIona przez

- informacji banku iub sp6rdzielczej kasy oszczednoSciowo-kredytowej potwierdzajacej wysokoS6 posiadanych

stodk6w finansowvch Iub zdoIno$ckredvtowa wvkonawcv′ W Okresie nie wczeSniejszym niZ l miesiac przed

up†ywem te「minu sk†adania ofert aIbo wniosk6w o dopuszczenie do udzia†u w postepowaniu;

Uwaga. 」eidi z uzasadnionej przyczvny wykonawca nie moZe z†oZY6 wymaganych przez zamawiajacego

dokument6w′ O kt6rych mowa w pkt 40 zamawiajacy dopuszcza ztoZenie przez wvkonawce innych dokument6w,

O kt6rych mowa w art. 26 ust. 2c ustawy.
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41. W celu potwierdzenia spe仙ania przez wykonawce warunk6w udzia†u w postepowaniu -dotyczacych zdoinoSci

technicznej Iub zawodowej zamawiajapy wymaga od wykonawcy, kt6rego oferta zosta†a najwγZej oceniona

PrZedtoZenia:

wykazu ustug wykonanych, a W PrZyPadku Swiadczeh okresowych lub ciag†ych r6wnieZ wykonywanvch′ W Okresie

ostatnich 3 lat przed up†ywem terminu sk†adania ofert a jeねli okres prowadzenia dzia†alnoSci jest kr6tszv-W tym

okresie, WraZ Z POdaniem ich warto紺, PrZedmiotu, datwykonania i podmiot6w′ na rZeCZ kt6rvch dostawy Iub us†ugi

zosta†y wykonane, OraZ Za†aczeniem dowod6w okre5lajacych czv te dostawy lub us†ugi zosta†y wykonane lub sa

wykonywane naleZycie, PrZy CZym dowodami, O kt6rYCh mowa, Sa referencje badZ inne dokumentv wystawione

przez podmiot, na rZeCZ kt6rego us山gi byty wykonywane′ a W PrZyPadku Swiadczeh okresowych lub ci鵡†ych sa

wykonywane, a jeie‖ z uzasadnionej przyczynv o obiektywnvm charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskaC

tych dokument6w - 0$wiadczenie wykonawcy; W PrZyPadku Swiadczeh okresowych Iub ciag†ych nadaI

wykonywanvch referencje badZ ime dokumentv potwie「dzajace ich naleZyte wykonywanie powimy by6 wydane

nie wczechiej r竜3 miesiace przed up†ywem terminu sk†adania ofert

Uw∂ga. 」eZeli wvkaz, O$wiadczenia lub inne z十oZone przez wvIくOnaWCe dokumentv budza w都pIiwoSci

zamawiajacego, mOZe on zwrociC Sle bezpo;rednio do w†aSciwego podmiotu, na rZeCZ kt6rego us†ugi by†y

wykonane, a W PrZyPadku ;wiadczeh okresowych lub ciag†ych sa wvkonywane, O dodatkowe informacje lub

dokumenty w tym zakresie.

42. W celu potwierdzenia braku podstaw wvkIuczenia wvkonawcy z udzia†u w postepowaniu wykonawca kt6rego

Oferta zosta†a najwyiej oceniona w而en przed†oZvC:

1) za$wiadczenie w†aSciwego naczelnika urzedu skarbowego potwie「dzajace, 2e wvkonawca nie zaIega z

op†acaniem podatk6w, WVStaWionego nie wczesnlej niZ 3 miesiace przed up†vwem terminu sk†adania ofert lub

inny dokument potwierdzajacy, ie wykonawca zawar† porozumienie z w†a;ciwym organem podatkowym w

SPraWie sp†at tvch naleinoSci wraz z ewentuaInymi odsetkam=ub grzywnam主W SZCZeg6lnoSci uzyska†

PrZeWidziane prawem zwoInienie, Odroczenie Iub roz†o2enie na raty zaieg十ych p†atno;c=ub wstrzymanie w

CatoSci wykonania decyzji wfaSciwego organu;

2) za;wiadczenie w†a;ciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zak†adu Ubezpieczeh Spo†ecznych lub Kasy

Rolniczego Ubezpieczenia Spo†ecznego aIbo inny dokument potwierdzajacy, ie wykonawca nie zaiega z

OP†acaniem sk†adek na ubezpieczenia spo†eczne lub zdrowotne, WyStaWionego nie wcze$niej niZ 3 miesiace

PrZed up†vwem terminu sk†adania ofert lub imv dokument potwierdzajacv, ie wvkonawca zawar†

POrOZumienie z w†aSciwym organem w sprawie sp†at tvch naIeZno5ci wraz z ewentuaInymi odsetkam=ub

grzywnam主W SZCZeg6lnoSci uzyska† przewidziane prawem zwolnienie, Odroczenie lub roz†oZenie na raty

ZaIeg†ych p†atnoSc=ub wstrzvmanie w ca†oSci wvkonania decyzji w†a;ciwego organu;

3) odpis z w†aSciwego rejestru lub z centralnej ewiden旬=nformacji o dziataInosti gospodarczej, jeie= odrebne

PrZePisy wymagaja wpisu do rejestru lub ewidencji, W CeIu potwierdzenia braku podstaw wykiuczenia na

POdstawie art. 24 ust. 5 pkt l ustawy;

4〉　o:wiadczenie wvkonawcy o niezaleganiu z op†acaniem podatk6w i op†at iokalnych, O kt6rych mowa w ustawie

Z dnia 12 stvcznia 1991 r. o podatkaCh i op†atach lokalnvch (Dz.∪.2019.1170j.t. ze zm.

43. 」e2eii wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium RzeczypospoIitej PoIskiej, Zamiast

dokument6w, O kt6「ych mowa w pkt 42 sk†ada nastepujace dokumenty:
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Pkt 42 pkt l, 2 i 4 sktada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, W kt6rym wykonawca ma siedzibe lub

miejsce zamieszkania, POtWierdzajace odpowiednio, Ze:

a) 〈inf. z US i ZUS)- nie zaIega z op†acaniem podatk6w, OP†at, Sk†adek na ubezpieczenie spo†eczne iub zdrowotne

aIbo ie zawar† porozumienie z wtaSciwym organem w sprawie s函t tych naleZnoSci wraz z ewentuaInymi

Odsetkam=ub grzywnami, W SZCZeg6InoSci uzyska† przewidziane prawem zwolnienie, Odroczenie Iub roz†oZenie

na raty zaIeg†vch p†atno;c=ub wstrzymanie w ca†oSci wykonania decyzji w†aSciwego organu,

b) Dokumenty te powinny byC wystawione nie wczeiniej niZ 3 miesiace przed up†ywem sk†adanIa Ofert (KRS山b

ewidencja) nie otwarto jego likwidacji ani nie og†oszono upad†oSci.

44. 」eZeIi w kraju, W kt6rym wvkonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkaniaァnie wydaje sie dokumentu, O kt6rych

mowa w pkt 43. zastepuje sie go dokumentem zawierajacvm odpowiednio oSwiadczenie wykonawcy, Ze

WSkazaniem osobv albo os6b uprawnionvch do jego reprezentacji, Z†otone przed notariuszem lub przed organem

Sadowym, administracyjnym aIbo organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego w†aSciwym ze wzgIedu na

Siedzibe Iub miejsce zamieszkania wykonawcv lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument ten winien by6

WyStaWiony wterminie jak okreSlono w pkt. 57.

45. Dokumenty od podmiotu udostepniajacego zas6b i podwvkonawcy

l) Zamawiajacy wymaga坦WVkonawcv, kt6rv polega na zdolnoSciach lub svtuacj=nnych podmiot6w na zasadach

OkreSIonych w art. 22a ustawy, PrZedstawienia w odniesieniu do tych podmiot6w :

a) dokument6w na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia

b) niezbednych dokument6w w ceIu udowodnienia, 2e ww. Wykonawca bedzie dysponowa†zasobami mu

udostepnionymi w stopniu umoZliwla」aCym naieZyte wykonanie zam6wienia publicznego oraz oceny, Ze

StOSunek taczacv firme kt6ra 「eprezentuje z wvkonawca gwarantuje rzeczvwisty dostep do zasob6w mu

udostepnionych.

2〉　Zamawiajacy nie bedzie wymaga† od wykonawcy przedstawienja dokument6w na potwierdzenie braku

POdstaw do wykluczenia′ dotyczacych podwvkonawcy′ kt6remu zamierza powierzyC wykonanie czeSci

Zam6wienia, a kt6ry nie jest podmiotem, na kt6rego zdolnoSciach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach

OkreSIonych w art. 22a ustawy.

46. W p「zypadku wa坤WOSci co do treici dolくumentu ZtOZOnegO PrZeZ Wykonawcq, ZamaWiajacy mo2e zwroc-C Sle

do wtaSciwych organ6w odpowiednio kraju′ W kt6rym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub mjejsce

Zamieszkania ma osoba′ kt6rej dokument dotyczv′ O udzieienie niezbednych informacji dotyczacych tego

dokumentu.

46a.1. Dokumenty lub oSwiadczenia, O kt6rych mowa w rozporzadzeniu ( w sprawie rodzaj6w dokument6w, jakich

moie 2adaC zamawla」aCy Od wykonawcy w postepowaniu o udzieIenie zam6wienia Dz.U z 2016 poz.1126 ze

Zmianami), Sktadane sa w orvginale w kopii poSwiadczonej za zgodnost z o「vgina†em.

2 Po;wiadczenia za zgodnoSC z orygina†em nastepuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii o;wiadczenia

SPOrZ如zonych w postaci papie「owej, W†asnorecznym podpisem ,

3 PoSwiadczenia za zgodnoS6 z orvgina†em dokonuje odpowiednio wykonawca, POdmiot, na kt6rego zdoInoSciach

Iub sytuacji polega wykonawca′ WykonawcY WSP61nie ubiegajacy sie o udzie-enie zam6wienia pubIicznego aIbo

POdwYkonawca′ W Zakresie dokument6w lub oSwiadczeh, kt6re ka2dego z nich dotvcza.

47. Wvkonawca nie jest obowiazany do z†oienia otwiadcze帥ub dokument6w potwierdzajacych okoIicznoSci, O

kt6rych mowa w art. 25 ust‘ 1 pkt 3 ustawy, jeZeli Zamawia庫y posiada oSwiadczenia lub dokume dotyczace
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tego wykonawcy lub moie je uzyskaC za pomoca bezp†atnych i og6lnodostepnych baz danych, W SZCZeg6lnoSci

「ejestr6w pubIicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 iutego 2005 r. o informatyzacji dziatalnoSci podmiot6w

reaIizujacych zadania pubIiczne( Dz.∪.2019・700 j.t・ Ze Zm.)

a) jeZeli Zamawiajacy posiada o;wiadczenia lub dokumenty dotvczace tego Wvkonawcy Wykonawca winien

wskaza6 miejsce dostepnoSci tvch dokument6w ( np, POda6 nazwe postepowania i wydzia† prowadzacy

POStePOWanie,

b) je銅w/w dokumenty moZna uzyska6 za pomoca bezp†atnych iog6lnodostepnych baz danych w formie

eIektronicznej to wvkonawca na druku oferty wskaZe pod jakimi okreSIonymi adresami sa one dostepne. W

takim przypadku Zamawiajacy pobiera samodzieInie ztych baz danych wskazane przez Wykonawce dokumenty.

Dotyczy to w szczeg6inoSci informacji odpowiadajacej odpisowi aktuainemu Rejestru Przedsiebiorc6w

pobieranej na podstawie a「t, 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r・ O Krajowym Rejest「Ze S如owym

(Dz.∪.2019,1500 j.t.) oraz wyd「uk6w z CentraInej Ewidencj= lnformacji o Dzia†aInoSci Gospodarczej art. 44

ust.4 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Cent「aInej Ewidencj= lnformacji o Dzia†alnoSci Gospodarczej i Punkcie

lnformacji dIa Przedsiebiorcv (Dz.∪.2019.1291 j.t.).

48. W przvpadku, gdy dokumenty wjezvku obcvm mo2na uzvskaC za pomoca bezp†atnvch i og6lnodostepny⊂h baz

danvch, W6wczas Zamawiajacy wymaga przedstawienia t†umaczenia tych dokument6w na jezyk poIski"

49. Odrzucenie ofert. Zamawiajacy odrzuci oferte w sytuacji jn:

a) w przvpadku gdy zaistnieje przes†anka okreSIona z art. 89. ust.1 ustawy.

b) Zosta†a z†ofona przez wvkonawce wykIuczonego z postepowania zgodnie z art. 24 ust.1 ustawy oraz art. 24

ust.5.ustawy

50. Rozstrzygniecie postepowania:

Zamawiajacv dokona wyboru oferty najko「zvstniejszej z punktu widzenia kryterium przvjetego w przeta「gu,

SPOst6d wszystkich ofert spe†niajacych wymagania specyfikacji. Zamawla」aCy nIe PrZePrOWadzi aukcji elektronicznej

W Ceiu wybory ofertv najkorzystniejszej

51. Zamawia」aCy nie przewiduje udzielenia wykonawcy zaliczek na poczet wylくOn∂nia zam6wienia了

52. Kary umowne - Zamawiajacv naIiczy kary umowne na warunkach i wwysokosti okreSIonych we wzorze umowy.

53. Termin p†atnoSc主

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy bedzie p†atne wykonawcv w terminie 21 dni od dnia

dostarczenia p「aw刷owo wystawionego 「achunku Iub faktury do siedziby zamawiajacego. Zamawiajapy dopuszcza

WyStaWianie e-faktur. Dane dotyczace konta na kt6ry naleZy p「zestaC eイakture zostana udostepnione w terminie

POZniejSZym. W przypadku gdy wybrany wykonawca bedzie chcia† skorzystaC z tej moZliwoSci powinien zwrocIC SIe

do zamawiajacego o dodatkowe informacje.

54. Wz6r umowy - Wz6r umowy okre引ony zosta† w za†aczniku do specvfikacji.

55. Zmiana postanowieh umowy.- ZOSta†a okreSIona we wzorze umowy.

CzeSC X=　Zawarcie umowY;

56. Zawarcie umowγ

1) Umowa zostanie zawarta w terminie wvznaczonym przez Zamawiajacego. Termin zawarcia umowv zostanie

OkreSlony zgodnie z art. 94 ust. 1 ustawy
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2〉　Niezw†ocznie po otrzymaniu zawiadomienia o wybo「ze ofertv, Wykonawca kt6rego oferte wvbraIIO Winien

Skontaktowadsie z ZamawIa」aCym W Celu dokonania niezbednych uzgodnieh

3) Wvkonawcy wsp6inie ubiegajacy sie o zam6wienie (kt6rzy zosta= wybrani do reaIizacji przedmiotu

Zam6wienia) wimi przed podpisaniem umowy dostarczy6 dokument reguIujacv ich wsp6tprace.

4) 」eZeli Wykonawca, kt6rego oferta zosta†a wvbrana, uChyIa sie od zawarcia umowy Zamawiajacy wybierze

Oferte najkorzystniejsza spoSr6d pozosta†ych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

Czest X=I Srodki ochronγ PraWnej

57. 1) W toku postepowania o udzielenie zam6wienia przys†uguja 5rodki ochronv prawnej przewidziane w

PrZePisach Dzia†u VI ustawy Pzp- informacja o naruszeniu ustawy pzp lub odwo†anie do Krajowej lzby Odwo†awczej

i skarga do sadu okregowego wnoszone w spos6b i wterminach okre;Ionych w ustawie Pzp. Srodki ochrony prawnej

OkreSIone w ww. przepisach przystuguja wvkonawcom, a tak2e innemu podmiotowi, jeZeii ma lub mia† interes w

uzyskaniu danego zam6wienia oraz poni6s=ub moie ponieiC szkode w wyniku naruszenia przez Zamawiajapego

PrZePis6w ustawy Pzp.

Wobec og†oszenia o zam6wieniu oraz specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia Srodki ochrony prawnej

PrZVS†uguja r6wnieZ organizacjom wpisanym na liste o kt6rej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

2) Odwo†anie p「zvs†uguje wytacznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynno$ci zamawiajacego podjetej w

POStePOWaniu o udzieienie zam6wienia lub zaniechania czynnoSci, do kt6「ej zamawiajacy jest zobowiazany na

POdstawie ustawy.

WartoSC zam6wieniajest ni2sza od r6wnowartoSci kwoty 209.000 euro wiec zgodnie z art. 180 ust.2 wiec

Odwo†anie przys†uguje wy†acznie wobec czynnoSci:

- Okre封enie warunk6w udziatu w postepowaniu;

- WykIuczenia odwo両acego z postepowania o udzielenie zamowIenla;

- Odrzucenia oferty odwo†ujacego;

OPisu przedmiotu zam6wienia;

- Wyboru =ajkorzystniejszej oferty.

3) Odwo†anie powinno wskazvwa6 czynnost lub zaniechanie czynnoSci zamawiajacego, kt6rej zarzuca sie

niezgodnoSC z przepisami ustawy′ ZaWieraC zwiez†e przedstawienie zarzut6w′ OkreSla6 Zadanie oraz wskazywa6

OkoIicznoSci faktyczne i prawne uzasadniajace wniesienie odwo†ania,

Odwo†anie wnosi sie do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej a-bo w postaci e-ektronicznej,

OPatrZOne Odpowjednio w†asnorecznym podpisem albo kwaIifikowanym podpisem ele一くtrOnicznym Odwofujacy

PrZeSy†a kopie odwo†ania zamawla」aCemu PrZed up†vwem terminu do wniesienia odwo†ania w taki spos6b, aby

m6g† on zapozna6 sie z jego tre5cia przed up†ywem tego terminu.

4) Terminy:

a) Odwo†anie wnosi sie wterminie 5 dni od dnia przesfania informacji o czynnoSci zamawiajacego stanow垂cej

POdstawe jego wniesienia -jeie‖ korzystano ze Srodk6w′ O kt6rych mowa w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp,

albo w terminie lO dni - W POZOSta†ych p「zypadkach.

b〉 Odwo†anie wobec treSci og†oszenia o zam6wieniu′ a takie wobec postanowieh specyfikacj=stotnych

Warunk6w zamowIenIa′ WnOSi sie w terminie 5 dni od dnia pubIikacji og†oszenia w Biuletynie Zam6wieh

PubIicznych lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia na stronie internetowej.

C〉　Odwo†anie wobec czymo;ci innych niZ ok「eSIone powvZej wnosi sie w terminie 5 dni od dnia, W kt6rym

POWZieto iub przy zachowaniu naleiytej staramoSci moZna by†o powziaC wiadomoS6 o okolicznoSciach

StanOWiacvch podstawe jego wniesienia.

d) 」eidi zamawiaj印y nie przes†a† wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej,

WnOSi sie nie p6Zniej ni2 wterminie:
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ー　15 dni od dnia publikacjiw BiuIetynieZam6wieh Pub=cznych og†oszenia o udzieleniu zam6wienia;

-　1 miesiaca od dnia zawarcia umowy,」eZeli zamawiajacy nieopublikowa†w Dzienniku Urzedowym Unii

Europejskiej og†oszenia o udzieIeniu zam6wienia.

5〉　Tryb rozpatrvwanねodwotah oraz spos6b wniesienia skargi do s如u olくresta ,,DziatVL $rodki ochronv prawnej’’

ustawy.

6) Z†oZenie odwo†ania po up†ywie terminu sk†adania ofert zawiesza bieg terminu zwiazania oferta do czasu

Og†oszenia przez Krajowa lzbe Odwo†awcza orzeczenia.

CzeS〔 XiV Postanowienia ko龍owe

58. UniewaZnienie postepowania

l〉 Zamawiajacy uniewaZni postepowanie w sytuacjach okre引onych w a「t. 93 ustawy.

2〉 O uniewaZnieniu postepowania Zamawiajacv zawiadomi r6wnocze鉦e wszystkich wykonawc6w, kt6rzy:

a〉　ubiega= sie o udzieienie zam6wienia -W PrZyPadku uniewaZnienia postepowania przed up†ywem terminu

Skfadania ofert,

b〉　z†oZyli oferty-W PrZVPadku gdy uniewaZnienia postepowania po up†ywie terminu sk†adania ofert.

POdaj準uzasadnienie faktyczne i prawne.

59. Protok6t postepowania

W trakcie prowadzenia postepowania o udzieienie zam6wienia zamawla」aCy SPOrZadza protok6†, ZaWierajacy co

najmniej informacje okre$lone w art. 96 ust. 1 ustawy,

1)　Protok6† postepowania wraz za†acznikami jest jawny. Za†aczniki do protoko†u udostepnia sie po dokonaniu

WVboru najkorzvstniejszej oferty Iub uniewaZnieniu postepowania z tym, ie oferty b?da udostepniane od

Chw硝ich otwarcia.

2)　Nie ujawnia sie informacji stanowiacych tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepis6w o zwalczaniu

nieuczciwej konkurencji je銅wykonawca, nie poznlej ni2 w terminie sk†adania ofert, ZaStrZeg†, ie nie moga

byfudostepniane oraz wykaza吊e nie moga bvC one udostepnione.

3〉　　Wykonawca nie moZe zastrzec informacji, kt6re Zamawiajacv odczytuje w trakcie publicznego otwarcia ofert.

4〉　　Zamawiajacy udostepnia protok6=ub za†aczniki do protoko†u na wniosek. Spos6b udostepnienia protoko†u

Okre引a 「ozporzadzenie Prezesa Ministra Rozwoju z dnia 26 1ipca 2016 r. w sprawie protoko†u postepowania

O udzieIenie zam6wienia pu帥cznego (Dz. ∪. poz. 1128) z zastrzeZeniem pkt 5.

与〉　　Z uwagi na zagroZenie epidemiczne wglad do protoko†u oraz zatacznik6w do protoko†u odbywa6 sie bedzie

POPrZeZ ich udostepnienie droga eIektroniczna.

6)　Udostepnienie protoko†u oraz za†acznik6w do p「otoko†u odbywaC sie bedzie na poniZszych zasadach:

a)　osoba zainteresowana zobowiazana jest z†oZy6 w siedzibie Zamawiajacego wniosek o udostepnienie

tre$ci protoko†u Iub /i zatacznik6w do protoko†u

b)　zamawiajacy ustali z uwzgIednieniem z†oZonego w ofercie zastrzeZenia o tajemnicy przedsiebiorstwa,

Zakres info「macji, kt6re moga by6 udostepnione.

Po przeprowadzeniu powyZszvch czynnoSci Zamawiajacy udostepni wnioskodawcy protok6t lub/i za†aczniki

doprotoko†u.

CzeSC XV KiauzuIa informacyjna z art. 13 RODO

60. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Eu「opejskiego i Rady (UE〉 2016/679 z dnia 27 kwietnia

2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiazku zp「zetwarzaniem danych osobowych i w印rawie

l、
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SWObodnego przep†ywu takich danvch oraz uc回enia dyrektywy 95/46/WE (og6lne rozporzadzenie o ochronie

danych) (Dz. Urz. UE L l19 z O4.05.2016, Str. 1), daIej ,,RODO’’, informuje, ie:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest : Dyrektor Szko†y Podstawowej nr 16 z siedziba w

Siemianowicach Sほskich przy u上K. Szymanowskiego ll, e-mail sp16@sp16,Siemianowice.pI

Dyrektor Szko†y wyznaczv† inspektora ochrony danych, Pan Tomasz Piesiur e-ma帖abi@medialeaming.p1

2〉　Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 1it. c RODO w celu zwiazanym z

POStePOWaniem o udzieIenie zam6wienia publicznego pn: Utrzymanie czystosti w budynku Szkoty

Podstawowej Nr 16 w Siemianowicach S吃skich prowadzonym w t「ybie przetargu nieograniczonego;

3〉　odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby lub podmioty, kt6rym udostepniona zostanie

dokumentacja postepowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnfa 29 stycznia 2004 r. - Prawo

Zam6wieh pubiicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), daiej ,,uStaWa Pzp’’;

4〉　Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane, ZgOdnie z art. 97 ust, 1 ustawy Pzp, PrZeZ Okres4 latod dnia

Zakohczenia postepowania o udzieIenie zam6wienia, a jeieli czas trwania umowy przekracza 4 Iata, Okres

PrZeChowywania obejmuje ca†y czas trwania umowy;

5) obowiazek podania przez Pania/Pana danych osobowych bezpoSrednio Pani/Pana dotyczacychjestwymogiem

ustawowym okreSIonym w przepisach ustawy Pzp, ZWiazanym z udzia†em w postepowaniu o udzielenie

Zam6wienia pubIicznego声OnSekwencje niepodania okre封onych danych wynikaja z ustawy Pzp;

6) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w spos6b zautomatyzowany,

StOSOWanie do art. 22 RODO;

7) posiada Pani/P∂n:

-　na POdstawie art. 15 RODO prawo Zadania dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;

‾　na POdstawieart. 16 RODO prawo do2adania sprostowania Pani/Pana danvch osobowych章;

-　na POdstawie art. 18 RODO prawo Zadania od administratora ograniczenia przetwarzania danych

OSObowych z zastrzeieniem przypadk6w, O kt6rych mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;

‾　PraWO do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, Ze

PrZetWarZanie danych osobowych Pani/Pana dotvczacych narusza przepisy RODO;

8〉　prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan言e

PrZetWarZanie danych osobowych Pani/Pana dotvczaeych narusza przepisy RODO;

9〉　nie przvs†uguje Pani/Panu:

-　WZW車zkuzart. 17ust. 3 ‖t・ b, d Iube RODOp「awodousunieciadanychosobowych;

葛　PraWO do przenoszenia danych osobowych, O kt6rym mowawart. 20 RODO;

-　na POdstawieart. 21 RODO prawosprzeciwu′WObecprzetwarzania danych osobowych,gdyZ podstawa

PraWna PrZetWarZania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 iit. c RODO.



’’ w加5nienie;∴∴5koIZyStOnie z prow。 do sprostow。nio nie moie　5kutkow。C zmicJnq Wyniku po5t印OWOni。

o udzie/enie z。m6wienio pub/icznego cmi zmic'nq POSt。nOWieh umowy w z。kresie r'iezgodnym z ustowq Pzp oroz nie mo2e mrusZ。C

integr。/no女i protokoんoroz /ego z。佃cznik6w・

事● wyids扉en/e: PrOWO do ogroniczen/。 PIZetW。rZOni。 nie m Z。StOSOWOnio w odniesieniu do przechowyw。n/。, W Ce/u z。peWnieni。

korzyst。nio ze jrodk6w ochrony prown匂/ub w ce/u ochrony prc'W /m♀i osoby毎yczne/ /ub pr。Wn♀ん/ub z L/WOgi m wo之ne wzg/?dy

in teresu pub/icznego Unii Europ匂ski♀i /ub poh5tWO CZ/onkowsk/ego.

Za†aczniki:

之a†. n「 l

za上n「2

za†. n「3

乙a†. n「4

Za†. n「与

Zれn「6

WZ6r ofertv Wykonawcy,

Wz6r oSwiadczenia Wykonawcy sk†∂danego na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy pzp dotycz司CegO

PrZeS†anek wvkluczenia z postepowania

wz6r o$wiadczenia WykonawcY Sk†adanego na podstawie a「t. 25a ustawy pzp dotyczacego

SPe†niania warunk6w udzia†u w postepowaniu.

oSwiadczenie podmiotu o oddaniu niezbednych zdoinoSc=/lub sYtuaCji

Szczeg6towv opis przedmiotu zam6wienia

Wz6r umowy,

81
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Zalac袖ik nr亀

do SiWZ

PieczeC wykonawcy

Nazwa Wykonawcy/6w

〇千とR丁A

N「 sprawy l/2020

(NaleZy podaC nazwy wszystkich w przypadku wykonawc6w wsp6lnie ubiegajacych sie o zam6wienie )

Adres/y

te」……………………‥　　fax………………‥,…………‥　　　　NIP

Regon NIP KRS　.

W odpowiedzi na og†oszenie o przetargu nieograniczonym na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

Prawo zam6wieh publicznych (t.j. Dz. U z 2019 r. poz. 1843〉 na:

Utrzymanie czystoSci w budynku Szkoty Podstawowej Nr 16 w Siemianowicach Slaskich przy ui. Karola

Szymanowskiego ll

W imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oSwiadczam, ie Firma (lub podmioty wsp6lnie ubiegajace sie o

Zam6wienie)

1) oferuje: Wykonanie przedmiotu zam6wienia okreSIonego w SIWZ

-　Cena nettO Za lmiesiac ………・"……….Z† ×12mieSIQCV=,..……………‥Z†netto

-　raZemCena brutto………..…‥...Z†

-　S†ownie
Wtym …‥・…・%VATwwvs……………. Z†

al Termin reaIizacji zam6wienia od podpisania umowy do 31.12.2021 r. z tym, ie nie wcze$niej niZ od dnia

l.01.2021「.

出Warunk申atnoSci-21 dni od dnia poprawnie z†o2onej faktury przelewem na konto

2) Zapozna†em sie ze specyfikacja istotnych warunk6w zam6wienia oraz postawione w niej wymagania i warunki

ZaWarCia umowy prayjmuje bez zastrzeZefr

3) Akceptuje warunki okref厄ne w projekcie przysz†ej umowy.

4) UwaZam sie za zwiazanego oferta przez okres 30chi.

5) OSwiadczam′ Ze OSOba o kt6rej mowa w §3 pkt.4 wzoru umowy wyznaczona przez wykonawce do oceny

jakoSci wykonywanych ustug porzadkowych wraz z wvznaczonvmi przez Zamawiajacego osobami bedzie

SPraWdza†a jakoS6 wykonywanej us†ugi
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6) OSwiadczam, Ze czynnoSci zwiazane z utrzymaniem czγStOSci beda wykonywa6 osoby zatrudnione na umowe

O PraCe. ( Zgodnie z zapisami czeSc川pkt 8.4 SIWZ)

7) lnformuje, Ze wvb6r oferty nie bedzie* prowadziC do powstania u zamawiajacego obowiazku podatkowego

W VAT (odwrotne obciaienie).

Obowiazek podatkowy dotyczy to towar6w i/Iub us†ug jn‥

Uwaga : ( naieZy podaC nazwe (rodzaj) towaru lub us†ugi, kt6rych dostawa lub Swiadczenie bedzie prowadzi6

do jego powstania, OraZ WSkazaC‖ch wartost bez kwoty podatku”

8) OSwiadczam, ie Zamawiajacy ma moZ"woSfuzyskania dostepu do o;wiadcze吊dokument6w, O kt6rych mowa

w art. 25 ust. 1 pkt l ustawv Pzp, Dokumentv te sa dostepne w formie elekt「onicznej pod adresami

intemetowymi og6Inodostepnych i bezp†atnych baz danych:

」ednocze;nie而ormujemy, ie Zamawiajacv ma mo紺woSfuzyskania dostepu do o$wiadczeh i dokument6w, O

kt6rych mowa w art. 25 ust. 1 pkt l ustawv Pzp, kt6re znajduja sie w posiadaniu Zamawiajacego

(naleZy wskaza6 np. nazwe postepowania, numer SPraWy nadany przez

Zamawiajacego lub inna informacje identyfikujaca dokument, kt6ryjest w posiadaniu Zamawiajacego).

9) O$wiadczam, ie firma, kt6ra reprezentuje zaIicza sie do niZej okreSlanej kategorii przedsiebiorstw :

ロma†ych lub stednich

ロniedotyczy

lO) W przypadku wyboru ofertv firma zobowiazuje sie do podpisania umowy w terminie i miejscu wskazanym przez

ZamaWla」aCegO.

11) OSwiadczam, Ze zam6wienie Firma wykona osobiScie z wyjatkiem niZej wymienionych:

NazwaczescIZam6wieniakt6razamierzawykonawcapodzleciC �Nazwafirmy(podwykonawcy〉 

*　uwaga: W PrZyPadku, gdv wyb6r oferty bedzie prowadz帝do powstania u Zamawiajacego obowiazku

POdatkowego w VAT naIeZy skre銅〔 stowo ,,nie当wvpehiC pkt lO,

dnia ………………,…….…….……‥

CZytelnv podpis lub podpisv i imienne pieczecie osobv iub os6b

upowaZnionvch do 「eprezentowania

WVkonawcv

0

上
V
△



Za書acznik nr 2

do SiWZ

Wykonawca :

毎mo mZWO仰rmq, Odre5, W ZO/eino3ci od podmiotu: N/旬解S弘仰劫:EiDG)

「ePreZentOWanV PrZeZ‥

Nrsprawy l/2020

Zamawiajacy:

Szko†a Podstawowa nr 16

Siemianowice Slasl(ie

uI・ KaroIa Szymanowskiego ll,

(imig, n。ZWiskq, St。nOWi5kQ布od3t。W。 do reprezen roc/〃

OSwiadczenie wvkonaw製

Skladane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zam6wieh pubIicznych (daIej jako: uStaWa Pzp),

DOTYCZACE PRZES[ANEK WYKしUCZENIA Z POSTEPOWANIA

Na potrzeby postepowania o udzielenie zamowIenIa Publicznego

Pn. Utrzymanie czystoSci w budynku Szkoty Podstawowej Nr 16 w Siemianowicach Slaskich uI. Karola

Szymanowskiego ll′ P「OWadzonego przez szko†e Podstawowa nr 16　w Siemianowicach Slaskich

O;wiadczam, CO naStePuje:

OSwIADCZ恥A DOTYCZACE WYKONAWCY:

1. OSwiadczam′　ie nie podlegam wvk-uczeniu z postepowania na podstawie

art. 24 ust l pkt 12-23 ustawyPzp.

2. [UWAGA: ZOStO5OW。台y/ko wtedy, gdy zom。Wiq/qcy p′?eWidzi。′ wyk/uczenie wykonc'WCy Z pOSt?pOW。ni。

n。 pOdstowie ww. przepisu]

OSwiadczam′　Ze nie podIegam wykluczeniu z postepowania na podstawie

art・ 24ust・ 5 pkt l′2′4i8 ustawyPzp.

…………………‥ /m匂SCOWO均,dnja …..,…‥,..….. r.

佃odpis)
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OSwiadczam,ねw celu wykazania spe仙ania warunk6w udzia†u w postepowaniu, Okre引onych przez

zamawiaj弓CegO W Pkt ll specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia.

polegam na zasobach nastepujacego/ych podmiotu/6w:

nastepujacvm zakresie:

ZOkres dIo w5kozonego podmiotu).

…………………‥ /mj匂SCOWO寮),dnia ………………‥ r.

(wskozof podmiot / okre5”C odpowiedni

佃Odpis)

OSwiadczam, ie wszystkie informacje podane w powyZszych oSwiadczeniach sa aktuaIne

i zgodne z prawda oraz zosta†v p「zedstawione z pe†na SwiadomoScia konsekwencji wprowadzenia

ZamaWlaJaCegO W b†ad przv przedstawianiu informacji.

…………………‥ (m旬SCOWO5C),dnia …………….…. r.

佃Odpi5)



Za†年CZnik門r 4

do SIWZ

Nr sprawy l/2020

Piecze6/ Nazwa podmiotu oddajacego

Wykonawcy swoje zasoby

OSwIADCZEN惟PODMIOTU O ODDANlU NIEZBEDNYCH ZdolnoSc朝ub svtuacji

2.　OSwiadczam(y) , ie na podstawie art. 22a ustawy Prawo zam6wieh pubIicznych (t.j. Dz. U z 2017 r. poz,

1与79 ze zm.) podmiot kt6ry reprezentuje ..………・"………………. ZObowiazuje sie, W POStePOWaniu pn:

Utrzymanie czystoSci w budynku Szkoly Podstawowej Nr 16 w Siemianowicach Sleskich ul. Karola

Szymanowskiego ll do udostepnienia swoich zdolno$c=ub sytuacji Wykonawcy …………………………………　tj:

□　ZdoInoSci techniczne iIi由zdoInoSci輪wodowe tj …………………‥, i bedzie bra† udzia† w reaIizacji

Zam6wienia w charakterze podwykonawcy i bedzie reaIizowa† czeSC zam6wienia tj: …,……………….,……

( wypeIniC /e5/i dotyczy)

口SytuaCje finansowa iub ekonomiczna fy

……・・………………………,…… W WySOkosti ………... Z仁

……・"…………………"………… W WySOkoSci ………… Z仁

na okres ko「zystania z nich przywvkonywaniu zam6wienia pn :

(nazwa zadania〉

3.　OSwiadczam, Ze:

a〉　charakter stosunku jaki bedzie †aczy† Wykonawce z podmiotem, kt6ry reprezentuje to..…

(np. umowa cywilno-PraWna, umOWa O WSP6tpracv umowa o podwykonawstwo lub ime ),

b) spos6b wykorzystania zasob6w podmiotu, ktdry reprezentuje p「zez Wykon∂WCe PrZV Wykona用u

Zam6wienia bedzie polega† na

(np. podwykonawstwo〉,

C) podmiot, kt6ry reprezentuje zreaiizuje us†ugi, do kt6rych te zdolnoSci ( tj : ZdolnoSci techniczne i/iub

ZdolnoSci zawodowe〉 sa niezbedne,

d) podmiot kt6ry reprezentuje bedzie so。da「nie odpowiada† z wykonawca kt6remu udostepniona zosta†a

SytuaCja finansowa lub ekonomiczna za szkode poniesiona przez zamawiajacego powsta†a wskutek

nieudostepnienia tych zasob6w.

4. W ceIu udowodnienia′ Ze ww・ Wykonawca bedzie dysponowa† zasobami mu udostep=ionymi w stopniu

umoZ"wiajacym naIe2vte wvkonanie zam6wienia pubiicznego oraz oceny, ie stosunek taczacy firme kt6ra

reprezentuje z wvkonawca gwarantuje rzeczywistv dostep do zasob6w mu udostepnionych przed-oZe niiej

Wymienione dokumenty :………………………・ (np. 0;wiadczenia′ umOWy O WSP6†pracy. umowy o

WSP6tpracy, kontrakt , inne)

* zaznaczy6 wtaSciwe , jeSli dotycza

CZytel=y POdpis iub podpisy =mieme pieczecie osoby -ub os6b

upowaZnionych do reprezentowania podmiotu

-了・′
2与



Za†acznik nr 5

SZCZEG6上owY OPIS PRZEDMIOTU ZAM6wIENIA

l. Swiadczenie usfug codziennie w godz. 700- 2lOO.

1〉　Zamiatanie i mvcie pod†6g przY ZaStOSOWaniu $rodka konserwujacego.

2〉　Zamiatanie i mYCie korytarzy i schod6w-bieZaca kontrola po ka2dej przerwie

3) Przecieranie powierzchni mebli, ParaPet6w okiennvch, tab=c w saiach lekcyjnych, gabIot i witryn †acznie z

tymi na korYtarZaCh

4〉　Opr6Znianie niszczarek (gabinet dyrekto「a, ksiegowej oraz sekretariat), koszy na $mieci, utrZymanie ich w

CZyStO細i wyk†adanie workami foliowymi葛OraZ bieZace uzupe†nianie w razie zniszczenia (w salach

lekcyjnvch i na ko「ytarzach〉

5) BieZace czyszczenie i mycie urz如zeh sanita「nvch i armatury.

6) Odkurzanie wyk†adzin pod†ogowych i dywan6w.

7) BieZace usuwanie zabrudz〔症na szybach wewnetrznych =ustrach

8) BieZace uzupe仙anie S「odk6w higieny oraz zapach6w.

9〉　BieZace usuwanie pIam zwvk†adzin itapicerki meblowej itp.

10) DyZurna korytarzachwtrakcie przerwSr6dleIくCVjnvch na seg.A, B, C,Di E (zgodniezplanem lekcji-†acznie

na segmentach co najmniej dwie osoby〉

Uwagal

Poprzez okre引enie ,,Swiadczenie us†ug codziennie’’zamawla」aCy rOZumie ;wiadczenie us†ugi与dni w

tygodniu (od poniedzia†ku do piatku).

Uwaga2

a) sprzatanie zasadnicze w obiekcie Zamawiajacego wimo odbywadsie codziemie po godz,, 16:00. ZtYm, Ze

W dniach zebrah i konsultacji z rodzicam=ub imprez szkoInych winno odbvwaC sie po godz, 19:00.

b) Zajecia Iekcyjne trwaja do godz. 15:30, Zajecia dodatkowe do 16:30, Zajecia sportowe do 20:30.

C) DyZurdziemywszkoIe powimype†niC dwie osobywgodzinach od 7:00 do 16:00

d) Segment sportowy jest dostepnv dla os6b z zewnatrz. Us†ugi w tym segmencie najdogodniej bedzie

Swiadczv6 po godz. 20:30.

e) W okresie wakacji w godz, PraCy Sekretariatu na terenie szkotv powinna dyえur pe仙Cjedna osoba.

f) W soboty i niedziele nie odbywaja sie dodatkowe zajecia/lekcje z wyjatkiem jednego lub dw6ch razy gdy

Odbywaja sie festynv np. z okazji ‘Festvn rodzimy’’itp.

g) sprzatanie popo†udniowe powinno odbywaCsie maksymaInie do 20:50. Szko†ajest zamykana o 21:00 przez

WO鉦a lub dozorce z zastrzeZeniem pkt d.

2. Us†ugi Swiadczone tygodniowo:

1) Mycie powierzchni wykafeIkowanych =amperii w pomieszczeniach sanitarnvch, SaIach iekcyjnych

i korvtarzach.

2) Mycie balustrad schodowvch

3) Mycie Srodkiem dezynfekujacym drzw= kabin wtoaIetach oraz Scian dzia†owych.

4) Mycie drzw= wszystkich me帥w saiach lekcyjnych.

5) Mycie i czyszczenie kalorvfer6w, gaSnic oraz innvch eIement6w zawieszonvch na Scianach w

klasach j na korvtarzach.

6〉　Czvszczenie aparat6w teIefonicznych, lamp biurowych, POZOSta†ego o;wietIenia.

Uwaga- Zamawiajacv nie przewiduje udzia†u konserwatora an=mej osoby do zdejmowania oSwietlenia,

Wiec ich czyszczenie bedzie siQ Odbywa6 samodzieinie przez wykonawce

7〉　Czyszczenie sprzetu komputerowego, kserokopiarek, niszczarek we wszystkich

kt6rych one sie znajduja.



3・ Us†ugi Swiadczone miesiecznie

l) Mycie uchwyt6w w drzwiach szaf, Wyt印Znik6w Swiatta Srodkami dezynfekujacymi,

2〉　Odkurzanie mebIi tapicerowanych,

3) Czyszczenie kratek wentyIacyjnych.

4〉　CzYSZCZenie listew przypod†ogowych.

4. Ustugi Swiadczone dwa razy w roku ( pierwsza do kohca ferii zimowych , druga przed rozpoczeciem roku

SZkolnego:

1) Mvcieokien-228szt. pow.800m2

-　Okna sa dostepne z poziomu pod†og= sa otwierane do wewnatrz pomieszczeh za wyjatkiem okienna

korytarzach.

-　Zamawiaj都ywvmaga mvcia dwustromego okienj.w (Podany metraZ okien dotyczy iIoSci

jednostromego mycia okien〉.

-　Do podanej powie「zchni j.w. nie zosta†a刷czona powierzchnia okien sa” gimnastycznej, kt6re zosta†y

ujete w pkt 14 i beda mytetylko w okresie wakacji.

2〉　Pranie powierzchni dywanowych. Powierzchnia dywanowa podlegajaca us†udze prania to ok. 60 m2

3〉　Gruntowne mycie iamperii na wszystkich segmentach.

4) Zawieszanie i zdejmowanie firan w kIasach i na korytarzach i oddawanie ich do woZnej,

5. Ustugi Swiadczone niezw†ocznie na wezwanie Zieceniodawcy

l〉　Usuwanie wszelkich zanieczyszczeh spowodowanych awariam=ub zdarzeniam=osowymi.

2) Sprzatanie po remontach,PO maIowaniu. Srednio dwa razvwroku. Sprzatanie po remontach, PO maIowaniu

Obejmuje sprzatanie catoSciowe. Za sprzatanie po generalnvch remontach szko十y nie przys†uguje

dodatkowo wynag「odzone.

6. Zleceniobiorca ewidencjonuje wykonywanie us†ug okresowych (ewidencje przechowuje na po「tierni szkoty),

7. Wykonawca we wtasnym zakresie zabezpiecza sprzet oraz materia-y niezbedne do wykonania prac

POrZadkowo- CZyStOSciowych. Materiaty musza posiada6 w†aSciwe atestγ.

8・ Wykonawca∴Zabezpiecza mydlo′ PaPier toaIetowy i reczniki papierowe w iIoSciach gwarantujacych

moZIiwoSC bie2acego ich wykorzystania.

1) Zamawiajacy wymaga takiego samego standardu Srodk6w higienicznych we wszvstkich toaletach w szkoIe

2) Liczba os6b korzystajaca ze Srodk6w higienicznych ok, 470 os6b.

3〉 Srednie zu2ycie Srodk6w higienicznych w szkole (dzie=nie w dniach pracy szko†y〉 wynos上

a) myd†owp†ynieok・ 15l, myd†owpianie600g

b) papier toaletowyok.与O rolek do pojemnik6wtypu MERiDA,

C〉　reczniki papieroweok. 7与Oszt. Listk6w

Zamawiajacywymaga uzupe†niania ;rodk6w-higienicznych w klasach tj : myd†o w p†ynie, reCZnik papierowv.

d) Zamawiajacy wykorzystuje pojemniki typu MERIDA- duZe roIki i reczniki papierowe

e) Pojemnik Merida typu 」UMBO rozmiar recznik6w 19 cm.

f〉 Zamawiajacy dopuszcza stosowanie materia†6w r6wnowaZnvch- ZgOdnie z pkt. 23 SIWZ.

g) Zamawiajacy wvmaga Srodk6w do dezynfekcji w stacjo=arnyCh punktach na terenie szko†y oraz do

dezvnfekcji powie「zchni(†awki′ StO†y′ POreCZe′ klamlく用nne elementv) wg wytvcznych sanepidu.

BieZace zaopatrywanie w Srodl(i czystoSci (Pfyny do mycia naczyh ,myd-o w p-ynie) kuchnie szkolna oraz

aneks kuchenny w sekretariacie.

$rodki higieniczne musza bvfuzupe†niane we wszystkich toaletach w szkole oraz w klasach tam, gdzie

WyStePuja umywaIki. i

-
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Zapotrzebowanie miesieczne na stodki czvsto;ci do kuchni : Domestos 2 szt.; mieczko do czyszczenia　　2

SZtJ P†yn do naczyh 20 I; SZmatki do naczyh 6 sztJ gabki ostre 6 sztJ druciki 4 szt.; P†yn pod†oga koncentrat 2

上P†vn do tfuszczu np. Fatex konc. - 2L; PaPiertoaIetowy」ambo 2 「OIki ;reCZniki papierowe roIka置2opJ myd†o

W P†ynie l L; udrainiacz do rur 2 szt.声ekawice winyIowe - PaCZka; WOrki mocne 120 i 2 op.; WOrki mocne 70

l- 2 op言WOrki 35仁2 opらreCZniki ZZ- 3 op. lub zwiekszyC =o56 recznik6w papierowych

Zamawiajacy dopuszcza stosowanie materia†6w r6wnowainych- ZgOdnie z pkt. 23 SIWZ.

10. Przygotowanie i pozostawienie u woinej tzw :’“pogotowia stodk6w czystosti’’. Na poczet tzw. ,,POgOtOWia

Srodk6w czystosd’’wykonawca bedzie zobowiazany zabezpieczyC: P†yn do mycia pod†ogi, myd†o, reCZniki

PaPierowe, k冊a roIek papie「u toaIetowego Scierki do pod†6g, mOP, Wiaderka. Pogotowie winno dzia†a6 na

teIefon i w razie bieZacych potrzeb winno by6 dowofone zgodnie z potrzebami natvchmiast.

11. Wyznaczone miejsca zabezpieczy6 wycieraczkami - WejScie g†6wne do szko†y, WejScie do sekretariatu

OraZ gabinet6w dyrektora i wicedyrektora oraz wejScie na kuchnie.

Maty gumowe 3 szt. 〈1置1,5m), Matv dywanowe z pod. gumowe 2 szt. duZe (90-1,5m), ma†e 3 szt. (60-90

Cm) do zuZycia

12. Powierzchnia pod†6g do sprzatania wynosi 9305,54 m2.

1) Powierzchnie w 「ozbiciu na rodzaj powierzchn上

a) lastrico: 450与,54m2

b〉　PCV:28与Om2

C〉　gres:nie

d) p†ytki:950m2

e〉　pa「kiet: IOOOm2

2〉　Powierzchnie z podzia†em na rodzaje pomieszczeri - Pomieszczenia:

a) WC:886,与4m之

b〉　korytarze: 4100 m2

C) biura:350m2

d〉　klasy:2209m2

e〉　schody:400m2

f〉　szatnie:260m2

3〉　Powierzchnie objetych us†uga sprzatania ( sala gimnastyczna - Parkiety 〉 :

a) duZas∂ia:540m2

b) ma†asaIa: 180m2

c〉 1 saIka korekcyjna: 40m2

d) 2 salka korekcyjna: 40m2

e) kuchnia pIus sto†6wka: 300 m2

13. Ponoszenie koszt6w ukarania przez Stacje Sanitarno- EpidemioIogiczna, jeZeli ukaranie dotyczyC bedzie

CZyStOSci w budynku.

14, Us†ugi Swiadczone w okresach wakacji (lipiec i sierpieh):

-　myCieokien wsalach gimnastycznvchwokresiewakacj=etnich (do dnia lO.08.)- POW, 190 m2

-　PrZed rozpoczeciem roku szkoinego (sierpieh〉 - kompleksowe sprzatanie szko†vwrazz myciem okiem

O kt6rym mowa w pt.4.

15.　Magazyny sprzetu szkoInego winne byC sprzatane　2 razy w 「oku szkolnym przy obecnoSci os6b

Zamawla」aCegO.

16. Wszelkie uwagi Zleceniodawcy przekazywane beda w formie pisemnej.



Zatacznik nr 6

ZaWarta W dniu

Wz6r umowγ

UMOWA nr.…...….………………….….‥.

w siemianowicach串skich pomiedzy:

Szkc喧Podstawowa nr 16 im. B. Prusa z siedziba w 41-103 Siemianowice S庫kie uI. KaroIa Szymanowskieg。 11,

NIP 643 - 16 - 38 - 420 , ZWanym W dalszej czesc川mOWy ,,Zamawiajacym’’, kt6「ego reprezentuje:

●　P……………………………… -Dvrektor

p/?y kon trcJSygnOCie

●　P………………....……‥ -G†6wnejKsiegowej

a zwana w dalszej czeSci Umowy ,,Wykonawca”

W Wyniku rozstrzygniecia postepowania pn: Utrzymanie czysto;ci w budynku SzkoIy Podstawowej Nr 16

W Siemianowicach Sほskich ul"　KaroIa Szymanowskiego ll prowadzonego w t「ybie przetargu

nieograniczonego - a「t. 39 i nastepne ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zam6wjeh Publicznych

(tekstjedn. Dz. U z 2019 r. poz. 1843 z p6Zn. zm. ), O naStePujacej treSci:

§1

Zamaw-a」aCy POWierza Wykonawcy wykonanie us†ug sprzatania i utrzymania czystoSci wszystkich pomieszczeh w

budynku Szkoty Podstawowej nr 16 im‥ Prusa l w Siemianowicach Sleskich (wraz z sala gimnastyczna〉 u上Karola

Szymanowskiego ll, ZWanyCh dalej us†ugam主a Wykonawca zobowiazuje sie do wykonvwania tych usfug zgodnie

Z niniejsza umowa oraz zapisami Specyfikacj=stotnvch Wa「unk6w Zam6wienia (wraz z za†acznikami)

POStePOWania.

§2

1. Wykaz podstawowych prac porzadkowych i czestotIiwoSC ich wykonywania w ramach us†ug zawa巾e sa w

SIWZ.

2"　Dopuszcza sie wvkonywanie usfug porzadkowvch i sprzatania w godzinach uzgodnionych i wskazanych przez

Zamawiajacego I Z 」egO uPraWnionymi przedstawicieIami.

§3

1. Umowa zostaje zawarta na czasokreSIonyod dnia podpisania umowydo dnia 31.12.2021 r. ztym, Ze umowa

ZaCZnie obowiazywa6 nie wczesnie」 ni2 od dnia l stycznia 2021 r.

2. OkreSIone w § 1 i 2 us†ugi Wykonawca wykonywa† bedzie z do†o2eniem naIe2ytej starannoSci, P「ZV utyCiu

W†asnego sprzetu′ narZedzi, materia†6w oraz S「odk6w czystoSci kt6rych koszt wIiczony jest w cene us†ugi.

3. Oceny p「ac porzadkowych Swiadczonych codziennie dokonywachedzie Komisja o kt6rej mowa w ust.与zgodnie

Z O;wiadczeniem zawartym na d「uku oferty tj

4. O stwierdzonych przypadkach nienaIetytego wykonania przedmiotu zam6wienia Zamawiajapy bedzie na

bieZaco informowa† pisemnie (takZe faksem i poczta eIektroniczna) Wykonawce.

5. ZamawiaJapy WyZnaCZa 2 osobv′ a Wykonawca l osobe′ kt6re stanowiC beda Komisje oceniajaca jakoSC

Wykonywanych prac porzadkowych′ CO najmniej…………………‥ lub w przypadkach gdy beda zg†aszane uwagi w

PrZedmiocie jakoSci wykonywania usfugi.

Ze strony Zamawla」aCegO

6. Ze stronv Wykonawcy ∴………………………………‥Komisja oceniajaca jakoSC wykonywanych prac porzadkowvch

SPOrZadza protok6† odbiorujakoSciowego (zgodnie z za†acznikiem nr l〉. Termin ocenyjakoSci wyznacza† bedzie

Zamawiajacy W razie niestawienia sie przedstawicieia Wykonawcy wiaZace beda ustalenia poczynione przez

Zamawla」aCegO.

7. Do obowiazk6w Wykonawcy nale2y wyposaZenie pracownik6w w odpowiedni sprzet, narZedzia, materia†y oraz

Srodki czvstoSc= higieny, jak r6wnieZ w odzieZ ochronna.

8. Wykonawca ponosi pe†na odpowiedziaInoS6 za wszeIkie dzia†ania i zaniechania zwiazane z reaIizacja umowy

OraZ Za dziatania lub zaniechania os6b skierowanych p・ZeZ Wykonawce do realizacji umowy w tym na szkody,

kt6re wynikna na skutek niewykonania lub nienale2ytego wykonania zobowiazah umowy oraz za szkody
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POWSta†e w majatku Zamawiajacego, a POWSta†e na wskutek dzia†ari os6b skierowanvch przez Wykonawce do

realizacji umowy.

§4

Wynagrodzenie

l.　Maksymalne wvnagrodzenie Wvkonawcy za wvkonanie us†ug objetych n両ej§Za umOWa ZOStaje ustaione w

†acznej wysoko;ci PLN brutto (s†ownie :

( wtym podatekVAT.… %中nettoz ), ZZaStrZe2eniem ust. 3 i4.

2.　Wynagrodzenie, O kt6rym mowa w ust, 1 bedzie wyp†acane Wykonawcy w r6wnej ryczattowej miesiecznej

WVSOkosti ……,.……. nettO, tj……………… brutto z zastrzeZeniem ust.3-i 4 niniejszego paragrafu.

3.　」e釦umowa zostanie podpisana po dniu l.01.2021 r,, Za Pierwszy mieSIaCWVkonywania umowy przys†uguje

WynagrOdzenie proporcjonaIne do iloSci dni wykonywania us†ugi.

4.　W przypadku gdv z powodu pandemii szko†a bedzie zamknieta, Wykonawcy przys†uguje wynagrodzenie za

ka2dy dzieh nie wykonywania us†ugi w wysokoSci 60 % ceny za jeden dzieh pracy.

与.　Cena za jeden dzieh wynosiC bedzie …………………. Z†

§与

1.　Wynagrodzenie za wykonane us†ugi bedzie p†atne przeIewem na konto Wykonawcy na podstawie faktu「VAT

W Ciagu 21 dni od daty otrzvmania faktury przez Zamaw(a」aCegO.

2.　Za dzieh dokonania p†atnosti wynagrodzenia przez Zamawiajacego uznaje sie dzieh z†o2enia w banku

dyspozycji przelewu zap†aty przez Zamawiajacego.

3.　Zamawiajacy jest zobowiazanv do terminowego reguIowania wynagrodzenie za wykonana naIeZYCie us†uge

PrZeZ Wykonawce.
4.　Zamawiajacv oSwiadcza, ie posiada Srodki finansowe na wykonanie przedmiotu umowy i bedzieje realizowa†

PrZelewami na konto Wvkonawcv, ZgOdnie z postanowieniami ust. 1.
5.　Wykonawca o;wiadcza, ie jest uprawniony do wystawienia faktur. Zamawiajacy upowaZnia Wykonawce do

WyStaWienia faktur VAT za wvkonanie us†ug objetych niniejsza umowa bez podpisu Zamawiajacego w

Zakresie ustalonym tyIko przedmiotem zam6wienia.

6.　Zamawiajacy dopuszcza wystawianje eイaktur. Dane dotvczace konta na kt6rv naIe2y przes†aC e-fakture

ZOStana udostepnione w terminie p6Zniejszym. W przypadku gdy wybrany wykonawca bedzie chcia†

Sko「zysta6 z tej mo21iwosd powinien zwr6c竜sie do zamawiajacego o dodatkowe informacje.

§6

Zobowiazania ZamawiaiaCegO

l. Zamawiajacyzobowiazuje sie do:

a)przekazania frontu prac od dnia zawarcia umowy wraz z udostepnieniem obiektu,

b) wskazania miejsc poboru energii elektrycznej i wodv,

C〉 p「zekazania pomieszczenia na materia十y i sprzet.

2. Zamawfajacy zastrzega sobie prawo do odbioru jakoSciowego udokumentowanych odpowiednimi atestami

materia†6w przeznaczonvch do wykonania przedmiotu umowy.

§7

S「odki czystoSc= Srodki higieniczne

l. Wvkonawca zobowiazany jest wykonaC przedmiot umowy przy uZvciu w†asnych霊rodk6w czysto$ci i Srodk6w

higienicznych oraz narzedz= urzadzeh technicznvch.

2. Wykonawca stosowa6 bedzie Srodki czvstoSci o bezspomie dobrej jako$ci, dopuszczone do u2ytkowania i

Obrotu na rvnku poIskim, ZgOdnie z aktuaInie obowiazujacvmi przepisami, takie w†astiwe do zainstaIowanych

POjemnik6w oraz dozownik6w. Wskazane ;rodki czystoSci wimy by6 takZe odpowiednie dIa poszczeg6lnvch

POWierzchni, gWarantujape bezpiecze龍two (antypo銅zgowe〉, O jakosti zapewniajacej wymagany poziom

SPrZatanyCh obiekt6w.
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3・ Stosowane prze Wykonawce Srodki czystoSci nie moga zawiera6 substancji powodujacych zagroZenie dla

Srodowiska, Zdrowia lub Zycia cz†owieka.

4. Srodki czystoSci i $rodki higieniczne beda dostarczane i uzupe仙ane wed†ug bie2acych potrzeb w ceIu

ZaPeWnienia naIeZytego wykonania Umowy.

与・ Wvkorzystywane przez Wykonawce $rodki czystoSci i Srodki higieniczne beda nowe, nie uZywane wczes川e」

WOlne od wad fizycznych.

6. Narzedzi i urzadzenia techniczne musza by〔 sprawne technicznie i bezpieczne, ZgOdnie z obowiazujacymi

Wymaganiami i przepisam主　Urz如zenia techniczne wYkorzystujace energie eIektrvczna musza by6

energooszczedne.

7. W przypadku stwierdzenia nienaletytego wykonani us†ugi spowodowanego stosowaniem nieodpowiednich

Srodk6w czvsto$ci, narZedz=ub urzadzeh technicznych Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do Zadania od

Wykonawcy zmiany 5rodk6w czystoSci ( W tym WSkazane przez Zamawiajacego), narZedz=ub u「zadzeh

technicznych.

§8

Zobowiazania Wykonawcy

l. Obowiazkiem Wykonawcy jest prowadzenie prac zgodnie z obowiazujacymi przepisami przeciwpoねrowym=

bhp.

2. Ca†kOWita odpowiedzialnos宅　za bezpieczehstwo o「az skutki nieszczeiIiwych wypadk6w pracownik6w

Wykonawcy wykonujacych obowiazki wvnikajace z umowy spoczywa wy†acznie na Wykonawcy.

3. Wykonawca jest zobowiazany do przestrzegania wszelkich przekazanych mu do wiadomoSci przepis6w

WeWnetrZnyCh ZamawIa」aCegO.

4. P「acownicy Wykonawcv obowiazani sa stosowa6 sie do wskazah i zaleceh ZamawIa」aCegO W CZaSie

Wykonywania prac objetych umowa.

与・ Wskazania i zalecenia wykonywane beda tylko w przypadku jeZeli mieszcza sie w przedmiocie umowy i nie

ko=duja z przepisami prawa pracy oraz nie wp†ywa」a ujemnie na stan bezpieczehstwa pracownik6w

Wykonawcy.

6. W razie stwierdzenia niewykonania czynnoSci wynikajacej z umowv lub jej nienaIe2ytego wykonania

Zamawiajacy up「awnionyjest do Zadania od Wykonawcv niezw†ocznego jej wykonania zgodnie z umowa pod

「ygorem zap†aty przez Wykonawce kary umownej wskazanej w § 11 ust. 1 umowy.

§9

1. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce os6b

Wykonujacych wskazane j.n. czymo$ci w trakcie reaIizacji zam6wienia tj.:

CZynnOSci zwiazane z utrzymaniem czystoSci

2. Zatrudnienie na podstawie umowy o prace powinno trwaC r ieprzerwanie przez ca†v okres rea看izacJl …nle」SZe」

umOWy Z CO najmniej minimalnym miesiecznym wynagrodzeniem za prace zgodnie z ustawa z dnia lO

PaZdziernika 2002r. o minimalnym wvnagrodzeniu za prace oraz aktami wvkonawczymi do niej obowiazujacymi

W trakcie realizacji umowv.

3. W trakcie reaIizacji zam6wienia zamaw`a」aCy uPraWnionv jest do wykonywania czynno$ci kontrolnych wobec

Wykonawcv odno$nie spe†=iania przez wykonawce lub podwykonawce wvmogu zatrudnienia na podstawie

umowv o p「ace os6b wykonujacych wskazane w ust. 1 czymoSci. Zamawiajacy uprawnionyjest w szczeg6InoSci

do:

a〉 Zadania o;wiadczeh i dokument6w w zakresie potwierdzenia spe†niania ww. wymog6w i dokonvwania ich

b) Zadania wvjaSniefi w przypadku wa坤woSci w zakresie potwierdzenia spe帖ania ww. wymog6w,

C) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania ;wiadczenia.

4. Wtrakcie realizacji zam6wienia na kaZde wezwanie zamawiajacego wwyznaczonym wtym wezwaniu terminie

Wykonawca przed†o2y zamawla」aCemu WSkazane po=i2ej dowody w ce-u potwierdzenia spe†nie=ia wymogu
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zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce os6b wykonujacvch wskazane

W uSt. 1 czymoSci w trakcie 「eaIizacji zam6wienia:

1) oSwiadczenie wykonawcγ lub podwykonawcγ O Zat「udnieniu na podstawie umowy o prace os6b

wvkonujacych czymoSci, kt6rych dotyczv wezwanie zamaw-a」aCegO. OSwiadczenie to powinno

zawieraC w szczeg6lno誼: dok†adne ok「e引enie podmiotu sk†adajacego oSwiadczenie, date z†oZenia

o;wiadczenia, WSkazanie, Ze objete wezwaniem czvmo$ci wvkonuja osoby zatrudnione na podstawie

umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych os6b, imion i nazwisk tych os6b, 「Odzaju umowy

oprace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do z†oZenia oSwiadczenia w imieniu

Wykonawcy iub podwvkonawcy;

2) poSwiadczona za zgodnoSC z orγgina†em odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie

umowγIum6w o prace os6b wykonujacych w trakcie rea=zacji zam6wienia czymoSci, kt6rych dotyczy

ww. oSwiadczenie wyIくOnaWCy Iub podwykonawcy (wraz z dokumentem reguiujacym zak「es

obowiazk6w, jeZe= zosta† sporzadzonv). Kopia umowy/um6w powinna zosta6 zanonimizowana w

spos6b zapewniajacv ochrone danych osobowvch pracownik6w, ZgOdnie z przepisami ustawy z dnia

29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczeg6ino$ci bez adres6w, nr PES乱

pracownik6w〉. lmie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacii' lnformacje takie jak: data

zawa「cia umowv, rOdzaj umowv o prace i wvmiar etatu powinny byC moZliwe do zidentyfikowania;

3) zaSwiadczenie wfaSciwego oddziaiu ZUS, POtWierdzajace op†acanie przez wvkonawce lub

podwykonawce sk†adek na ubezpieczenia spo†eczne i zdrowotne z tytu†u zatrし一dnienia na podstawie

um6w o prace za ostatni okres rozIiczeniowy;

4) poSwiadczona za zgodnoS6 z orygina†em odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie

dowodu potwierdzajacego zg†oszenie pracownika przez pracodawce do ubezpiecze高

zanonimizowana w spos6b zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownik6w, ZgOdnie

Z PrZePisami o ochronie danych osobowych. 1mie i nazwisko pracownika nie podIega anon-mlZaCJl.

与・ Ztytu†u niespe仙enia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace

OS6b wykonujapych wskazane w ust. 3 czynnoSci zamawiajapy przewiduje sankcje w postaci obowiazku zaptaty

PrZeZ WVkonawce kary umownej w wvsokoSci ok「e引onej w § 11 ust. 8 umowy. Niez†oZenie przez wvkonawce w

WVZnaCZOnym PrZeZ ZamaWiajacego terminie Zadanvch przez zamawiajacego dowod6w w ceIu potwierdzenia

SPe†nienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy oprace

traktowane bedzie jako niespe仙enie przez wykonawce iub podwykonawce wvmogu zatrudnienia na

POdstawie umowy o prace os6b wykonujacvch wskazane w ust. 1 czynno;ci. W przypadku uzasadnionych
watp"woSci co do przestrzegania prawa pracy przez wvkonawce lub podwykonawce, ZamaWIa」aCy mOie

ZWrOCiC Sle O PrZePrOWadzenie kontro= przez Pa龍twowa lnspekcje Pracy.

§10

1. W p「zypadku zaniedbah ze strony Wykonawcy w wvkonywaniu us†ug, a ZW†aszcza naruszeh postanowieh § 3

umowy, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo rozwiazania umowy bez wypowiedzenia,

2. Zamawiajacv moie rozwiazac nInie」SZa umOWe Ze Skutkiem natychmiastowvm jeieIi po=sa ubezpieczeniowa

Wykonawcv straci wainoS6 i Wvkonawca nie dostarczy w ustaIonym terminie odnowionej poIisy

ubezpieczeniowej, O kt6rej mowa w § 12.

§11

1, Z∂ komisyjnie stwierdzone niewykonanie lub nienaIeZyte wykonanie us†ug, Zamawiajacemu przvs†uguje prawo

naIiczenia ka「v umownej wwysokoSci 200 z† za kaidv taki p「zypadek.

2. Trzykrotne stwie「dzenie uchybieh w okresie jednego miesiaca kalendarzowego w zakresie utrzymania czvstoSci

W budvnkach Zamawiajacego, StWierdzone przez Komisje daje Zamawiajacemu prawo do rozwiazania niniejszej

umowy ze skutkiem natychmiastowym, niezaIeZnie od uprawnienia do Zadania zap†aty przez Wykonawce kar

umownych o kt6rvch mowa w ust. 1.

3. 」eieii okres niewykonania lub nienaIetytego wykonani∂ uS†ug przekroczy kolejne 2 dni Zamawiajacy bedzie

uprawnionv do rozwiazania niniejszej umowy bez wypowiedzenia, niezaleinie od uprawnienia do Zadania

ZaP†aty przez Wykonawce kar umownych o kt6rych mowa w ust. 1.
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4. Za rozwiazanie p「zez Zamawiajacego umowy na skutek oko=cznoSci ′e2acych po stronie Wykonawcy

Wykonawca zobowiazuje sie zap†aci6 Zamawiajacemu kare umowna w wysoko;ci 30% wynagrodzenia o kt6「ym

mowaw§4ust. 1.

5. Wykonawca wvraZa zgode na potracenie kar umownych przez Zamawiajacego z wynagrodzenia naleinego

Wykonawcy. W ceIu dokonania potracenia Zamawiajacy wystawi odpowiedni dokument ksiegowv.

6"　NiezaIeZnie od ka「 umownych, O kt6rych mowa w ust. 1-4 Zamawiajacy moie dochodziC od Wvkonawcy

Odszkodowania na zasadach og6lnych okreSIonych w Kodeksie cywiInym przewy2szajacego wysokoSctych kar.

7. Zamawiajacyjest zobowiazany do terminowego reguiowania wynagrodzenia za naleZycie wykonany przedmtot

8. Zamawiajapy ma prawo naIiczyC kary umowne za niep「zed†oZenie w terminie Zadanych przez Zamawiajacego

dowod6w opisanych w § 9 w celu potwierdzenia spe†niania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu

Zatrudnienia os6b na podstawie umowy o prace - W WySOko$ci dwukrotnej kwoty brutto minimalnego

Wynag「Odzenia za p「ace zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

§12

1. W dniu podpisania umowy Wykonawca przed†o2y Zamawiajacemu do wgIadu orvgina† oraz z†oZv kopie

aktuaInej na dzieh podpisania umowv poIisy ubezpieczeniowej potwierdzajacej, 2e Wvkonawca jest

ubezpieczony od odpowiedziaInoSci cywilnej kontraktowej i deIiktowej w zakresie prowadzonej dziatalno;ci

gospodarczej, Objetej przedmiotem umowy, WraZ Z POtWierdzeniem zap†aty sk†adk主W przypadku p†atnoSci

rataInej Wykonawca zobowiazanyjest do przedk†adania potwierdzeh zap†aty koIejnych sk†adek.

2. PoIisa musI OPieWaCna Sume ubezpieczeniowa nie mniejsza niZ 150tyS PLN.

3. Wykonawca zobowiazuje sie utrzvmvwafubezpieczenie przez caty okres obowiazywa両a niniejszej umowy. W

PrZyPadku up†ywu terminu wainoSci polisy w czasie obowiazywania umowy Wykonawca odnowi

ubezpieczenie najp6Zniej na 14 dni p「zed up†ywem terminu wainoSci polisv. Kopie kolejnych po=s beda

kardorazowo sk†adane Zamawiajacemu nie poznIej niZ w t「zecim dniu od daty ich odnowienia. Zamawiajacy

ZaStrZega SObie prawo Zadania przedstawienia odnowionych polis do wgIadu w oryginale. Nieprzed†oZenie tej

POiisy uprawnia Zamaw-a」aCegO do zerwania umowy.

4. Polisa ubezpieczeniowa nie moie zosta6 odwo†ana, Ograniczona lub w istotny spos6b zmieniona bez

uprzedniej pisemnej zgody Zamawla」aCegO.

5. W przypadku, gdy suma ubezpieczenia wyratona bedzie w waIucie obcej do okreSlenia jej wartoSci w z†otych

POIskich strony przvjma stedni kurs NBP obowiazujacy w dniu podpisania umowy.

§13

Ochrona DanγCh Osobowych

l W czasie wykonania niniejszej umowy Wykonawca zobowiazuje sie spe†niaCwymogi prawne ustawy o ochronie

danvch osobowvch oraz imych przepis6w prawa w tym zakresie r6wnieZ w przypadku, gdy przepisy te wejda w

Zycie w trakcie reaIizacji umowy - POCZaWSZy Od dnia ich obowiazywania.

2　WYkonawca oSwiadcza言e jest Administratorem Danych Osobowych w rozumieniu ustawy w stosunku do

danych osobowych pracownik6w objetych programem′ i w zwiazku z tym przetwarza te dane w oparciu o ich

ZgOdy.

3　Zamawiajacy i Wvkonawca zobowiazuja sie do przetwarzania danych osobowych pracownik6w zgodnie z

ustawa’a W SZCZeg6lnoSci do wdroienia technicznych i organizacyjnych Srodk6w bezpiecze雨wa, CO najmniej w

Zakresie okreSIonym w powszechnie obowiazujacych przepisach prawa, W CeIu prawid†owego wykonania

niniejszej Umowy.

4　Wvkonawca　-　jako Administrator Danvch Osobowvch　-　ZObowiazuje sie do upowa涌enia

OS6b odpowiedzialnvch za reaiizacje Umowy, do przetwarzania danych osobowych zgodnie

Z Obowiazujacvmi przepisami.

§14

Zmiana postanowieh umowy

l. Zamawiajacy przewiduje mo紺woS自stotnych zmian postanowieh zawartej umowy w stosunku do treSci oferty,

na podstawie kt6rej dokonano wyboru WykonawcY, W PrZVPadku wYStaPienia oko-iczno;ci wymienionych w art.

144 ust. 1 pkt. 2) do 6) ustawy Prawa zam6wie両ubIicznych albo okoIiczno紺przewidzianych zg dniezart. 144
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ust. 1 pkt l) ustawy Pzp we wzorze umowy.

2. Zmiana postanowieh zawartej umowy moZe nastapiC wytacznie za zgoda obu Stron wyraZona w drodze aneksu

do umowy, POd rygorem niewachoSc上

3. Zmiana postanowieri umownych nie moZe prowadziC do zmiany cha「akte「u umowy - n-e mOZe zosta6

WP「OWadzona w ceIu unikniecia przepis6w ustawy Pzp.

4. Zmiana postanowieh umowv moZe nast印南, gdywystapi:

a〉　zmiana bedaca nastepstwem stry wyiszej - rOZumianej jako wydarzenie lub okoliczno$6 o charakterze

nadzwvczajnym, na kt6ra Wykonawca ani Zamawiajacy nie maja wp†ywu; WyStaPieniu kt6rej

Wvkonawca ani Zamawiajacy, dziatajac racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem Umowy;

kt6「ej, W PrZyPadku jej wystapienia, Wykonawca ani Zamawiajacy, dzia†ajac racjonalnie, nie mogIi

unikn輩Iub jej p「zezwycieZy6; OraZ kt6ra nie moZe by6 zasadniczo p「zypisana Wykonawcy ani

Zamawla」aCemu,

b〉　zmiana obowiazujacej stawki podatku VAT - W takim przypadku wvnagrodzenie Wvkonawcy z dniem

wejScia w Zycie nowvch przepis6w zostanie odpowiednio sko「ygowane 〈十/-) o warto;6 jaka ulegnie

Zmianie stawka podatku od towar6w i ustug VA「

c〉 Inna przes†anka opisana we wzorze umowy w postaci jednoznacznych postanowieh umownych

okre引ajacych zakres i warunki zmian, W SZCZeg6lnoSci moZliwoSci zmiany wynagrodzenia i terminu.

5. Zamawiajacv przewiduje moZliwoSC zmianv os6b wymienionych w § 3 ust.5 umowy・ Wprowadzona zmiana nie

bedzie stanowi†a zmiany tre$ci Umowy.

§1与

1. Opr6cz przypadk6w okreSIonych w Kodeksie cywiInym Zamawiajacy moZe odstapi6 od umowv w razie

zaistnienia istotnej zmiany okoiicznoSci powodujacej, 2e wykonanie umowy nie Ie之y w interesie pu帥cznym,

CZegO両e mo2na bv†o p「zewidzieC w chw出zawarci∂ umOWy, lub dalsze wvkonvwanie umowy mo2e zagroz雷

istotnemu interesowi bezpieczehstwa pahstwa lub bezpieczehstwu publicznemu Zamawiajacy mo2e odstapiC od

umowywterminie 30 dni od powzIeCla WiadomoSci o tvch okolicznoSciach.

2. W przypadku o kt6rvm mowa w ust. 1 Wykonawca moie Z如aC wylacznie wynagrodzenia naIeZnego z tytu†u

Wykonania czesci umOWy.

§16

Postanowienia kohcowe

l. Sporv wynikte na tIe reaIizacji niniejszej umowy rozstrzvga sad w†aSciwy miejscowo dIa Zamawiajacego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje sie przepisy Kodeksu Cyw冊ego, jeZeli przepisy

ustawy Prawo Zam6wieh PubIicznych nie stanowia inaczej.

3. Wszystkie zmiany niniejszej umowy moga byC dokonane tvlko w formie pisemnej, Za ZgOda obu stron, POd

rygorem niew∂inoSci.

4. Umowa sporzadzona zosta†a w dw6ch jednobrzmiacych egzemplarzach, PO jednym dIa kardej ze stron.

与. Za†aczniki do umowv stanowiace jej integraIna czesc: SPeCyfikacja istotnych warunk6w zam6wienia wraz z

Za†acznikami oferta Wvkonawcv - PrOtOk6† odbioru jako;ciowego.

Podpisy stron:

ZAMAWIAJACY : WYKONAWCA:



Zatacznik nr l do umowy nr ……..…..

Z dnia …‥..……..…..….

Protok6t odbioru jakoSciowego

1. Data odbioru us†ugi

2. Wykonanie us†ugi utrzymania czystoSc上

Wykonanych przez

dIa ……………..…… ZgOdnie z zawarta umowa nr ,…………………… Z dnia .….……..…………..…

Potwierdzam / Nie potwierdzam* naIeZyte wykonanie us†ugi.

UWAGl

Podpis przedstawicieIa Wvkonawcy

* Niepotrzebne skre細C.

Podpisv p「zedstawicie‖　Zamawiajapego
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Za†acznik nr2 do umowy nr …..……

乙dnia ………………...…‥

OSw!ADCZENiE

」a niZej podpisany niniejszym oSwiadczam, Ze Znana jest mi definicja danych osobowych w

rozumieniu art. 6 ustawY Z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednoIity

DZ.U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.) , W my引kt6rej za dane osobowe uwaZa sie wszelkie informacje

dotyczace zidentyfikowanej albo moZliwej do zidentYfikowania osobv fizYCZnej (m.in. imie, naZWisko,

adres, date urodzenia, imiona i nazwiska rodzic6w , PESEL,NiP, Wizerunek)"

Zobowiazuje sie do:

1. Wykonywania obowiazk6w wynikajacych z umowy nr ……Z dnia ……・ na uS†uge ……‥〇・・・ZaWartej

pomiedzy Szko†a Podstawowa Nr 16 w Siemianowicach Slaskich ………………………‥" (Zamawiajacym〉 a

firma ……………………‥(wykonawca〉 w zgodzie z najIepsza wiedza i zasadami obowiazujacymi

P「aCOWnika,

2. zachowania w tajemnicy- rOWnieZ PO ZaPrZeStaniu wvkonywania pracy w ramach niniejszej

umowy- WSZeikich informacji prawnie chronionych, do kt6「ych bede mia†(a〉 dostep wykonujac

PraCe na rZeCZ ZamawIa」aCegO, O =e nie sa one powszechnie znane, jak r6wnieZ zobowiazuje sie

do zachowania w tajemnicy informacji o stosowanvch u ZamawIaJaCegO Zabezpieczeniach

3. zg†aszanie kierownikowi obiektu oraz osobie wskazanej przez Zamawiajacego kaZdej zauwazone」

SytuaCji naruszenia bezpieczedstwa danych, W tym danych osobowych, nP. POZOStaWienie przez

PraCOWnik6w otwartej szafy, niezabezpieczonej dokumentacji, niewy†aczonego komputera,

niezabezpieczonego informatycznego sp「zetu mob冊ego (teIefonu kom6「kowego, Smartfonu,

tabletu itp.), a takZe o kaZdej innej sytuacji budzacej zaniepokojenie.

4. zachowania w tajemnicy danych osobowvch oraz sposob6w ich zabezpieczenia do kt6「ych bede

mia†〈a) dostep w zwiazku z wykonywaniem zadah zar6wno o w trakcie reaIizacji zadah

Wynikajacych z przedmiotu Umowy zawartej pomiedzy Wykonawca a ZamawIa」aCym jak i po ich

us亡aniu

lmie i nazwisko

PES巨し

Podpis sk†adajacego oSwiadczenie

Data


