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1. ZAMAWIAJ ĄCY
Szpital  Neuropsychiatryczny im. Prof.  M. Kaczyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej w Lublinie przy  ul. Abramowickiej 2

Tel.:  (81)  7443061,  fax:  (81)  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 
nieograniczonego, 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  świadczenie  usługi  w  zakresie  sprzątania  pomieszczeń 
administracyjno- biurowych i oddziałów szpitalnych oraz usług pielęgnacyjnych i higienicznych 
przy pacjencie opisanych w załączniku nr 2.
CPV:  
90910000-9 – usługi sprzątania, 
90911200-8 – usługi sprzątania budynków, 
90919200-4 – usługi sprzątania biur.

4.TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Usługa  utrzymania  czystości  w  pomieszczeniach  administracyjno-biurowych  i  wybranych 
oddziałach szpitalnych realizowana będzie przez okres 12 m-cy. 

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. 
- zrealizowali, lub są w trakcie realizacji minimum dwóch usługi sprzątania pomieszczeń wraz z 
usługami opiekuńczo – pielęgnacyjnymi i  higienicznymi przy pacjencie w placówce lecznictwa 
zamkniętego (tj.  szpitalach i sanatoriach) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich 
wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, 
że usługi te zostały wykonane należycie. Każda z wykazanych usług musi opiewać na kwotę nie 
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mniejszą niż 400 000,00 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych). W przypadku umów zawartych na 
okres dłuższy niż 12 miesięcy opisany wyżej warunek uważa się za spełniony, jeżeli wartość usługi 
w przeliczeniu na okres 12 miesięcy w stosunku do okresu obowiązywania umowy wynosi nie 
mniej niż 400 000 zł. 

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. 

Zamawiający nie skonkretyzował warunku z punktu 5.1.3.

5.1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej;
Opis  sposobu  dokonywania  oceny  spełniania  warunku  dotyczącego  sytuacji  ekonomicznej  i  
finansowej.
Warunek dot. sytuacji ekonomicznej i finansowej spełnią wykonawcy, którzy wykażą ubezpieczenie 
od  odpowiedzialności  cywilnej  w  zakresie  prowadzonej  działalności  związanej  z  przedmiotem 
zamówienia na kwotę nie mniejszą niż: 100 000 zł (słownie: sto tysięcy złotych)

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu opisanych w pkt  5.1.2.  i  5.1.4 dokonana 
zostanie  zgodnie  z  formułą  spełnia   -  nie  spełnia  na  podstawie  informacji  zawartych  w 
dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt 6.1 SIWZ.

5.2 oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 
Ocena spełniania warunku z pkt 5.2 zostaje dokonana zostanie zgodnie z formułą  spełnia  - nie 
spełnia na podstawie dokumentów lub oświadczeń wyszczególnionych w pkt 6.2 SIWZ.

6.  WYKAZ  O ŚWIADCZE Ń  I  DOKUMENTÓW,  JAKIE  MAJ Ą 
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA 
WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU
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. Wykaz wykonanych lub wykonywanych minimum dwóch usług w zakresie niezbędnym do 
wykazania  spełniania  warunku  wiedzy  i  doświadczenia  w  okresie  ostatnich  trzech  lat  przed 
upływem terminu składania ofert,  a jeżeli  okres prowadzenia działalności jest  krótszy - w tym 
okresie,  z  podaniem  ich  wartości,  przedmiotu,  dat  wykonania  i  odbiorców  oraz  załączenia 
dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

6.1.2.Opłacona polisa, a w przypadku jej braku innego dokument potwierdzającego, że wykonawca 
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 
przedmiotem zamówienia.

6.2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 
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wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, zamawiający żąda następu-
jących 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. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej,   zamiast dokumentów o których mowa w pkt. 6.2.2 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,

Dokumenty  o  których  mowa w punkcie  6.2.3.  powinny  być  wystawione  nie  wcześniej  niż  6 
miesięcy 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. Warunki świadczenia usługi ( załącznik nr 2 do siwz).
6.3.3. Opracowany plan higieny w zakresie usług sprzątania. Plan higieny musi zawierać procedury 
i algorytmy sprzątania i dezynfekcji we wszystkich strefach i jednostkach organizacyjnych objętych 
przedmiotem zamówienia. 
6.3.4. Dokumenty potwierdzające, że osoby podpisujące ofertę są upoważniające do podejmowania 
zobowiązań  w imieniu firmy składającej ofertę,  o ile nie wynikają  one z przepisów prawa lub 
innych dokumentów (np. pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie).

7.  INFORMACJE  O  SPOSOBIE  POROZUMIEWANIA  SI Ę  ZAMAWIAJ ĄCEGO  Z 
WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA O ŚWIADCZE Ń I DOKUMENTÓW
7.1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
7.2.  W  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  oświadczenia,  wnioski,  zawiadomienia   oraz 
informacje zamawiający i wykonawcy przekazują faxem, niezwłocznie potwierdzonym w formie 
pisemnej. Każda ze stron na żądanie drugiej  niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń, 
wniosków, zawiadomień lub informacji.
7.3. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez wykonawcę,  zamawiający 
domniema,  iż  pismo wysłane przez zamawiającego na numer faksu podany przez wykonawcę 
zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się wykonawcy z treścią pisma.
7.4. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres:

Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. M. Kaczyńskiego 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
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 ul. Abramowicka 2
20-448 Lublin

fax: 81/7441079
7.5. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:
       Agnieszka Piotrowska – spec. ds. zamówień publicznych

Sławomir Proć – insp. ds. zamówień publicznych
7.6. 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.
7.7. 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
7.8.  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

8.WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WADIUM
wadium – brak

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 
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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 
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 –  Oferta – usługa sprzątania 
SzNSPZOZ.N-ZP-372-69/11

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 
„ZASTRZEŻONE”.
- 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 16 grudnia 2011 roku do godz. 9.00 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. 9:00.
Decyduje  data  wpływu  do  Zamawiającego.  Oferty  złożone  po  terminie  będą  zwrócone 
Wykonawcom bez otwierania. 

11.2. Termin i miejsce otwarcia ofert
11.2.1 Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu  16 grudnia 2011 roku  o godz. 9.30 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.
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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 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 KRYTERIÓW 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 
...................................................................................................................................................................................7
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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 kryteriów: 

Kryteria oceny ofert:
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 ZAMÓWIENIA 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  faxem,  zgodnie  z  zapisem  punktu  7.2  SIWZ. 
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-  5 % ceny całkowitej podanej w ofercie. 

16.  ISTOTNE  DLA  STRON  POSTANOWIENIA,  KTÓRE  ZOSTAN Ą 
WPROWADZONE  DO  TREŚCI  ZAWIERANEJ  UMOWY  W  SPRAWIE 
ZAMÓWIENIA  PUBLICZNEGO,  OGÓLNE  WARUNKI  UMOWY  ALBO 
WZÓR UMOWY
Wzór umowy stanowi załącznik nr 3  do SIWZ.
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17. POUCZENIE  O  ŚRODKACH  OCHRONY  PRAWNEJ 
PRZYSŁUGUJĄCYCH  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.

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 ze 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 możliwości udzielenia, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia 
podstawowego dotychczasowemu wykonawcy usług zamówień uzupełniających na podstawie art. 
67 ust.1 pkt 6 ustawy, stanowiących nie więcej niż 25 % wartości 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) zmiany stawki  podatku VAT – odpowiednio do zmiany stawki  podatku VAT, względem 
dostaw do których mają zastosowanie zmienione przepisy,
2)  wystąpienia  okoliczności,  których   nie  można  było  przewidzieć  przed  wszczęciem 
postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego,  skutkujących  tym,  iż  zrealizowanie 
założonego  pierwotnie  celu  umowy  byłoby  bez  tych  zmian  niemożliwe  lub  zmiany  te  są 
korzystne  dla  Zamawiającego;  zmiana  nie  może  spowodować  zmiany  wynagrodzenia 
Wykonawcy,
3) zmiany zakresu przedmiotowego umowy – poprzez dostosowanie zakresu przedmiotowego 
umowy  do  aktualnych  potrzeb  Zamawiającego  w  przypadkach  konieczności  wyłączenia 
niektórych pomieszczeń z usługi sprzątania bądź włączenia do usługi sprzątania pomieszczeń 
nieprzewidzianych  do  sprzątania  na  etapie  zawierania  niniejszej  umowy  w  trakcie 
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obowiązywania  umowy  –  zmiany  te  mogą  spowodować  odpowiednią  zmianę  wysokości 
wynagrodzenia Wykonawcy.

19. WYKAZ ZAŁ ĄCZNIKÓW DO WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Załącznik numer 1  – Formularz oferty
Załącznik numer 2  – Warunki świadczenia usługi
Załącznik numer 3  – Projekt umowy
Załącznik numer 4  – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik numer 5  – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Załącznik numer 6  – Wykaz usług

Lublin, dnia 8 grudnia 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 składamy ofertę na wykonywanie usług 
w zakresie sprzątania pomieszczeń administracyjno -biurowych i oddziałów szpitalnych oraz usług 
opiekuńczo-pielęgnacyjnych i higienicznych przy pacjencie 

 w cenie brutto za całe zamówienie (12  m-cy)....................................................w tym 23% i zw VAT
(słownie brutto.............................................................................................................................
.....................................................................................................................................................)
Cena netto*: ……………………………………+ 23% i zw VAT.

 Miesięcznie zestawienie wartościowe świadczonej usługi 
Lp. Nazwa komórki Powierzc

hnia 
w m2

Wartość brutto 
usług sprzątania

Wartość brutto usług 
opiekuńczo-

pielęgnacyjnych 
i higienicznych przy 

pacjencie

Uwagi

1 Ośrodek Rehabilitacji Leczniczej 
(Łącznik)

551,58 1 osoba (poniedziałek – 
piątek) w godz. 7:00-
19:00

2 Przychodnia Specjalistyczna 
(Łącznik)

449,8 1 osoba (poniedziałek – 
piątek) w godz. 9:00-
21:00

3 Sala Gimnastyczna 295 1 osoba (poniedziałek – 
piątek) w godz. 12:00-
16:00

4 Dział Techniczny 220 1 osoba (poniedziałek – 
piątek) w godz. 16:00-
20:00

5  Budynek Wotua (Abramowicka 
4B)

339 1 osoba (poniedziałek – 
piątek) w godz. 6:00-
12:00

6 OHD I (Dworek) 38 1 osoba (poniedziałek – 
piątek) w godz. 16:00-
16:30

7 OHD II (Dworek) 38 1 osoba (poniedziałek – 
piątek) w godz. 16:30-
17:00
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8 Pracownia Plastyczna (Dworek) 37 1 osoba (poniedziałek – 
piątek) w godz. 17:00-
17:30

9 Pracownia OTZ (Dworek) 22 1 osoba (poniedziałek – 
piątek) w godz. 17:30-
18:00

10 Gabinet Naczelnego Psychologa 
(Dworek)

23 1 osoba (poniedziałek – 
piątek) w godz. 18:00-
18:30

11 Zw. Zaw. „Solidarność" (Dworek) 10 1 osoba (poniedziałek – 
piątek) w godz. 18:30-
19:00

12 Warsztaty   Terapii Zajęciowej 
(Dworek)

352 1 osoba (poniedziałek – 
piątek) w godz. 11:00-
16:00

13 Budynek Administracji 326 1 osoba (poniedziałek – 
piątek) w godz. 13:00-
21:00

14 Łącznik (część administracyjna, 
klatki schodowe, hole, korytarze, 
szatnia)

604,1 1 osoba (poniedziałek – 
piątek) w godz. 13:00-
21:00

15 Łącznik Rezonans 214 1 osoba (poniedziałek – 
piątek) w godz. 17.00-
19:00

16 Apteka 352 1 osoba (poniedziałek – 
piątek) w godz. 6.00-
14.00

17 Laboratorium 246 1 osoba (poniedziałek – 
piątek) w godz. 6.00-
13.35

18 Gabinety Specjalistyczne (parter 
budynku Somatyk)

519 1 osoba (poniedziałek – 
piątek) w godz. 6.00-
14.00

19 Oddział Psychiatryczny Dzienny 400 1 osoba (poniedziałek – 
piątek) w godz. 6.00-
14.00

20 COTUA  „A” i „B” 764 2 osoby 7 dni w tygodniu 
w godz. 7.00-19.00

21 Oddział Psychiatryczny 
Rehabilitacyjny III wraz z klatką 
schodową

575 1 osoba  7 dni w tygodniu 
w godz. 7.00-19.00

22 Gabinet  Zabiegowy - I piętro 
Budynku Somatyk

14 1 osoba (poniedziałek – 
piątek) w godz. 10:00-
11:00

23 Świetlica 378 1 osoba (poniedziałek – 
piątek) w godz. 16:00-
20:00

24 Sterylizacja – przyziemie 
Budynku Somatyk 

56 1 osoba (poniedziałek – 
piątek) w godz. 13:00-
14:00

25 Poradnia Psychologiczna 120 1 osoba (poniedziałek – 
piątek) w godz. 14:00-
15:00

26 Pomieszczenia biurowe w 38,82 1 osoba (poniedziałek – 
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budynku Poradni Psychologicznej piątek) w godz. 15:00-
16:00

27 Archiwum Zakładowe 96 Sprzątanie 1 x w miesiącu

28 Budynek Somatyk: klatki 
schodowe łączące przyziemie z I 
piętrem, parter - hol przy Aptece, 
wc, przyziemie - hol przy windach

240 1 osoba (poniedziałek – 
piątek) 
w godz. 6:00-8:00
w godz. 14:00-16:00

29 Budynek Somatyk: pomieszczenia 
po Ośrodku Rehabilitacji 
Leczniczej - przyziemie

357 poniedziałek – piątek od 
godz. 14:00-17:00

30 Kotłownia 434,84 Sprzątanie 1 x w miesiącu

Łączna powierzchnia 8 110,14 xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

Razem

(powyższe zestawienie będzie podstawą do zmniejszenia wartości usługi w przypadku wyłączania 
części lub całej komórki ze świadczenia usług  np. remontu, itp.)

3. Termin płatności wynosi 30 dni od daty otrzymania faktury

4. Oświadczamy, że:
1.akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,

2.  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,

3. 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.

4.  niniejsza oferta zawiera na stronach nr od.......................  do..............  informacje stanowiące tajemnice 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

5. ofertę niniejszą składamy na ….....................kolejno ponumerowanych stronach,

6. wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty:

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

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

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

7. Osobą / osobami do kontaktów z zamawiającym odpowiedzialnymi za wykonanie zobowiązań 
umowy jest / są:
1. ……………………………………………………………………………………………………..
tel. kontaktowy, faks:………………………………………………………………………………...
zakres odpowiedzialności…………………………………………………………………. ………...
8. Ofertę składamy na ..............kolejno ponumerowanych stronach.
9. Załącznikami do niniejszej oferty są:
A/.........................................................................................................................................................
B/.........................................................................................................................................................
C/.........................................................................................................................................................
Na podstawie art 36 ust. 4 Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części 
zamówienia, której wykonania powierzy podwykonawcom: ...............................................

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

Miejscowość, data  podpis
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Załącznik nr 2 do SIWZ

Pieczęć Firmowa
  

WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUGI

Kompleksowe utrzymanie czystości w następujących budynkach   (s  umaryczna, wewnętrzna powierzchnia   
całkowita wynosi    8110,14 m  2)  :  

SOMATYK:
1. przyziemie:  hol  przy  windach,  Centralna  Sterylizacja,  pomieszczenia  po  Ośrodku  Rehabilitacji 

Leczniczej
2. parter: gabinety specjalistyczne, hol główny, hol przy aptece, łazienka, toalety
3. klatki schodowe łączące przyziemie i I piętro,
4. pomieszczenia Apteki
5. I  piętro:  Laboratorium,  gabinet  zabiegowy,  pomieszczenia po  Poradni  Specjalistycznej,  część 

administracyjna
6. Budynek Administracji: w całości
7. Łącznik: w całości
8. Dworek: w całości - wraz z pomieszczeniami zajmowanymi przez Oddział Dzienny, WTZ
9. Całodobowy Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu „ A” i „B”
10. Oddział Psychiatryczny Rehabilitacyjny III
11. Budynek przy ul. Abramowickiej 4b
12. Budynek Działu Technicznego z wyłączeniem warsztatów
13. Świetlica, korytarz do magazynu depozytów pacjentów i klatka schodowa łącząca parter z piwnicą
14. Pomieszczenia Ośrodka Psychoterapii (poradnia psychologiczna)
15. Sala gimnastyczna
16. Archiwum zakładowe

Usługi opiekuńczo-pielęgnacyjne i higieniczne przy pacjencie
 
Zakres usług z podziałem na czynności codzienne i okresowe obejmuje:

Pomieszczenia biurowe i administracyjne
1. CZYNNOŚCI  CODZIENNE

1. mycie podłóg i schodów
2. odkurzanie wykładzin i dywanów
3. odkurzanie i mycie urządzeń biurowych (telefonów, faxów, monitorów, stacji roboczych itp.)
4. mycie parapetów wewnętrznych
5. mycie szafek, regałów, stolików, biurek
6. mycie blatów i stolików zabiegowych (dezynfekcja)
7. mycie muszli, desek sedesowych, brodzików, umywalek, zlewozmywaków, baterii i luster
8. wymiana worków na śmieci

2. CZYNNOŚCI  COTYGODNIOWE (raz w tygodniu)
1.mycie ścian o powierzchniach zmywalnych
2.odkurzanie tapicerki meblowej
3.odkurzanie i mycie trudno dostępnych części mebli oraz zakamarków
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4.mycie drzwi
5.usuwanie pajęczyn
6.czyszczenie antyram, obrazów, tablic informacyjnych
7.uzupełnianie dozowników, koszy

3. CZYNNOŚCI  OKRESOWE
1. pranie wykładzin i tapicerki meblowej (raz w roku)
2. mycie okien (dwa razy w roku)

Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Absynencyjnych
Do obowiązków pracownika należy:

1. mycie i dezynfekcja powierzchni poziomych 2 x dziennie
2. mycie i dezynfekcja powierzchni pionowych 1 x w tygodniu
3. okresowe mycie okien, co trzy miesiące
4. okresowe mycie żyrandoli i kinkietów, co 2 miesiące
5. mycie i dezynfekcja urządzeń sanitarnych trzy razy dziennie
6. mycie i dezynfekcja kaczek basenów słoi na DZM w razie potrzeby codziennie
7. mycie i dezynfekcja naczyń kuchennych i stołowych – 3 x dziennie
8. zmiana bielizny pościelowej raz w tygodniu
9. mycie i dezynfekcja łóżek i szafek przyłóżkowych, co dwa tygodnie
10. przygotowanie i ekspedycja do pralni, odbiór z pralni i magazynowanie w oddziale 2 x w tygodniu
11. wynoszenie i przynoszenie materiałów do badań i analiz w zależności od potrzeby i stanu pacjentów 

min 2 x dziennie
12. zaprowadzanie chorych do pracowni diagnostycznych, gabinetów konsultacyjnych i innych komórek 

szpitala
13. wydawanie posiłków 3x dziennie
14. przyprowadzanie pacjentów z Izby Przyjęć do oddziału

Całodobowy Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu
W ramach programu psychoterapii pacjenci oddziału COTUA mają obowiązek dbać o porządek na salach, 
w których przebywają oraz mają wyznaczone dyżury sprzątania korytarza (jeden raz dziennie wieczorem).
Poza ogólnym sprzątaniem do obowiązków pracownika należy:
1. wynoszenie i przynoszenie materiałów do badań i analiz w zależności od potrzeby i stanu pacjentów min 

2 x dziennie
2. zaprowadzanie chorych do pracowni diagnostycznych, gabinetów konsultacyjnych i  innych komórek 

szpitala, badanie w Izbie Przyjęć alkomatem- w zależności od stanu i potrzeb pacjenta
3. przyprowadzanie pacjentów z Izby Przyjęć do oddziału
4. wydawanie pościeli dla pacjentów nowoprzyjętych i zmiana, co drugi tydzień
5. przygotowanie sal i łóżek dla nowoprzyjętych (mycie i dezynfekcja łóżek po wypisaniu)
6. przygotowanie i ekspedycja do pralni, odbiór z pralni i magazynowanie w oddziale, co drugi dzień
7. mycie sal i pomieszczeń środkami dezynfekcyjnymi jeden raz dziennie
8. wydawanie posiłków 3 x dziennie
9. mycie naczyń i sztućców służących do porcjowania posiłków wózka obiadowego sprzątanie kuchenki, 

kompletowanie termosów i ekspedycja do kuchni 3 x dziennie
10.wynoszenie odpadów po posiłkach
11. okresowa dezynfekcja naczyń i mycie – 1 x w tygodniu
12.odnoszenie i przynoszenie pism do kancelarii szpitala i innych komórek na polecenie zwierzchników

Oddział Psychiatryczny Rehabilitacyjny III 
Do obowiązków pracownika należy:
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1. mycie i dezynfekcja powierzchni poziomych 2 x dziennie
2. mycie i dezynfekcja powierzchni pionowych 1 x w tygodniu
3. okresowe mycie okien, co trzy miesiące
4. okresowe mycie żyrandoli i kinkietów, co 2 miesiące
5. mycie i dezynfekcja urządzeń sanitarnych trzy razy dziennie
6. mycie i dezynfekcja kaczek basenów słoi na DZM w razie potrzeby codziennie
7. mycie i dezynfekcja naczyń kuchennych i stołowych – 3 x dziennie
8. zmiana bielizny pościelowej raz w tygodniu
9. mycie i dezynfekcja łóżek i szafek przyłóżkowych, co dwa tygodnie
10. przygotowanie i ekspedycja do pralni, odbiór z pralni i magazynowanie w oddziale 2 x w tygodniu
11. wynoszenie i przynoszenie materiałów do badań i analiz w zależności od potrzeby i stanu pacjentów 
min 2 x dziennie
12. zaprowadzanie chorych do pracowni diagnostycznych, gabinetów konsultacyjnych i innych komórek 
szpitala
13. wydawanie posiłków 3 x dziennie
14. przyprowadzanie pacjentów z Izby Przyjęć do oddziału

Oddział Psychiatryczny Dzienny
1. mycie i dezynfekcja powierzchni poziomych 2 x dziennie
2. pastowanie powierzchni poziomych 1 x w tygodniu
3. mycie i dezynfekcja toalet 2 x dziennie
4. mycie i dezynfekcja powierzchni pionowych 1x w tygodniu
5. okresowe mycie okien, co trzy miesiące
6. mycie i dezynfekcja drzwi raz w tygodniu
7. zmiana firanek i zasłon raz w miesiącu
8. wycieranie kurzu z mebli raz dziennie
9. wycieranie kurzu z obrazów i innych prac plastycznych co dwa tygodnie
10.podlewanie i mycie kwiatów
11. mycie i dezynfekcja naczyń kuchennych i stołowych  2 x dziennie
12.wydawanie posiłków 2 x dziennie
13.udział w treningach kulinarnych raz w tygodniu
14.obserwacja stanu psychicznego i fizycznego pacjentów

Ośrodek Rehabilitacji Leczniczej
1. CZYNNOŚCI  CODZIENNE

9. mycie i dezynfekcja powierzchni poziomych na bieżąco
10. odkurzanie wykładzin i dywanów
11. odkurzanie i mycie urządzeń biurowych (telefonów, faxów, monitorów, stacji roboczych itp.)
12. mycie parapetów wewnętrznych
13. mycie szafek, regałów, stolików, biurek
14. mycie blatów i stolików zabiegowych (dezynfekcja)
15. mycie muszli, desek sedesowych, brodzików, umywalek, zlewozmywaków, baterii i luster
16. wymiana worków na śmieci
17. przygotowanie i ekspedycja do pralni, odbiór z pralni i magazynowanie w Ośrodku 1 x w tygodniu

2. CZYNNOŚCI  COTYGODNIOWE (raz w tygodniu)
8.mycie ścian o powierzchniach zmywalnych
9.odkurzanie tapicerki meblowej
10.odkurzanie i mycie trudno dostępnych części mebli oraz zakamarków
11. mycie drzwi
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12.usuwanie pajęczyn
13.czyszczenie antyram, obrazów, tablic informacyjnych
14.uzupełnianie dozowników, koszy

3. CZYNNOŚCI  OKRESOWE
• pranie wykładzin i tapicerki meblowej (raz w roku)
• mycie okien (dwa razy w roku)

Somatyk:
1.  parter (gabinety zabiegowe) + rezonans w łączniku
1. współpraca bezpośrednio z pielęgniarką zatrudnioną w gabinecie zabiegowym
2. sprzątanie podłóg
3. utrzymanie czystości ścian
4. mycie okien

1)mycie i czyszczenie sprzętów, które znajdują się w wyznaczonych pomieszczeniach
2)dbanie o czystość bielizny - odnoszenie i przynoszenie z pralni
3)prasowanie fartuchów dla lekarzy
4)mycie narzędzi medycznych po dezynfekcji
5)realizacja zamówień składanych przez pracowników gabinetów i pracowni (przynoszenie materiałów 

z magazynu)
6)odnoszenie  pism do  odpowiednich  komórek  organizacyjnych  i  materiału  do  badań  do  pracowni 

diagnostycznych
7)pracownik Wykonawcy jest obowiązany nosić w czasie pracy odzież ochronną
8)pracownika Wykonawcy obowiązuje tajemnica służbowa
9)pracownik  Wykonawcy  jest  obowiązany  do  wykonywania  innych  poleceń  związanych 

się z zakresem obowiązków, a nie objętych niniejszym opisem
2.  Apteka

1. utrzymanie w czystości wszystkich pomieszczeń apteki
2. mycie i czyszczenie sprzętów aptecznych
3. mycie okien we wszystkich pomieszczeniach apteki
4. przygotowanie do sterylizacji szkła laboratoryjnego (wg FP V)
5. nadzór nad destylacja wody
6. pomoc przy sprawdzaniu dostaw towarowych
7. rozładowanie i uzupełnianie leków w szafach magazynowych
8. wydawanie oddziałom przygotowanych w pojemnikach leków
9. przygotowanie do transportu śmieci
10.pracownik Wykonawcy pełni również funkcję gońca
11. pracownik Wykonawcy jest obowiązany do realizacji zamówień składanych przez przełożonego 

- przenoszenie środków i materiałów z magazynów
12.pracownik  Wykonawcy  powinien  przestrzegać  wewnętrznych  zarządzeń  i  instrukcji  ze 

szczególnym uwzględnieniem przepisów bhp i ppoż, dbać o powierzony mu sprzęt o każdym 
zaginięciu  lub zniszczeniu powiadomić kierownika apteki

13.pracownik Wykonawcy jest zobowiązany wykonywać polecenia osób należących do personelu 
fachowego związane z zakresem jego obowiązków

14.pracownika Wykonawcy obowiązuje tajemnica służbowa
15.pracownik Wykonawcy jest obowiązany nosić w czasie pracy odzież ochronną

3. Laboratorium
1) utrzymanie w czystości wszystkich pomieszczeń laboratorium
2) mycie i czyszczenie sprzętów laboratoryjnych
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3) mycie okien we wszystkich pomieszczeniach laboratorium
4) przygotowanie do sterylizacji szkła laboratoryjnego (wg FP V)
5) nadzór nad destylacja wody
6) pomoc przy sprawdzaniu dostaw towarowych
7) rozładowanie i uzupełnianie odczynników i sprzętów drobnych w szafach magazynowych
8) przygotowanie do transportu śmieci
9) pracownik Wykonawcy pełni również funkcję gońca
10)pracownik Wykonawcy jest obowiązany do realizacji zamówień składanych przez przełożonego - 

przenoszenie środków i materiałów z magazynów
11)pracownik  Wykonawcy  powinien  przestrzegać  wewnętrznych  zarządzeń  i  instrukcji  ze 

szczególnym uwzględnieniem przepisów bhp i  ppoż,  dbać  o powierzony mu sprzęt  o każdym 
zaginięciu lub zniszczeniu powiadomić kierownika laboratorium

12)pracownik Wykonawcy jest zobowiązany wykonywać polecenia osób należących do personelu
13)fachowego związane z zakresem jego obowiązków
14)pracownika Wykonawcy obowiązuje tajemnica służbowa
15)pracownik Wykonawcy jest obowiązany nosić w czasie pracy odzież ochronną

W wyżej przedstawionym zakresie usług obowiązuje również pojęcie „w razie potrzeby", wynikaj ące 
z charakteru usług świadczonych przez Szpital z wymogów sanitarno-epidemiologicznych.

Wykonawca, realizując usługę, winien spełniać niżej podane wymagania sanitarne:
1. Całość zamówienia Wykonawca zrealizuje siłami własnymi/przy użyciu podwykonawców*(*wybrać 

właściwe) i przy użyciu własnych środków czystościowych (środki do mycia i dezynfekcji powierzchni 
pionowych  i  poziomych  na  oddziałach  szpitalnych,  środki  do  mycia  i  czyszczenia  sprzętów 
laboratoryjnych,  aptecznych,  środki  do  mycia  okien,  środki  do  mycia  i  dezynfekcji  sanitariatów, 
kaczek, basenów, środki do mycia narzędzi medycznych po dezynfekcji, środki do mycia i dezynfekcji 
naczyń kuchennych i stołowych, papier toaletowy szary (rolka o średnicy ok. 20 cm, szer. 10 cm, dł. 
160, gofrowany, dopuszcza się odstępstwo od podanych wymiarów do 5%), ręczniki papierowe białe w 
rolach maxi (wys. 20 cm, śr. 20 cm, dł. 320 cm. gofrowane dopuszcza się odstępstwo od podanych 
wymiarów do 5%). Stosowane przez Wykonawcę środki myjąco - czyszczące muszą posiadać aktualne 
atesty  i  certyfikaty  dopuszczające je  do stosowania  w zakładach opieki  zdrowotnej.  Obowiązkiem 
Wykonawcy jest okazywanie ich na każde żądanie Zamawiającego.

2. Wykonawca ma obowiązek stałego wyposażania koszy i wiader w worki foliowe na odpady w niżej 
podanych kolorach:

1) odpady komunalne - worki koloru niebieskiego
2) odpady medyczne zakaźne - worki koloru czerwonego
3) odpady medyczne pozostałe - worki koloru niebieskiego
4) odpady medyczne specjalne – worki koloru żółtego

3. Kosze na śmieci należy myć i dezynfekować codziennie.
4. Dozowniki należy myć codziennie a dezynfekować każdorazowo przy zmianie wkładów.
5. Pomieszczenia uzgodnione do sprzątania wraz ze znajdującymi się  w nich meblami i  sprzętem np. 

stoły,  biurka,  półki,  lustra,  zegary  ścienne,  aparaty  telefoniczne,  lampy,  oprawy  oświetleniowe, 
parapety, należy sprzątać na mokro z wycieraniem i odkurzaniem.

6. Pomieszczenia  podlegające  sprzątaniu  muszą  być  utrzymane  w  bieżącej  czystości  niezależnie 
od wymagań szczegółowych.

7. Pomieszczenia  winny  być  raz  w  tygodniu  poddane  generalnemu  sprzątaniu:  mycie  i  dezynfekcja 
podłóg,  ścian,  kaloryferów,  kloszy,  opraw oświetleniowych,  mycie  mebli  wewnątrz  i  na zewnątrz 
z odsuwaniem ich od ścian, zgodnie z procedurami szpitala.

8. Obowiązkiem Wykonawcy jest zbieranie (bezpośrednio po posiłkach) talerzy kubków, itp. ich mycie i 
dezynfekcja,  (każdorazowo  po  opróżnieniu)  suszenie  i  rozkładanie  ich  do  szafek.  Usuwanie 
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z oddziałów resztek pokonsumpcyjnych, oraz utrzymanie w czystości kuchenek oddziałowych wraz ze 
znajdującymi się w nich meblami i urządzeniami.

9. Mycie i dezynfekcja łóżek (wraz ze zmiana pościeli) oraz szafek przyłóżkowych po każdym wypisie 
pacjenta, lub w razie wystąpienia takiej potrzeby.

10.Opróżnianie  worków  na  mocz  oraz  podawanie  i  odbieranie  basenów,  kaczek,  misek  nerkowych 
i do toalety ciała oraz ich opróżnianie, dezynfekcja i mycie.

11. Dezynfekcja  i  mycie  stojaków  do  wlewów  kroplowych,  wózków  inwalidzkich,  balkoników 
rehabilitacyjnych, wózków do transportu pacjentów itp. sprzętu.

12.Odnoszenie do laboratorium materiału do analizy i w razie potrzeby odbieranie wyników badań. 
13.Przygotowanie brudnej  bielizny do wyniesienia do pralni  i  sporządzanie pisemnego wykazu ilości 

sztuk bielizny przekazanej do prania..
14.Przygotowanie odpadów szpitalnych do wyniesienia zgodnie z obowiązującą instrukcją.
15.Pomaganie  w  razie  potrzeby  pielęgniarkom,  przy  transporcie  pacjentów  do  gabinetów 

diagnostycznych.
16.Pomoc pielęgniarkom podczas wykonywania czynności higienicznych u pacjentów.
17.Pomoc pielęgniarkom przy zmianie pozycji u pacjentów leżących.
18.Zdejmowanie firanek i zasłon przeznaczonych do pranie i zakładanie już upranych.
19.Meble i  sprzęt  oraz inne wyposażenie  znajdujące się  na salach chorych,  pracowniach,  dyżurkach, 

kuchenkach należy myć i dezynfekować zgodnie z obowiązującymi w szpitalu procedurami.
20.Czas  wykonywania  poszczególnych  czynności  powinien  być  dostosowany  do  przyjętego  danym 

oddziale harmonogramu pracy.
21.Wykonawca  zobowiązany  jest  do  sprzątania  pomieszczeń  w  trakcie  remontu,  po  remoncie  oraz 

po dezynfekcji w oddziale a także po awariach.
22.Wykonawca  zobowiązany  jest  przeszkolenia  pracowników  w  zakresie  przestrzegania  procedur 

sanitarnych  w SzNSPZOZ w Lublinie.
23.Wykonawca odpowiada za brak u pracowników wykonujących usługi będące przedmiotem niniejszej 

umowy:  orzeczenia  lekarskiego  o  zdolności  do  pracy  na  danym  stanowisku,  oraz  aktualnych 
książeczek zdrowia.

24.Wykonawca pokryje wszelkie kary nałożone przez sanepid na Zamawiającego wskutek nienależytego 
wykonania niniejszej umowy przez pracowników Wykonawcy.

25.Usługa będzie realizowana przy pomocy co najmniej  następującego sprzętu:   szorowarka -  2 szt., 
polerka - 2 szt., odkurzacz - 8 szt., odkurzacz wodny - 1 szt., wózki dwuwiadrowe -18 szt.

Wykaz komórek administracyjnych objętych zamówieniem
Nazwa komórki Łazienki WC Pokoje 

socjalne
Gab. 

lekarskie
Gab. 

zabiegowe
Sale chorych Szatnie Sekretariaty Pom. biurowe Inne pomieszcz.

Somatyk - 6 3 9 2 - - - - 22

Budynek Administracji - 3 - - - - - 1 14 8

Łącznik 4 13 3 12 1 - 1 2 7 55

Dworek - 4 1 2 1 - - - 4 8

Budynek: Abramowicka 
4b

- 2 - 1 - - - - 4 9

Dział Techniczny 1 1 1 - - - 2 - 3 1

Świetlica - 1 1 - - - - - - 5

Sala gimnastyczna 2 2 1 - - - 1 - - 3

Laboratorium - 1 1 - 1 - 2 - 1 5

Apteka (+ przyziemie 
Apteki)

- 1 1 - - - - - - 16

OLAZA 3 3 2 2 2 7 1 - 2 3
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COTUA 4 6 6 3 2 16 2 - 2 2

Oddz. III 2 1 1 2 1 3 - - - 8

O/Dzienny 1 2 - 3 1 4 1 - - 8

Ośrodek Psychoterapii - 2 - - - - - - - 5

Centralna Sterylizacja - - - - - - - - - 8

Archiwum Zakładowe - 1 - - - - - - - 2

Kotłownia - 1 - - - - 1 - 1 5

Razem 17 48 21 34 10 30 11 3 38 168

Wykaz środków, które zostaną użyte do realizacji usługi, zapewniających bezpieczeństwo dla 
pacjentów i bezpieczeństwo środowiska naturalnego.

Lp. Nazwa środka

Nr dokumentu 
potwierdzającego 

dopuszczenie do obrotu 
(jeżeli dotyczy)

Przeznaczenie/zastosowanie

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

Miejscowość, data  podpis
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Załącznik nr 3
U M O W A Nr.........

             Zawarta w dniu.........................   roku w wyniku przeprowadzonego postępowania 
przetargowego 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  Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydziale Gospodarczym 
Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000004020 zwanym dalej:  “Zamawiającym”

reprezentowanym przez:

Dyrektora – Edwarda Lewczuka;

a

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

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

reprezentowanym przez:

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

2...............................................................................................................................

z drugiej strony, zwanym dalej:  “Wykonawcą”,

Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i jest uprawniony do otrzymywania faktur 
VAT, NIP: 946 21 60 056, REGON: 43 10 19 046

Wykonawca oświadcza, że ................................................................................

§ 1

1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług:

1) sprzątania pomieszczeń administracyjno – biurowych i wybranych Oddziałów,

2) opiekuńczo-pielęgnacyjnych  i  higienicznych  przy  pacjencie  Szpitala 
Neuropsychiatrycznego im. Prof. M. Kaczyńskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej w Lublinie przy ul. Abramowicka 2.

2. Zakres czynności z podziałem na czynności codzienne, cotygodniowe i okresowe oraz wykaz 
pomieszczeń  objętych  zamówieniem  zawiera  załącznik  nr  1  stanowiący  integralną  część 
umowy.

§ 2

1. Wykonawca zobowiązuje się  do wykonania powierzonej usługi z zachowaniem najwyższej 
staranności zawodowej przestrzegając obowiązujące przepisy prawa.

2. Wykonawca  będzie  wykonywał  usługę  zgodnie  z  wymogami  inspekcji  sanitarno- 
epidemiologicznej. Wykaz środków i sprzętu użytego przy realizacji zadania określają zał. nr 
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2.

3. Wykonawca oświadcza, że posiada wymagane uprawnienia niezbędne do wykonania usługi.

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność  za zdarzenia związane z wykonywaniem przedmiotu 
umowy lub pozostające w związku z jego działalnością.

§ 3

Wykonawca, realizując umowę, winien spełniać niżej podane wymagania sanitarne:
1.Całość  zamówienia  Wykonawca  zrealizuje  siłami  własnymi/przy  użyciu 

podwykonawców*(*wybrać  właściwe)   i  przy  użyciu  własnych  środków czystościowych 
(środki  do  mycia  i  dezynfekcji  powierzchni  pionowych  i  poziomych  na  oddziałach 
szpitalnych, środki do mycia i czyszczenia sprzętów laboratoryjnych, aptecznych, środki do 
mycia okien, środki do mycia i dezynfekcji sanitariatów, kaczek, basenów, środki do mycia 
narzędzi medycznych po dezynfekcji,  środki  do mycia i  dezynfekcji  naczyń  kuchennych i 
stołowych,  papier  toaletowy  szary  (rolka  o  średnicy  ok.  20  cm,  szer.  10  cm,  dł.  160, 
gofrowany, dopuszcza się  odstępstwo od podanych wymiarów do 5%), ręczniki papierowe 
białe w rolach maxi (wys. 20 cm, śr. 20 cm, dł. 320 cm. gofrowane dopuszcza się odstępstwo 
od podanych wymiarów do 5%).  Stosowane przez Wykonawcę  środki  myjąco-czyszczące 
muszą  posiadać  aktualne atesty i  certyfikaty dopuszczające je do stosowania w zakładach 
opieki  zdrowotnej.  Obowiązkiem  Wykonawcy  jest  okazywanie  ich  na  każde  żądanie 
Zamawiającego.

2. Wykonawca ma obowiązek stałego wyposażania koszy i wiader w worki foliowe na odpady w 
niżej podanych kolorach:

a) odpady komunalne - worki koloru czarnego,
b)odpady medyczne zakaźne - worki koloru czerwonego,
c) odpady medyczne pozostałe - worki koloru niebieskiego,
d)odpady medyczne specjalne – worki koloru żółtego.
3.Kosze na śmieci należy myć i dezynfekować codziennie.
4. Dozowniki należy myć codziennie a dezynfekować każdorazowo przy zmianie wkładów.
5.Pomieszczenia uzgodnione do sprzątania wraz ze znajdującymi się w nich meblami i sprzętem 

np.  stoły,  biurka,  półki,  lustra,  zegary  ścienne,  aparaty  telefoniczne,  lampy,  oprawy 
oświetleniowe, parapety, należy sprzątać na mokro z wycieraniem i odkurzaniem.

6.Pomieszczenia podlegające sprzątaniu muszą być utrzymane w bieżącej czystości niezależnie od 
wymagań szczegółowych.

7.Pomieszczenia winny być raz w tygodniu poddane generalnemu sprzątaniu: mycie i dezynfekcja 
podłóg,  ścian,  kaloryferów,  kloszy,  opraw  oświetleniowych,  mycie  mebli  wewnątrz  i  na 
zewnątrz z odsuwaniem ich od ścian, zgodnie z procedurami szpitala.

8.Obowiązkiem Wykonawcy jest zbieranie (bezpośrednio po posiłkach) talerzy kubków, itp. ich 
mycie  i  dezynfekcja,  (każdorazowo po opróżnieniu)  suszenie  i  rozkładanie  ich  do  szafek. 
Usuwanie  z  oddziałów resztek  pokonsumpcyjnych,  oraz utrzymanie  w czystości  kuchenek 
oddziałowych wraz ze znajdującymi się w nich meblami i urządzeniami.

9. Mycie i dezynfekcja łóżek (wraz ze zmiana pościeli) oraz szafek przyłóżkowych po każdym 
wypisie pacjenta, lub w razie wystąpienia takiej potrzeby.

10.Opróżnianie worków na mocz oraz podawanie i odbieranie basenów, kaczek, misek nerkowych 
i do toalety ciała oraz ich opróżnianie, dezynfekcja i mycie.

11.Dezynfekcja  i  mycie  stojaków do wlewów kroplowych,  wózków inwalidzkich,  balkoników 
rehabilitacyjnych, wózków do transportu pacjentów itp. sprzętu.
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12.Odnoszenie do laboratorium materiału do analizy i w razie potrzeby odbieranie wyników badań.
13.Przygotowanie brudnej bielizny do wyniesienia do pralni i  sporządzanie pisemnego wykazu 

ilości sztuk bielizny przekazanej do prania.
14.Przygotowanie odpadów szpitalnych do wyniesienia zgodnie z obowiązującą instrukcją.
15.Pomaganie  w  razie  potrzeby  pielęgniarkom,  przy  transporcie  pacjentów  do  gabinetów 

diagnostycznych.
16.Pomoc pielęgniarkom podczas wykonywania czynności higienicznych u pacjentów.
17.Pomoc pielęgniarkom przy zmianie pozycji u pacjentów leżących.
18.Zdejmowanie firanek i zasłon przeznaczonych do pranie i zakładanie już upranych.
19.Meble  i  sprzęt  oraz  inne  wyposażenie  znajdujące  się  na  salach  chorych,  pracowniach, 

dyżurkach kuchenkach należy  myć  i  dezynfekować  zgodnie  z  obowiązującymi  w  szpitalu 
procedurami.

20.Czas wykonywania  poszczególnych czynności  powinien być  dostosowany do przyjętego w 
danym oddziale harmonogramu pracy.

21.Wykonawca zobowiązany jest do sprzątania pomieszczeń w trakcie remontu, po remoncie oraz 
po dezynfekcji w oddziale a także po awariach.

22.Wykonawca zobowiązany jest przeszkolenia pracowników w zakresie przestrzegania procedur 
sanitarnych w SzNSPZOZ w Lublinie.

23.Wykonawca odpowiada za brak  u  pracowników wykonujących usługi  będące przedmiotem 
niniejszej umowy: orzeczenia lekarskiego o zdolności do pracy na danym stanowisku, oraz 
aktualnych książeczek zdrowia.

24.  Wykonawca  pokryje  wszelkie  kary  nałożone  przez  sanepid  na  Zamawiającego  wskutek 
nienależytego wykonania niniejszej umowy przez pracowników Wykonawcy.

§ 4

1. Strony ustalają wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy w formie ryczałtu za cały 
okres  obowiązywania  umowy  w  kwocie netto:  …............... zł  (słownie: 
….....................................)  brutto  ...................zł 
(słownie:..............................................................).

2. Wykonawca w terminie do dnia 10-ego następnego miesiąca po miesiącu świadczenia usługi 
wystawiać będzie fakturę VAT na kwotę stanowiącą 1/12 wynagrodzenia określonego w § 4 
ust. 1.

3. Zapłata za dostarczony towar nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w termi-
nie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Zamawiającego.

4. Datą zapłaty jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

5. Wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie 
bez pisemnej zgody Zamawiającego i organu założycielskiego Zamawiającego.

6. W przypadku, gdy w niniejszej umowie jest mowa o wynagrodzeniu należy przez to rozumieć 
wynagrodzenie w wysokości brutto.

§ 5

Umowa zostaje zawarta na czas określony, od dnia............. do dnia .................
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§6
1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w przypadku:
1) nienależytego lub nieterminowego wykonywania umowy przez Wykonawcę, 
2) nie wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez Wykonawcę w terminie okre-
ślonym w umowie,
3) ogłoszenia upadłości lub otwarcia likwidacji Wykonawcy,
4)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 wy-
wiera skutek na przyszłość.
3. Odstąpienie od umowy na podstawie § 6 ust. 1 pkt 1, 2 i3) jest możliwe przez cały okres jej obo-
wiązywania. Odstąpienie od umowy na podstawie § 6 ust. 1 pkt 4 jest możliwe w terminie 30 dni od 
dnia powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o przesłankach stanowiących podstawę do odstą-
pienia.

§ 7
Zamawiający zastrzega sobie  prawo do rozwiązania niniejszej umowy z ważnych powodów z za-
chowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca.

§ 8

1. Strony postanawiają, że formę odszkodowania stanowią kary umowne.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1)  w wysokości  5  % wartości  wynagrodzenia  określonego w §  4  ust.  1  umowy -  w razie 
odstąpienia od umowy przez Wykonawcę  lub przez Zamawiającego wskutek okoliczności za 
które odpowiada Wykonawca,
2)  w wysokości  2 000 zł  -  w każdym przypadku stwierdzenia przez upoważnione organy i 
wykazania w protokole pokontrolnym nienależytego realizowania usług objętych zamówieniem.

3.  W  przypadku,  gdy  poniesiona  przez  Zamawiającego  szkoda  przewyższy  wysokość  kar 
umownych,  naliczonych  zgodnie  z  ust.  2,  Zamawiający  będzie  uprawniony  do  dochodzenia 
odszkodowania na zasadach ogólnych.
4. Wykonawca niezależnie od kary umownej przewidzianej w ust. 2 pkt. 2  pokryje Zamawiającemu 
wszelkie  kary  nałożone  przez  właściwe  organy  na  Zamawiającego  wskutek  nienależytego 
wykonania niniejszej umowy przez Wykonawcę.

§ 9

1. Zamawiający ustanawia zabezpieczenie wykonania w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej 
w ofercie. Wykonawca jest zobowiązany wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
w dniu podpisania umowy.  

2. Zabezpieczenie  może  być  wnoszone  według  wyboru  wykonawcy  w  jednej  lub w  kilku 
następujących formach:

1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, 

z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
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5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy 
wskazany przez Zamawiającego.

4. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na oprocentowanym 
rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wy-
nikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o 
koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek banko-
wy wykonawcy.
5. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń  z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 
umowy.
6. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania 
przez zamawiającego za należycie wykonane.

§ 10
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 w następujących 

przypadkach:
1) zmiany stawki podatku VAT – odpowiednio do zmiany stawki podatku VAT, względem 
dostaw do których mają zastosowanie zmienione przepisy,
2)  wystąpienia  okoliczności,  których  nie  można było  przewidzieć  przed wszczęciem 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, skutkujących tym, iż zrealizowanie 
założonego pierwotnie celu umowy byłoby bez tych zmian niemożliwe lub zmiany te są 
korzystne  dla  Zamawiającego;  zmiana  nie  może  spowodować  zmiany  wynagrodzenia 
Wykonawcy,
3)  zmiany  zakresu  przedmiotowego  umowy  –  poprzez  dostosowanie  zakresu 
przedmiotowego  umowy  do  aktualnych  potrzeb  Zamawiającego  w  przypadkach 
konieczności wyłączenia niektórych pomieszczeń z usługi sprzątania bądź włączenia do 
usługi  sprzątania  pomieszczeń   nieprzewidzianych do sprzątania  na  etapie  zawierania 
niniejszej  umowy  w  trakcie  obowiązywania  umowy  –  zmiany  te  mogą  spowodować 
odpowiednią zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy.

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.

§ 11
1. Przedstawicielem Zamawiającego w zakresie usługi objętej umową będzie Joanna Janczarek – 

Kierownik Działu Gospodarczego.

2. Przedstawicielem  Wykonawcy  do  przeprowadzenia  wspólnych  kontroli  z  pracownikiem 
Zamawiającego  i  sprawującym  bezpośredni  nadzór  nad  pracownikami  Wykonawcy 
będzie ..................

§ 12

Wszelkie pisma związane z realizacją  niniejszej  umowy uważa się  za skutecznie doręczone w 
przypadku:
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1) doręczenia osobistego;

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

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

4) wysłania Wykonawcy faksem na nr ........................................................

§ 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.

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

................................. ..................................
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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
...................................................................................................................................................................................27
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Załącznik nr 5

Pieczęć Firmowa

        

OŚWIADCZENIE

o braku podstaw do wykluczenia

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na na wykonanie usługi w 
zakresie sprzątania pomieszczeń administracyjno – biurowych i oddziałów szpitalnych oraz 
usługi  opiekuńczo-pielęgnacyjnych  i  higienicznych  przy  pacjencie oświadczam,  jako 
upoważniony reprezentant 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 (t.j .Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.).

………………………, dnia…………                                 …………………….
(podpis)
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Załącznik nr 6

Pieczęć Firmowa

        

Wykaz usług

Wykaz  wykonanych  lub  wykonywanych  minimum  dwóch  usług  w  zakresie  niezbędnym  do 
wykazania  spełniania  warunku  wiedzy  i  doświadczenia  w  okresie  ostatnich  trzech  lat  przed 
upływem terminu składania ofert,  a jeżeli  okres prowadzenia działalności jest  krótszy - w tym 
okresie,  z  podaniem  ich  wartości,  przedmiotu,  dat  wykonania  i  odbiorców  oraz  załączenia 
dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

L.p Przedmiot zamówienia Wartość brutto 
zawartej umowy

Daty wykonania 
lub wykonywania
(od dd-mm-rrrr 
do dd-mm-rrrr)

Odbiorcy 

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