
Lublin, dnia 7 listopada  2014 r.

SzNSPZOZ.N-ZP-372-32/14

Wykonawcy Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Szpital Neuropsychiatryczny im. prof. M. Kaczyńskiego SPZOZ w Lublinie na podstawie
art. 186 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.
907 ze zm. Zwanej  dalej  PZP) w wyniku uwzglednienia w całości  wniesionego odwołania,  na
podstawie art. 38 ust. 4 PZP zmienia treść SIWZ:

Rozdział V punkt  2 podpunkt 2) otrzymuje brzmienie: "Wykonawca może polegać na wiedzy 
i  doświadczeniu,  potencjale  technicznym,   osobach  zdolnych  do  wykonania  zamówienia,
zdolnościach  finansowych  lub  ekonomicznych  innych  podmiotów,  niezależnie  od  charakteru
prawnego  łączących  go  z  nimi  stosunków.  Wykonawca  w  takiej  sytuacji  zobowiązany  jest
udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował  tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia,
w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu
do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia."

Rozdział VI 
a) punkt I "Dokumenty wymagane w celu oceny spełniania przez wykonawcę warunków, o
których mowa w art. 22 ust. 1" podpunkt 4) otrzymuje brzmienie: 

"Wykonawca w sytuacji, gdy będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym,
osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych
podmiotów (niezależnie  od  charakteru  prawnego  łączących  ich  stosunków),  zobowiązany  jest
udowodnić  Zamawiającemu,  iż  będzie  dysponował  zasobami  w  trakcie  realizacji  zamówienia,
w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu
do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia."

b) w punkcie IV" Dodatkowe dokumenty" wprowadza się pkt 3 i 5 w brzmieniu:

"3. Wykaz środków dezynfekcyjnych i myjąco-czyszczących- Zał nr 8 do SIWZ"

5.  aktualne karty charakterystyki preparatów, ulotki / instrukcje użytkowania oraz wyniki badań
potwierdzajace działanie bójcze  preparatów wymienionych w Załączniku nr 8 do SIWZ.

Rozdział  XIII  OPIS  KRYTERIÓW,  KTÓRYMI  ZAMAWIAJĄCY  BĘDZIE  SIĘ  KIEROWAŁ
PRZY  WYBORZE  OFERT,  WRAZ  Z  PODANIEM  ZNACZENIA  TYCH  KRYTERIÓW   I
SPOSOBU OCENY OFERT

punkt 4.  otrzymuje brzmienie: 
"Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich
           znaczenie:

1. Cena  –  90 %
Ocena punktowa ceny zostanie wyliczona według wzoru matematycznego, a liczba punktów
zostanie pomnożona przez wagę kryterium, zgodnie z modułem proporcjonalności:

                                                           
                                                        



    C min
Pc    =      ----------------     x   100   x   Wk    

                 C or
gdzie:
Pc –   ilość punktów jakie otrzyma oferta rozpatrywana w kryterium „Cena”;
C min –   najniższa cena brutto spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert;
C or –   cena brutto oferty rozpatrywanej;
Wk –   waga kryterium (95%).

2. Kryterium jakości  10 %
Kryterium jakości oceniane przez dobór środków dezynfekcyjnych i myjąco-czyszczących:
najkorzystniejsze: tzn. środki, które będą prawidłowo i indywidualnie dobrane do konkretnych 
sprzetów i powierzchni w poszczególnych oddziałach i innych komórkach organizacyjnych 
szpitala, będą spełniaływymagania Zamawiającego w szerszym zakresie niż wskazano w SIWZ, 
będą dostosowane do wymagań i potrzeb specyficznych oddziałów, lub innych pomieszczeń, w 
których będa stosowane, będą przyjazne dla środowiska, bardziej bezpieczne dla pacjentów i 
personelu, gwarantujące wysoki stopień bezpieczństwa sanitarnego- 10 pkt

dopuszczalne, tzn środki , które będą spełniały wymagania Zamawiąjacego określone w SIWZ z 
zachowaniem minimalnych standardów higieny i dezynfekcji -0 pkt

Rozdział XI MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

pkt 1 i 2  otrzymują brzmienie: 
1. Oferty należy składać do dnia 1.12.2014 r. do godz.  09:00  w Kancelarii  Szpitala - 20-442

Lublin, ul. Abramowicka 2.
2.  Zamawiający  otworzy  koperty  z  ofertami  w  dniu  1.12.2014  r.  o  godz.  09:30 w  Sali

Konferencyjnej Szpitala.

 W załączniku nr 3 do SIWZ "Projekt umowy" w par 11 ust. 2 dodaje się:
4) ze zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust.
3–5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, jeżeli zmiany te
będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Obowiązek wykazania, iż
zmiany te mają wpływ na koszt wykonania zamówienia spoczywa na Wykonawcy. Zmiana umowy
może dotyczyć tylko wysokości wynagrodzenia na przyszłość.

5) ze zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały
wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Obowiązek wykazania, iż zmiany te
mają  wpływ na koszt  wykonania  zamówienia spoczywa na  Wykonawcy.  Zmiana umowy może
dotyczyć tylko wysokości wynagrodzenia na przyszłość.

ROZDZIAŁ XXX WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW otrzymuje brzmienie: 

Załącznik numer 1  - Formularz oferty
Załącznik numer 2 -  Warunki świadczenia usługi
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 – Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej /  informacja 
         o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej.     

Załącznik numer 7 – Procedura SZJ Q-KZ 1.3; KZ 1.4 "Sprzątanie i dekontaminacja 
pomieszczeń„ szpitalnych oraz  sprzętu użytkowego".                                   
Załącznik numer 8 – Wykaz środków dezynfekcyjnych i myjąco-czyszczących



Załącznik nr 1 do SIWZ otrzymuje brzmienie:
Załącznik nr 1 do SIWZ
FORMULARZ OFERTY

Nazwa wykonawcy/ wykonawców w przypadku oferty wspólnej:............................................. .
….......................................................................................................................................
Adres*................................................................................................................................
tel.*....................................................................................................................................
REGON*.............................................................................................................................
NIP*...................................................................................................................................
FAX  na który Zamawiający ma przesłać korespondencję …....................................................
E-MAIL 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 związku z ogłoszonym przetargiem nieograniczonym, którego przedmiotem jest wykonywanie
usług w zakresie sprzątania pomieszczeń administracyjno -  biurowych i  oddziałów
szpitalnych,  pomocy przy chorych oraz transportu wewnątrzzakładowego oferujemy
wykonanie zamówienia: 

 w cenie brutto za całe zamówienie (36 m-cy)...................................................w tym 23% i zw
VAT  (słownie
brutto.............................................................................................................................
................................................................................................................................................
.....)
Cena netto*: ……………………………………+ 23% i zw VAT.

W tym:

1. Usługi w zakresie sprzątania oraz opiekuńczo-pielęgnacyjne przy pacjencie
Miesięcznie zestawienie wartościowe świadczonej usługi

Lp. Nazwa komórki Powier
zchnia
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 

449,8 1 osoba 
(poniedziałek – 



(Łącznik) 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. 
17:00-21:00

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

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. 
14:00-21:00

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  559 2 osoby 7 dni w 
tygodniu w godz. 
7.00-19.00

21 Oddział 
Psychiatryczny 
Rehabilitacyjny III 
wraz z klatką 
schodową

472 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 – 56 1 osoba 



przyziemie Budynku 
Somatyk 

(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 budynku 
Poradni 
Psychologicznej

38,82 1 osoba 
(poniedziałek – 
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. 
14:00-21:00

30 Kotłownia 434,84 Sprzątanie 1 x w 
miesiącu

31 Oddział Leczenia 
Zaburzeń 
Nerwicowych

495 1 osoba  7 dni w 
tygodniu w godz. 
7.00-19.00

32 Archiwum 
Dokumentacji 
Medycznej

342.7 Sprzątanie 1 x w 
miesiącu

Łączna powierzchnia 8 639,
84

xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

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

Poz. 1, 2, 5, 6, 7, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 29, 31 należą do obszaru 
medycznego ze strefami sanitarno- higienicznymi: I czystości ciągłej, II czystości
ogólnej, III czystości zmiennej , IV ciągłego skażenia.
Pozostałe pozycje należą do obszarów technicznego i administracyjno-gospodarczego-
 strefa czystości ogólnej.



2. Wartość usług  w zakresie transportu wewnątrzzakładowego za okres 36 m-cy

w cenie brutto - ......................................................................... zł w tym .................% VAT
(słownie:...................................................................................................................................
..... 
cena netto:  ................................. zł,

 Usługi  będące  przedmiotem  zamówienia  świadczyć  będziemy  przy  użyciu  trzech  następujących
środków transportu:

1/ przystosowany do przewożenia bielizny czystej, leków, środków czystościowych i art. 
papierniczych, itp.:

(typ, rok produkcji, podstawa dysponowania)

2/ przystosowany do przewożenia żywności:

(typ, rok produkcji, podstawa dysponowania)

3/ przystosowany do przewożenia brudnej bielizny i odpadów medycznych:

(typ, rok produkcji, podstawa dysponowania)

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

…………………………………………....................…tel. kontaktowy.........................................

…...............................................................tel. kontaktowy.........................................
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 60 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. ofertę niniejszą składamy na ….....................kolejno ponumerowanych stronach,
5. wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty:
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
6.  w przypadku wyboru naszej  oferty zobowiązujemy się do przedstawienia w ciągu 2 dni  od
wyboru oferty:
a) Planów Higieny dla poszczególnych komórek organizacyjnych w celu zatwierdzenia przez Zespół
Kontroli Zakażeń Szpitalnych do realizacji od momentu obowiązywania umowy.



Na podstawie art 36b Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia,
której wykonania powierzy podwykonawcom: ...............................................

……………………, dnia…………                                             ………....................….…..............……….
                                                                                    (podpis  i pieczątka osoby / osób uprawnionych

                            do występowania  w imieniu Wykonawcy )  



Załącznik nr 5 do SIWZ otrzymuje brzmienie:

Załącznik nr 5 do SIWZ
OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Pieczęć Firmowa

        

OŚWIADCZENIE
o braku podstaw do wykluczenia

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego   na wykonywanie usług w
zakresie  sprzątania  pomieszczeń  administracyjno  -  biurowych  i  oddziałów  szpitalnych,
pomocy  przy  chorych oraz  transportu  wewnątrzzakładowego dla Szpitala
Neuropsychiatrycznego  im.  Prof.  M.  Kaczyńskiego  Samodzielnego  Publicznego  Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Lublinie oświadczam, jako upoważniony reprezentant wykonawcy, iż nie
podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
I. Na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych, na podstawie którego:
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 
1) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację  lub których upadłość ogłoszono,  z
wyjątkiem  wykonawców,  którzy  po  ogłoszeniu  upadłości  zawarli  układ  zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez
likwidację majątku upadłego; 
2)  wykonawców,  którzy  zalegają  z  uiszczeniem podatków,  opłat  lub  składek  na  ubezpieczenia
społeczne  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; 
3)  osoby  fizyczne,  które  prawomocnie  skazano  za  przestępstwo  popełnione  w  związku  z
postępowaniem o  udzielenie  zamówienia,  przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących
pracę  zarobkową,  przestępstwo  przeciwko  środowisku,  przestępstwo  przekupstwa,  przestępstwo
przeciwko obrotowi 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; 
4) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z
postępowaniem o  udzielenie  zamówienia,  przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących
pracę  zarobkową,  przestępstwo  przeciwko  środowisku,  przestępstwo  przekupstwa,  przestępstwo
przeciwko obrotowi 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 partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo
popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom
osób  wykonujących  pracę  zarobkową,  przestępstwo  przeciwko  środowisku,  przestępstwo
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 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; 



6)  spółki  komandytowe  oraz  spółki  komandytowo-akcyjne,  których  komplementariusza
prawomocnie  skazano  za  przestępstwo  popełnione  w  związku  z  postępowaniem  o  udzielenie
zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo
przeciwko  środowisku,  przestępstwo  przekupstwa,  przestępstwo  przeciwko  obrotowi
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; 
7) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za
przestępstwo  popełnione  w  związku  z  postępowaniem  o  udzielenie  zamówienia,  przestępstwo
przeciwko  prawom osób  wykonujących  pracę  zarobkową,  przestępstwo  przeciwko  środowisku,
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 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; 
8) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie
przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; 
9) wykonawców będących osobami fizycznymi,  które prawomocnie skazano za przestępstwo, o
którym mowa w art.  9  lub  art.  10  ustawy z  dnia  15  czerwca  2012 r.  o  skutkach powierzania
wykonywania  pracy  cudzoziemcom  przebywającym  wbrew  przepisom  na  terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się
wyroku; 
10)  wykonawców  będących  spółką  jawną,  spółką  partnerską,  spółką  komandytową,  spółką
komandytowo-akcyjną  lub  osoba  prawną,  których  odpowiednio  wspólnika,  partnera,  członka
zarządu,  komplementariusza  lub  urzędującego  członka  organu  zarządzającego  prawomocnie
skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o
skutkach powierzania  wykonywania  pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku. 
2.Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy: 
1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania,
z wyłączeniem czynności wykonywanych podczas dialogu technicznego, o którym mowa w art. 31a
ust. 1, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu
tych  czynności,  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; 
5) należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.4)), złożyli odrębne oferty lub
wnioski o dopuszczenie do udziału w tym samym postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące
między  nimi  powiązania  nie  prowadzą  do  zachwiania  uczciwej  konkurencji  pomiędzy
wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
2a.Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który w okresie 3
lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe,
w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie
wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie (…).
II. Na  podstawie  art.  26  ust.  3  ustawy  prawo  zamówień  publicznych,  zgodnie  z  którym
Zamawiający  wyklucza  z  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  wykonawcę,  który  nie  złożył
wyjaśnień, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 oraz wykonawcę, który nie złożył listy, o której mo-wa



w art. 26 ust. 2d.

DANE  FIRMY

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

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

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

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

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

……………………, dnia…………                                             ………....................….…..............……….
                                                                                    (podpis  i pieczątka osoby / osób uprawnionych

                            do występowania  w imieniu Wykonawcy )  

Wprowadza się Załącznik nr 8 do SIWZ w następującym brzmieniu:

1  Dotyczy spółek prawa handlowego
2  Dotyczy spółek prawa handlowego



Załącznik nr 8 do SIWZ

 WYKAZ ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH I MYJĄCO-CZYSZCZĄCYCH

Pieczęć Firmowa

l.p Nazwa 
preparatu

Substancja
czynna

Zakres 
działania 
bójczego
(spektru
m)

Stężenie 
(w %)

Czas 
działania

Nr dokumentu 
potwierdzającego 
dopuszczenie do 
obrotu (o ile 
dotyczy)

Ogólna 
charakterystyka 
środka
(obszar 
zastosowania)

Załączamy  do  oferty  aktualne  karty  charakterystyki  preparatów,  ulotki  /
instrukcje użytkowania oraz wyniki badań potwierdzajace działanie bójcze dla
wymienionych powyżej środków.

……………………, dnia…………                                             ………....................….…..............……….
                                                                                    (podpis  i pieczątka osoby / osób uprawnionych

                            do występowania  w imieniu Wykonawcy )  


	1. Cena – 90 %
	


