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1. ZAMAWIAJ ĄCY
Szpital  Neuropsychiatryczny im. Prof.  M. Kaczyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej w Lublinie ul. Abramowicka 2, 20-442 Lublin

Tel.: (081) 7443061, fax: (081) 7441079, NIP: 9462160056, REGON: 431019046,
KRS 0000004020, Godziny pracy: 7.00 -14.35

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
2.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nie-
ograniczonego, zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (tj.
Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.)

2.2 Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego – art.  10 ust.1 oraz art.  39-46 Prawa
zamówień publicznych.

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot  zamówienia  obejmuje  obsługę  gospodarczo-techniczną  posesji  Zakładu  Opiekuńczo-
Leczniczego w Łysołajach, gm. Milejów
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić  wykonywanie obsługi tj.  czynności palacza i robotnika
budowlano-gospodarczego przez jedną osobę całodobowo, przez 7 dni w tygodniu.

Zakres obowiązków osób wykonujących usługę w imieniu wykonawcy: 
l) codzienne sprawdzanie pomieszczeń, stanu zagrożenia pożarowego, stanu zadrzewienia i ogrodzenia szpitala,
2)codzienne zapalanie i gaszenie świateł oświetlających posesję oddziału,
3)codzienne zamykanie bram i furtek w określonych godzinach,
4)czuwanie nad tym, aby postronne osoby nie przebywały na terenie parku, 
5) usuwanie  w  miarę  możliwości  zauważonych nieprawidłowości w bezpiecznym funkcjonowaniu oddziału
oraz wszystkich zagrożeń bezpieczeństwa pacjentów i mienia oddziału,
6)  natychmiastowe informowanie kierownika oddziału  lub pielęgniarki  dyżurnej  o wszelkich zauważonych
nieprawidłowościach, 
7) pomoc przy wykonywaniu prac w parku w dni codzienne między godziną 7.00 a 15.00,
8) pełnienie obowiązków dozorcy  i czynności wynikających z tego zakresu codziennie od godziny 15.00 do
19.00 a w dni wolne od pracy od godziny 7.00 do 19.00 i od godziny 19.00 do 7.00, gdy nie ma dozorcy
nocnego 
9) obsługa kotłów i urządzeń  kotłowych zgodnie z przepisami Urzędu Dozoru Technicznego i instrukcjami
obsługi producentów (przeszkolenie na stanowisku pracy),
10) utrzymywanie w pełnej sprawności technicznej pieców poprzez systematyczne przeglądanie, czyszczenie i
konserwacje przez cały rok, 
11) stałe utrzymanie w czystości pomieszczeń kotłowni i hydroforni oraz placu składowego opału i odpadów, 
12) wykonywanie wszystkich prac związanych z zabezpieczeniem kotłowni w opał i odpowiedzialność za jego
prawidłowe składowanie i zużycie zgodny z normami spalania, 
13) odpowiedzialność  za utrzymanie odpowiedniej  temperatury w pomieszczeniach ogrzewanych w sezonie
grzewczym i ciepłej wody użytkowej przez cały rok, 
14) odpowiedzialność za usuwanie i wywożenie z kotłowni żużlu po uprzednim polaniu wodą oraz innych
odpadów, 
15) w okresie grzewczym palacz ma obowiązek wykonywać prace konserwacyjne w kotłowni oraz może być
przydzielony do wykonywania innych drobnych prac w oddziale lub na posesji zleconych przez kierownika
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oddziału, 
16)  wykonywanie  w  okresie  letnim  (nie  grzewczym)  innych  prac  zleconych  przez  pracownika
administracyjnego  lub  kierownika  oddziału  związanych  z  bieżącym  utrzymaniem  pomieszczeń  Oddziału
(zalecenia SANEPIDU) i wymienionych w punktach 17-21, 
17) wykonywanie prac przygotowawczych do malowania ścian i stolarki, 
18) wykonywanie drobnych prac rozbiórkowych, 
19) udział przy robotach typu: uzupełnianie płytek podłogowych PCV lub terrakotowych, uzupełnianie ubytków
glazury, 
20) malowane sprzętu, okien, drzwi i innych drobnych przedmiotów, 
21) transportowanie materiałów z magazynu do warsztatów do oddziału, 
22) wykonywanie innych prac zleconych przez przełożonych zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami, 
23)  sprzątanie  na  posesji  ZOL w  Łysołajach,  koszenie  trawy,  usuwanie  gałęzi,  konarów  drzew,  naprawa
ubytków dróg dojazdowych.

CPV: 50721000-5 Obsługa instalacji grzewczych, 50800000-3 Różne usługi w zakresie napraw   
            i konserwacji.

4.TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Usługi będą realizowane przez okres jednego roku od dnia podpisania umowy.

5.OPIS  WARUNKÓW  UDZIAŁU  W  POST ĘPOWANIU  ORAZ  OPIS
SPOSOBU DOKONANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

O udzielenia zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
5.1.  spełnią  warunki  udziału  w postępowaniu,  o  których mowa w art.  22 ust.1  ustawy Prawo
Zamówień Publicznych, dotyczące: 

5.1.1.  posiadania uprawnień  do  wykonywania  określonej  działalności  lub czynności,  jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
Opis  sposobu dokonywania  oceny spełniania  warunku posiadania  uprawnień  do  wykonywania
określonej działalności lub czynności. 
Zamawiający nie skonkretyzował warunku z punktu 5.1.1.

5.1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia;
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku posiadania wiedzy i doświadczenia. 
Zamawiający nie skonkretyzował warunku z punktu 5.1.2.

5.1.3.  dysponowania  odpowiednim  potencjałem  technicznym  oraz  osobami  zdolnymi  do
wykonania zamówienia;
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku dysponowania odpowiednim potencjałem
technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 

Warunek powyższy spełnią wykonawcy, którzy dysponują 5 osobami posiadającymi kwalifikacje
do  eksploatacji  kotłowni  węglowej  o  mocy  190  kW przewidziane  w rozporządzeniu Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad
stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i
sieci (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 89, poz. 828 ze zm.). 

5.1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej;
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Opis  sposobu  dokonywania  oceny  spełniania  warunku  dotyczącego  sytuacji  ekonomicznej  i
finansowej.
Powyższe  warunki  spełnią  wykonawcy,  którzy  wykażą  posiadanie  środków  finansowych  lub
zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 1 000 000,00zł  (słownie: jeden milion złotych).

5.2 oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 
Ocena spełniania warunków z pkt. 5.1.3, 5.1.4 i 5.2 zostaje dokonana zostanie zgodnie z formułą
spełnia  -  nie  spełnia  na podstawie dokumentów lub oświadczeń  wyszczególnionych w pkt  6
SIWZ.

6.WYKAZ  O ŚWIADCZE Ń  I  DOKUMENTÓW,  JAKIE  MAJ Ą  DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU

6.1. W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1
ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  roku  Prawo  Zamówień  Publicznych  zamawiający  żąda
następujących dokumentów:

6.1.1. Oświadczenie z art. 22 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych.
(załącznik nr 4 do siwz).

6.1.2.  Wykazu osób,  które  będą  uczestniczyć  w wykonywaniu  zamówienia,  a w szczególności
odpowiedzialnych  za  świadczenie  usług  wraz  z  informacjami  na  temat  ich  kwalifikacji
zawodowych,  doświadczenia  i  wykształcenia  niezbędnych  dla  wykonania  zamówienia,  a  także
zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi
osobami (załącznik nr 6 do siwz).

6.1.4.  Informacji  banku  lub  spółdzielczej  kasy  oszczędnościowo-kredytowej,  w  których
Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej  wysokość posiadanych środków finansowych lub
zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał posiadanie środków finansowych
lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 1 000 000,00zł  (słownie: jeden milion złotych).
Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w art. 22 ust 1. ustawy Pzp
polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych  w art. 26 ust 2b
ustawy Pzp,  Zamawiający wymaga przedłożenia informacji,  o  której  mowa w pkt  6.1.2 SIWZ
dotyczącej tych podmiotów.

6.2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
wykonawcy  w  okolicznościach,  o  których  mowa  w  art.  24  ust.  1  ustawy,  zamawiający  żąda
następujących dokumentów:

6.2.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 5 do SIWZ)
6.2.2.Aktualnego  odpisu  z  właściwego  rejestru,  jeżeli  odrębne  przepisy  wymagają  wpisu  do
rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy
wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku
do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust.1 pkt. 2 ustawy.

6.2.3. Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego,  że
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wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie,  odroczenie  lub  rozłożenie  na  raty  zaległych  płatności, lub  wstrzymanie  w  całości
wykonania  decyzji  właściwego  organu  -  wystawionego  nie  wcześniej  niż  3  miesiące  przed
upływem terminu składania ofert.

6.2.4. Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem
składek  na  ubezpieczenie  zdrowotne  i  społeczne,  lub potwierdzenia,  że  uzyskał  przewidziane
prawem zwolnienie,  odroczenie  lub  rozłożenie  na  raty  zaległych  płatności lub  wstrzymanie  w
całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert.

6.2.5. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej,  zamiast dokumentów o których mowa w pkt. 6.2.2, 6.2.3 i 6.2.4.SIWZ, składa dokument
lub  dokumenty  wystawione  w  kraju,  w  którym  ma  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania,
potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo
że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności,
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
Dokumenty o których mowa w punkcie 6.2.5. podpunkcie a) i c) powinny być  wystawione nie
wcześniej  niż  6  miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  Dokument, o  którym mowa
punkcie  6.2.5  podpunkcie  b)  powinien  być  wystawiony  nie  wcześniej  niż  3  miesiące  przed
upływem terminu składania ofert.
Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej zastępuje się je dokumentami
zawierającymi  oświadczenie  złożone  przed  notariuszem,  właściwym  organem  sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca
zamieszkania osoby lub kraju , w  którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

6.3. Ponadto do oferty należy dołączyć:
6.3.1. Oferta (załącznik nr 1 do siwz).
6.3.2.Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę upoważniające je do podejmowania zobowiązań
w  imieniu  firmy  składającej  ofertę,  o  ile  nie  wynikają  one  z  przepisów  prawa  lub  innych
dokumentów.
6.3.3. Umowa spółki cywilnej-jeżeli Wykonawca jest spółką cywilną.
6.3.4. Wypełniony załącznik nr 2 do siwz - zakres obowiązków pracownika obsługi gospodarczo-
technicznej posesji ZOL w Łysołajach, gm. Milejów.

7.  INFORMACJE  O  SPOSOBIE  POROZUMIEWANIA  SI Ę  ZAMAWIAJ ĄCEGO  Z
WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA O ŚWIADCZE Ń I DOKUMENTÓW
7.1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień zgodnie z
art. 38 ust 1 pkt. 3 oraz art. 38 ust 1a i 1b ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
7.2. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał
specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania. Treść wyjaśnień
jest udostępniona na stronie internetowej: www.snzoz.lublin.pl
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7.3.  W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert
zmienić  treści  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia.  Dokonaną   zmianę  specyfikacji,
zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację
istotnych warunków zamówienia i udostępnia ją na stronie internetowej: www.snzoz.lublin.pl
7.3.  Oświadczenia,  wnioski,  zawiadomienia  oraz  informacje  będą  przekazywane  faksem,
niezwłocznie potwierdzonym w formie pisemnej.
7.4. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:

1. Renata Michalak- Kierownik ZOL Łysołaje,
2.   Sławomir Proć - spec. ds. zam. pub. 

8.WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WADIUM
Nie dotyczy

9.TERMIN ZWI ĄZANIA OFERT Ą
Wykonawcy pozostają związani złożoną przez siebie ofertą przez 30 dni licząc od upływu terminu
do składania ofert.  Wykonawca samodzielnie  lub  na wniosek zamawiającego może przedłużyć
termin związania oferta zgodnie z art. 85 ust.2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

10.OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
10.1. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Oferta i wszelkie oświadczenia muszą
zawierać: nazwę i adres wykonawcy /pieczątkę nagłówkową/ oraz podpis i pieczątkę imienną osoby
upoważnionej do występowania w imieniu wykonawcy
10.2.  Wszystkie  strony  oferty  powinny  być  spięte  (zszyte)  w  sposób  trwały,  zapobiegający
możliwości dekompletacji zawartości oferty.
10.3. Wszystkie dokumenty oferty powinny być  napisane na maszynie do pisania, komputerze,
tuszem lub ręcznie atramentem niezmywalnym.
10.4.  Dopuszcza  się  składanie  kopii  dokumentów  np.:  w  formie  odbitek  kserograficznych.
Wszystkie strony kopii  dokumentów muszą  być  poświadczone za zgodność  z oryginałem przez
Wykonawcę. (w przypadku kopiowania obustronnego - obie strony)
10.5. W przypadku przedstawienia przez wykonawcę nieczytelnej lub budzącej wątpliwości, co do
jej prawdziwości kserokopii dokumentu, Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub
notarialnie poświadczonej kopii dokumentu.
10.6. Oferta powinna być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli
w  imieniu  wykonawcy  lub  pełnomocników  umocowanych  do  występowania  w  jego  imieniu.
Pełnomocnictwo do podpisania oferty winno być dołączone do oferty. 
10.7. Wszystkie wpisy lub poprawki powinny być dodatkowo parafowane przez tę samą osobę lub
osoby posiadające pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy
10.8.  Oferta  cenowa  winna  być  oparta  na  wzorze  druku  stanowiącym załącznik  numer  1  do
specyfikacji. Wykonawca zobowiązany jest wypełnić formularz wpisując cenę zarówno liczbowo
jak i słownie. Brak wypełnienia ceny powoduje nieważność oferty.
10.9.  Wszystkie  pola  i  pozycje  załączników winny być  wypełnione,  a w szczególności  muszą
zawierać wszystkie wymagane informacje i dane. Nie dopuszcza się składania alternatywnych, co
do treści dokumentów.
10.10. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
10.11. Koszt sporządzenia oferty ponosi Wykonawca.
10.12. Opakowania i oznakowanie ofert:
- oferta winna być składana w zamkniętej kopercie, w sposób gwarantujący zachowanie poufności
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jej treści zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.
- na opakowaniu należy umieścić nazwę i adres ZAMAWIAJĄCEGO:

Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. M. Kaczyńskiego
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

w Lublinie ul. Abramowicka 2
z dopiskiem:

Oferta – obsługa gospodarczo-techniczna ZOL Łysołaje, 
SzNSPZOZ.N-ZP-372-12/11

10.13. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę, pod
warunkiem pisemnego powiadomienia  zamawiającego o  wprowadzonej  zmianie  lub  wycofaniu
oferty. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad jak
składana oferta odpowiednio oznakowana z dopiskiem „ZMIANA”. Oferta zmieniająca wcześniej
złożona  ofertę  musi  jednoznacznie  wskazywać,  które  postanowienia  oferty  są  zmienione.
Wykonawca  może  wycofać  już  złożona  ofertę,  tylko  przed  upływem terminu  składania  ofert.
Zamawiający  może  wydać  ofertę  Wykonawcy,  tylko  na  podstawie  pisemnego  żądania  zwrotu
oferty,  złożonego przez osobę  upoważnioną  ze strony Wykonawcy do dokonania tej  czynności.
Upoważnienie do wycofania oferty, musi być załączone do żądania zwrotu oferty.
10.14. Postanowienia w sprawie dokumentów zastrzeżonych.:
-  wszystkie  dokumenty  w  prowadzonym  postępowaniu  są  jawne,  z  wyjątkiem  informacji
zastrzeżonych przez składającego.
-  dokumenty  niejawne  (zastrzeżone)  powinny  być  umieszczone  na  końcu  oferty  i  oznaczone
„ZASTRZEZONE”.
- nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca nie później niż w terminie składania ofert,
zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane. 

11.MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

11.1. Termin i miejsce składania ofert
Oferty należy składać w terminie do dnia 3 marca 2011 roku do godz. 8.30 w Kancelarii Szpitala
- 20-442  Lublin, ul. Abramowicka 2. Za oferty złożone w terminie uznaje się te, które znajdą się w
siedzibie zamawiającego w Kancelarii Szpitala do godz. 8:30.
Decyduje data wpływu do Zamawiającego. Oferty przesłane drogą pocztową, których opakowanie
zostało naruszone (traktowane jako odtajnione) oraz oferty złożone po terminie będą  zwrócone
Wykonawcom bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

11.2. Termin i miejsce otwarcia ofert
11.2.1 Otwarcie złożonych ofert  nastąpi w dniu  3 marca 2011 roku o godz. 9.00 w siedzibie
Zamawiającego tj. Lublin ul. Abramowicka 2 (w Sali Konferencyjnej Szpitala).
11.2.2 Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
11.2.3. Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także
informacje  dotyczące  ceny,  terminu  wykonania  zamówienia,  okresu  gwarancji  i  warunków
płatności zawartych w ofertach. 
Informacje zawarte w pkt. 11.2.2. i 11.2.3. przekazane zostaną niezwłocznie wykonawcom, którzy
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nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

12.OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
12.1. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania i koszty związane z wykonaniem przedmiotu
zamówienia, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem podatku VAT. 

12.2. Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. z 2002 r. Nr 97,
poz.  1050,  z  2002 r.  Nr  144,  poz.  1204 oraz  z  2003 r.  Nr  137,  poz.  1302),  cena wykonania
zamówienia  obejmuje  wszystkie  elementy  składowe,  za wykonanie  których  Zamawiający  jest
zobowiązany Wykonawcy zapłacić, w tym również podatek VAT.

13.OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJACY B ĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY
WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTE RIÓW I
SPOSOBU OCENY OFERT
13.  1.  Oferty  odpowiadające  wymogom formalnym wynikającym z  ustawy  Prawo  Zamówień
Publicznych, i SIWZ oraz złożone w określonym przez zamawiającego terminie podlegają dalszej
ocenie.

13.2. Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych
przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo
Zamówień Publicznych, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez
zamawiającego oświadczenia i dokumenty o których mowa w art. 25 ust 1 ustawy, zawierające
błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba
że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie
postępowania.  Złożone  na  wezwanie  zamawiającego  oświadczenia  i  dokumenty  powinny
potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez
oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie
później niż w dniu w którym upłynął termin składania wniosków  o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu albo termin składania ofert.
13.3.  W  toku  badania  i  oceny  ofert  zamawiający  może  żądać  od  wykonawców  wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.
13. 4. Zamawiający poprawia w ofercie:

1)oczywiste omyłki pisarskie,
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek,
3)  inne  omyłki  polegające  na  niezgodności  oferty  ze  specyfikacją  istotnych  warunków
zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty,
- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

13.5  Zamawiający  odrzuca  ofertę  jeżeli  wykonawca  w  terminie  3  dni  od  dnia  doręczenia
zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy.
13.6.  Zamawiający,  w  celu  ustalenia  czy  oferta  zawiera  rażąco  niską  cenę  w  stosunku  do
przedmiotu zamówienia, zwróci się w formie pisemnej do wykonawcy o udzielenie w określonym
terminie  wyjaśnień  dotyczących  elementów  oferty  mających  wpływ  na  wysokość  ceny.
Zamawiający odrzuca ofertę  wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień  lub jeżeli  dokonana ocena
wyjaśnień potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
13.7. Stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert stanowi podstawową zasadę oceny
ofert. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokona komisja przetargowa na podstawie kryterium: 

....................................................................................................................................................................................
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Cena brutto (wartość) - 100 %

                                   Wartość najniższa wśród ofert                                   

Punkty za wartość = --------------------------------------  x  100 x 100 %
                                    Wartość danego Wykonawcy

Oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów uznana zostanie za najkorzystniejszą.

14.INFORMACJE O FORMALNO ŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTA Ć DOPEŁNIONE
PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE Z AMÓWIENIA
PUBLICZNEGO
14.1. Niezwłocznie po wyborze oferty Wykonawcy, którzy złożyli oferty zostaną powiadomieni o:
- wyborze najkorzystniejszej oferty,
- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone,
- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
14.2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej  oferty zamawiający zamieszcza informację  o
których mowa w art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień Publicznych, na stronie internetowej
oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.
14.3.  Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej  w terminie nie krótszym niż  5  dni  od dnia
przekazania  zawiadomienia  o  wyborze  oferty.  Zamawiający  może  zawrzeć  umowę  w  sprawie
zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust 1 pkt. 2 Ustawy
Prawo  Zamówień  publicznych,  w  przypadkach  określonych  w  art.  94  ust.  2  ustawy  Prawo
zamówień publicznych.

15.WYMAGANIA  DOTYCZ ĄCE  ZABEZPIECZENIA  NALE ŻYTEGO  WYKONANIA
UMOWY
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy- brak

16.  ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA,  KTÓRE ZOSTAN Ą  WPROWADZONE
DO  TREŚCI  ZAWIERANEJ  UMOWY W  SPRAWIE  ZAMÓWIENIA PUBLICZNEG O,
OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY
Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do SIWZ

17.  POUCZENIE  O  ŚRODKACH  OCHRONY  PRAWNEJ  PRZYSŁUGUJ ĄCYCH
WYKONAWCYW TOKU POST ĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Prawo Zamówień Publicznych przysłu-
gują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w
uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
zamawiającego przepisów  ustawy prawo zamówień publicznych. Środki ochrony prawnej wobec
ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również
organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicz-
nych. 

18. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
18.1.W sprawach nie  uregulowanych w niniejszych warunkach zamówienia  mają  zastosowanie
przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.
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18.2.  Postanowienia  dotyczące  jawności  protokołu  postępowania  o  udzielenie  zamówienia
publicznego:
- Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu
wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia się
od chwili ich otwarcia.
- Oferty, opinie biegłych, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski i inne dokumenty oraz informacje
składane przez zamawiającego i wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego
stanowią załączniki do protokołu postępowania.
18.3. Zamawiający  nie dopuszcza składania ofert częściowych.
18.4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
18.5. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń z wykonawcą w walutach obcych.
18.6. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 
18.7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
18.8.  Zamawiający  żąda  wskazania  przez  wykonawcę  części  zamówienia,  której  wykonanie
powierzy podwykonawcom.
18.9. Zamawiający przewiduje możliwość  udzielenia, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia
podstawowego dotychczasowemu wykonawcy usług zamówień uzupełniających na podstawie art.
67 ust.1 pkt. 6 stanowiących nie więcej niż  50% zamówienia podstawowego i polegających na
powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień. 
18.10. Zamawiający przewiduje możliwość  dokonania zmian postanowień  zawartej umowy  pod
warunkiem, że zmiany wynikają z:

1) okoliczności  nieprzewidzianych  w  chwili  zawarcia  umowy  lub  są   korzystne  dla
Zleceniodawcy,

2) konieczności  dostosowania  umowy  do  aktualnych  potrzeb  Zleceniodawcy  poprzez  np.
zwiększenie lub zmniejszenie ilości osób wykonujących usługę, o których mowa w § 1 ust.2,
godzin ich pracy, obowiązków itp.,

3) zmiany przepisów prawa w zakresie dotyczącym przedmiotu umowy,
4) zmiany stawki podatku VAT.

19. WYKAZ ZAŁ ĄCZNIKÓW DO WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Załącznik numer 1  - Formularz oferty,
Załącznik numer 2 – Zakres obowiązków pracownika obsługi gospodarczo-technicznej posesji 
ZOL w Łysołajach, gm. Milejów,
Załącznik numer 3  - wzór umowy, 
Załącznik numer 4 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
Załącznik numer 5 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,
Załącznik numer 6 – Wykaz osób uczestniczących w wykonaniu zamówienia.

Lublin, dnia 23 lutego 2011 roku

ZATWIERDZAM............................................................
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Załącznik Nr 1 

FORMULARZ OFERTY
Nazwa wykonawcy/ wykonawców w przypadku oferty wspólnej:..............................................
…...................................................................................................................................
Adres*...........................................................................................................................
tel.*................................................................................................................................
REGON*........................................................................................................................
NIP*...............................................................................................................................
FAX* na który Zamawiający ma przesłać korespondencję..........................................
* w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące Pełnomocnika Wykonawcy

Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. M. Kaczyńskiego
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Abramowicka 2
20-442 Lublin

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym 

na obsługę gospodarczo techniczną ZOL w Łysołajach
składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia 
w cenie brutto - ......................................................................... zł w tym .................% VAT
(słownie:........................................................................................................................................ 
cena netto:  ................................. zł, 
miesięczne  wynagrodzenie  wynosi  netto  ......................zł  (słownie:  ..........................................),
brutto........................zł (słownie: .........................................................................................................)

Oświadczamy, że:

1) akceptujemy  w  całości  wszystkie  warunki  zawarte  w  Specyfikacji  Istotnych  Warunków
Zamówienia,
2) akceptujemy warunki płatności określone przez zamawiającego we wzorze umowy –
Załącznik nr 3 do SIWZ,
3) uważamy się za związanych niniejszą ofertą zgodnie z art. 85 ust.1. pkt.1 ustawy
prawo zamówień publicznych przez 30 dni od daty ustalonej jako termin składania ofert,
4) zapoznaliśmy się  z  postanowieniami  umowy i  zobowiązujemy się,  w  przypadku
wyboru  naszej  oferty,  do  zawarcia  umowy  zgodnie  z  niniejszą  ofertą  na  warunkach
określonych w Załączniku nr 3 do SIWZ.
5) niniejsza  oferta  zawiera  na  stronach  nr  od.......................  do..............  informacje
stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji,
6) ofertę niniejszą składamy na ….....................kolejno ponumerowanych stronach,
7) wraz z ofertą składamy w załączeniu następujące oświadczenia i dokumenty:

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

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

........................................................................................................................................................
Na  podstawie  art.  36  ust.4  Zamawiający  żąda  wskazania  przez  wykonawcę  w  ofercie  części

....................................................................................................................................................................................
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zamówienia, której wykonania powierzy podwykonawcom: 
.......................................................................................................................................................

Osobą  /  osobami  do kontaktów z  zamawiającym odpowiedzialnymi  za  wykonanie  zobowiązań
umowy jest / są:

. …………………………………………………………………………………………….
tel. kontaktowy, faks:………………………………………………………………………
zakres odpowiedzialności…………………………………………………………………. 

……………………, dnia…………                                 ……………..............……….
                                                                                        (podpis Wykonawcy/ wykonawców)

....................................................................................................................................................................................
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Załącznik Nr 2

Pieczęć Firmowa

Zakres obowiązków pracownika
 obsługi gospodarczo-technicznej posesji 

ZOL w Łysołajach, gm. Milejów

l) codzienne sprawdzanie pomieszczeń, stanu zagrożenia pożarowego, stanu zadrzewienia i ogrodzenia szpitala,
2)codzienne zapalanie i gaszenie świateł oświetlających posesję oddziału,
3)codzienne zamykanie bram i furtek w określonych godzinach,
4)czuwanie nad tym, aby postronne osoby nie przebywały na terenie parku, 
5) usuwanie  w  miarę  możliwości zauważonych nieprawidłowości w bezpiecznym funkcjonowaniu oddziału oraz
wszystkich zagrożeń bezpieczeństwa pacjentów i mienia oddziału,
6)  natychmiastowe  informowanie  kierownika  oddziału  lub  pielęgniarki  dyżurnej  o  wszelkich  zauważonych
nieprawidłowościach, 
7) pomoc przy wykonywaniu prac w parku w dni codzienne między godziną 7.00 a 15.00,
8) pełnienie obowiązków dozorcy i czynności wynikających z tego zakresu codziennie od godziny 15.00 do 19.00 a
w dni wolne od pracy od godziny 7.00 do 19.00 i od godziny 19.00 do 7.00, gdy nie ma dozorcy nocnego 
9) obsługa kotłów i urządzeń kotłowych zgodnie z przepisami Urzędu Dozoru Technicznego i instrukcjami obsługi
producentów (przeszkolenie na stanowisku pracy),
10)  utrzymywanie  w  pełnej  sprawności  technicznej  pieców  poprzez  systematyczne  przeglądanie,  czyszczenie  i
konserwacje przez cały rok, 
11) stałe utrzymanie w czystości pomieszczeń kotłowni i hydroforni oraz placu składowego opału i odpadów, 
12) wykonywanie wszystkich prac związanych z zabezpieczeniem kotłowni  w opał  i odpowiedzialność  za jego
prawidłowe składowanie i zużycie zgodny z normami spalania, 
13)  odpowiedzialność  za  utrzymanie  odpowiedniej  temperatury  w  pomieszczeniach  ogrzewanych  w  sezonie
grzewczym i ciepłej wody użytkowej przez cały rok, 
14) odpowiedzialność za usuwanie i wywożenie z kotłowni żużlu po uprzednim polaniu wodą oraz innych odpadów, 
15)  w  okresie  grzewczym palacz  ma  obowiązek  wykonywać  prace  konserwacyjne  w kotłowni  oraz  może  być
przydzielony do wykonywania innych drobnych prac w oddziale lub na posesji zleconych przez kierownika oddziału,
16) wykonywanie w okresie letnim (nie grzewczym) innych prac zleconych przez pracownika administracyjnego lub
kierownika  oddziału  związanych  z  bieżącym  utrzymaniem  pomieszczeń  Oddziału  (zalecenia  SANEPIDU)  i
wymienionych w punktach 17-21, 
17) wykonywanie prac przygotowawczych do malowania ścian i stolarki, 
18) wykonywanie drobnych prac rozbiórkowych, 
19) udział  przy robotach typu: uzupełnianie płytek podłogowych PCV lub terrakotowych, uzupełnianie ubytków
glazury, 
20) malowane sprzętu, okien, drzwi i innych drobnych przedmiotów, 
21) transportowanie materiałów z magazynu do warsztatów do oddziału, 
22) wykonywanie innych prac zleconych przez przełożonych zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami, 
23) sprzątanie na posesji ZOL w Łysołajach, koszenie trawy, usuwanie gałęzi, konarów drzew, naprawa ubytków
dróg dojazdowych.

………………………, dnia…………                                               …………………….
                                                                                                                    (podpis)
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Załącznik nr 3
Umowa /wzór/

Zawarta  w  dniu.........................  2011  roku  w wyniku  przeprowadzonego  przetargu  nieograniczonego
pomiędzy:

Szpitalem Neuropsychiatrycznym im. Prof. M. Kaczyńskiego Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki
Zdrowotnej z siedzibą przy ul. Abramowickiej 2 w Lublinie, wpisanym w Sądzie Rejonowym w Lublinie, XI
Wydziale  Gospodarczym  Krajowego  Rejestru  Sądowego  pod  nr  0000004020  zwanym  dalej:
“Zleceniodawcą”

reprezentowanym przez:

Dyrektora – Edwarda Lewczuka;

a

.......................................................................................................................................................
reprezentowanym przez:

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

z drugiej strony, zwanym dalej: “Zleceniobiorcą”,

Zleceniodawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku V AT i jest uprawniony do otrzymywania
faktur VAT, NIP: 94621 60056, REGON: 431019046 

Zleceniobiorca oświadcza, że jest płatnikiem podatku V AT i jest uprawniony do wystawiania
faktur VAT, NIP: …………, REGON: ………………… 

§ 1

1. Przedmiotem umowy jest  obsługa gospodarczo-techniczna  posesji  Szpitala Neuropsychiatrycznego

im.  Prof.  M.  Kaczyńskiego  Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej  w  Lublinie  -
Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Łysołajach, gm. Milejów.

2. Zleceniobiorca zobowiązany jest zapewnić świadczenie usług przez jedną osobę na zmianę całodobowo
przez 7 dni w tygodniu. Osoby wyznaczone przez Zleceniobiorcę będą wykonywać czynności palacza i
robotnika budowlano-gospodarczego zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ.

3. Zleceniobiorca zobowiązuje się  powierzyć wykonywanie obowiązków będących przedmiotem umowy

wyłącznie  osobom  posiadającym  kwalifikacje  do  eksploatacji  kotłowni  węglowej  o  mocy  190  kW
przewidziane w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003
r.  w  sprawie  szczegółowych  zasad  stwierdzania  posiadania  kwalifikacji  przez  osoby  zajmujące  się
eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 89, poz. 828 ze zm.). 

§ 2

1. Zleceniobiorca  zobowiązuje  się  do  zapewnienia  wykonania  powierzonej  usługi  z  zachowaniem
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najwyższej staranności, przestrzegając obowiązujących przepisów prawa.

2. Osoby wykonujące czynności określone w § 1 niniejszej umowy obowiązane są stosować się do poleceń

Zleceniodawcy, jeżeli nie są one sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa lub niniejszą umową. 

3. Zleceniodawca  jest  zobowiązany  zapewnić  Zleceniobiorcy  odpowiedni  sprzęt  umożliwiający

wykonywanie czynności wchodzących w zakres zleconej usługi.

4. Zleceniobiorca jest zobowiązany do  przeszkolenia osób, o których mowa w § 1 ust. 2 niniejszej umowy
w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. 

5. Zleceniobiorca ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody powstałe w wyniku niewykonania

lub  nienależytego  wykonania  obowiązków  wynikających  z  niniejszej  umowy. Odpowiedzialność  za
szkody wyrządzone przez osoby wyznaczone przez Zleceniobiorcę  do wykonywania obsługi obciąża
Zleceniobiorcę.

6. Zleceniodawca zastrzega sobie  prawo do codziennej  kontroli  prawidłowości  wykonania umowy pod

względem spełnienia warunków określonych w umowie, SIWZ i ofercie Zleceniobiorcy. Stwierdzenie
przez Zleceniodawcę niespełnienia warunków określonych w tych dokumentach może być podstawą do
odstąpienia od umowy w rozumieniu § 7 ust. 1 pkt. 1.

§ 3

1. Strony  ustalają  wynagrodzenie  za  wykonanie  przedmiotu  umowy  w  formie  ryczałtu  za  cały  okres

obowiązywania umowy w kwocie netto ....................... zł (słownie: .......................................................zł),
brutto ................zł (słownie: .....................................................................zł).

2. Zleceniobiorca w terminie do 10 dnia  miesiąca następującego po miesiącu świadczenia usługi wystawiać
będzie fakturę  V AT na kwotę  stanowiącą  1/12 wynagrodzenia określonego w § 3 ust.1 tj.  na kwotę
netto  ................  zł.  (słownie:  ......................................),  brutto  ................zł
(słownie: ....................................................................zł).

3. Zleceniodawca dokona zapłaty za wykonaną  obsługę gospodarczo-techniczną  na rachunek bankowy

określony każdorazowo na fakturze VAT w terminie 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej
faktury VAT. 

4. Datą zapłaty jest dzień obciążenia rachunku Zleceniodawcy. 

5. Wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie bez zgody

Zleceniodawcy lub organu założycielskiego Zleceniodawcy.

§ 4

Umowa zostaje zawarta na czas określony tj. od dnia ....... roku do dnia ....... roku.

§ 5

1. Zleceniobiorca może powierzyć wykonanie przedmiotu umowy osobie trzeciej wyłącznie za pisemną
zgodą Zleceniodawcy. W przypadku  naruszenia powyższego obowiązku, Zleceniodawcy przysługuje prawo
do niezwłocznego odstąpienia od umowy oraz żądania odszkodowania na zasadach określonych w kodeksie
cywilnym. Osoba trzecia, o której mowa w zdaniu pierwszym, obowiązana jest posiadać kwalifikacje, o
których mowa w § 1 ust.3.
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2. Zleceniobiorca  zobowiązuje  się  do  zachowania  w  tajemnicy  treści  niniejszej  umowy,  wszelkich

dokumentów oraz  informacji  uzyskanych  od  Zleceniodawcy  w  związku  z  wykonywaniem przedmiotu
umowy. Obowiązek ten dotyczy również wszystkich osób wykonujących obsługę,  o których mowa w § 1
ust. 2 niniejszej umowy.

§ 6

1. Strony postanawiają, że formę odszkodowania stanowią kary umowne. 

2. Zleceniobiorca zapłaci Zleceniodawcy kary umowne:

1) w wysokości 1 000 zł za każdy przypadek powierzenia wykonania przedmiotu umowy osobie trzeciej w
sposób naruszający postanowienia § 5 ust. 1 umowy, lub powierzenia wykonania przedmiotu umowy osobie
nie posiadającej kwalifikacji, o których mowa w  § 1 ust. 3.

2) w wysokości 5  % całego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust. 1. w  przypadku
odstąpienia  od  umowy  przez  Zleceniobiorcę  lub  przez  Zleceniodawcę  wskutek  okoliczności  za  które
odpowiada Zleceniobiorca.

3. W przypadku,  gdy  poniesiona  przez  Zleceniodawcę  szkoda  przewyższy  wysokość  kar  umownych,
naliczonych zgodnie z ust. 2, Zleceniodawca będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania na
zasadach ogólnych.

§ 7
1. Zleceniodawca ma prawo odstąpić od umowy w przypadku:

1) nienależytego lub nieterminowego wykonywania umowy przez Zleceniobiorcę, 
2) ogłoszenia upadłości lub otwarcia likwidacji Zleceniobiorcy,
3) istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym,

czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
2. Oświadczenie o odstąpieniu powinno nastąpić w formie pisemnej. Odstąpienie od umowy wywiera sku-

tek na przyszłość.
3. Odstąpienie od umowy na podstawie ust. 1 pkt 1) i 2), jest możliwe przez cały okres jej obowiązywania.

Odstąpienie od umowy na podstawie ust. 1 pkt 3) jest możliwe w terminie 30 dni od dnia powzięcia
przez Zleceniodawcę wiadomości o przesłankach stanowiących podstawę do odstąpienia.

§ 8

Zleceniodawca zastrzega sobie  prawo do rozwiązania niniejszej umowy z ważnych powodów z zachowa-
niem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca.

§ 9

1. Wszelkie  zmiany  i  uzupełnienia  treści  umowy,  dopuszczalne  w  świetle  umowy  i  ustawy  Prawo
zamówień publicznych wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności

2. Strony  przewidują  możliwość  dokonania  zmian  postanowień  zawartej  umowy  pod warunkiem,  że
zmiany wynikają z:
1) okoliczności nieprzewidzianych w chwili zawarcia umowy lub są  korzystne dla Zleceniodawcy,

       2) konieczności dostosowania umowy do aktualnych potrzeb Zleceniodawcy poprzez np. zwiększenie
lub  zmniejszenie  ilości  osób  wykonujących  usługę,  o  których  mowa  w  §  1  ust.2,  godzin  ich  pracy,
obowiązków itp.,
       3) zmiany przepisów prawa w zakresie dotyczącym przedmiotu umowy,
       4) zmiany stawki podatku VAT.

3. Zmiana danych teleadresowych stron wymaga niezwłocznego pisemnego powiadomienia drugiej strony
umowy i nie stanowi zmiany umowy. W przypadku braku powiadomienia wszelkie pisma wysłane na adres i
numer faksu wskazane w niniejszej umowie uznaje się za skutecznie doręczone.
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§ 10
1. Przedstawicielem Zleceniodawcy w zakresie usługi objętej umową będzie .........................

2. Przedstawicielem  Zleceniobiorcy  do  przeprowadzenia  wspólnych  kontroli  ze  Zleceniodawcą
będzie ............................... 

§ 11

Wszelkie pisma związane z realizacją niniejszej umowy uważa się za skutecznie doręczone w przypadku:

1) doręczenia osobistego;

2) wysłania listem poleconym na adres strony wskazany w umowie;

3) wysłania Zleceniodawcy faksem na nr .................................................;

4) wysłania Zleceniobiorcy faksem na nr ........................................................

§ 12

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

§ 13

Wszelkie spory wynikłe z realizacji niniejszej umowy rozpatrywane będą przez właściwy rzeczowo Sąd w
Lublinie

§ 14

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Załączniki stanowiące integralną część umowy:

- załącznik nr 1 do SIWZ –oferta,

- załącznik nr 2 do SIWZ - Zakres obowiązków pracownika obsługi gospodarczo-technicznej posesji  ZOL w
Łysołajach, gm. Milejów

ZLECENIODAWCA ZLECENIOBIORCA

………………………………. ………………………………..

....................................................................................................................................................................................
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Załącznik nr 4

Pieczęć Firmowa

        

OŚWIADCZENIE
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczam, jako upoważniony
reprezentant wykonawcy, że spełniamy warunki, dotyczące: 

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania;

2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
3) dysponowania  odpowiednim  potencjałem  technicznym  oraz  osobami  zdolnymi  do  wykonania
zamówienia;
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej,

DANE  FIRMY

Nazwa firmy............................................................................................................

Adres firmy..............................................................................................................

Województwo................................Powiat...........................Gmina........................

NIP......................................................REGON......................................................

Tel. .................................................... fax. .............................................................
1Wysokość kapitału zakładowego...........................................................................
2Wysokość wpłaconego kapitału zakładowego........................................................

………………………, dnia…………                                                  …………………….
                                                                                                                            (podpis)

1  Dotyczy spółek prawa handlowego
2  Dotyczy spółek prawa handlowego

....................................................................................................................................................................................
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Załącznik nr 5
Pieczęć Firmowa

        

OŚWIADCZENIE
o braku podstaw do wykluczenia

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczam, jako upoważniony re-
prezentant wykonawcy, iż nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z
2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.)

Art. 24.

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 

 1)  wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależy-
cie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat
przed wszczęciem postępowania; 

 2)  wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjąt-
kiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym po-
stanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku
upadłego; 

 3)   wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia spo-
łeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu; 

 4)  osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowa-
niem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobko-
wą, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obroto-
wi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a
także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku
mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

 5)  spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z
postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pra-
cę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo prze-
ciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści ma-
jątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie
albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

 6)  spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo po-
pełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom
osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekup-
stwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu
osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w
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zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa
skarbowego; 

 7)  spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie
skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, prze-
stępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środo-
wisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne prze-
stępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe
lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie prze-
stępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

 8)   osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo prze-
ciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestęp-
stwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popeł-
nione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo
udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub prze-
stępstwa skarbowego; 

 9)   podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie
przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. 

 2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy: 

 1)  wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub
posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynno-
ści, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu
nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub
art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2; 

 2)  nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub
w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania
ofertą; 

 3)  złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego
postępowania; 

 4)  nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

DANE  FIRMY

Nazwa firmy............................................................................................................

Adres firmy..............................................................................................................

Województwo................................Powiat...........................Gmina........................

NIP......................................................REGON......................................................

Tel. .................................................... fax. .............................................................
3Wysokość kapitału zakładowego...........................................................................
4Wysokość wpłaconego kapitału zakładowego........................................................

………………………, dnia…………                                 …………………….
                                                                                                                             (podpis)

3  Dotyczy spółek prawa handlowego
4  Dotyczy spółek prawa handlowego

....................................................................................................................................................................................
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Załącznik nr 6
Pieczęć Firmowa

WYKAZ OSÓB UCZESTNICZACYCH W WYKONANIU ZAMÓWIENIA

W przypadku, gdy wykonawca wskazał osoby, które zostaną mu udostępnione przez inne podmioty, do oferty należy
załączyć pisemne zobowiązanie tych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia

………………………, dnia…………                            ………….…………………….
                                                                                       (podpis osoby / osób uprawnionych)

....................................................................................................................................................................................
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L.p Imi ę i nazwisko Zakres wykonywanych
czynności

Kwalifikacje
zawodowe,
doświadczenie i
wykształcenie
niezbędne do
wykonania
zamówienia

Informacja o podstawie
dysponowania osobami
uczestniczącymi w
wykonaniu zamówienia

1

2

3

4

5


