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TRYB UDZIELENIA ZAMoWIEMA

Postgpowanie o udzielenie niniejszego zam6rryienia prowadzone jest w trybie zapgania
o ceng na podstawie ustawy z dnia 29 stycada 20A4 r. Prawo zam6wiei publicatych (tj. D2.U.2018,
poz. 1986 zenn.).

Podstawa prawra opracowania Specyfikacji Istomych Warunk6w Zam6wieaia:

- Ustawa z dnia 29 stycmia 2004 r, Prawo zam6wied publicznych (tj.DzU.2A18, poz. 198'6 ze rcn.)

- Rozporz4dzenie Ministm Rozrroju z dnia 26 lipca 2016 r" w qprawie rodzajiw dokumentow, jakich
moie i4dan zamawiaj4cy od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumeirty mog4 byf skladane

Qz.U.2A16.1l26't
- Rozporz4dzenie Prezesa Rady Ministr6w z dnia 28 grudnia 2A17 r. w sprawie fredniego lqrsu zlote-
go w stosunku do euro stanowi4cego podstawE przeliczania wartofci zam6wieii publicznych
(D2.U.24fi.2477).

Niniejszy dokument staaowi Specyfikacjg Istotnych Warunkdw Zam6wienia (SIWZ), zwanej dalej

,,specyfikacj4" w postqpowaniu o zamdwienie publiczne prowadzone w trybie mpytana o cenE.

Specyfikacja zawiera informacje okre$lone w art. 36 ustawy, okrefla warunki formalne przygotowania

ofe4y oraz informacje o procedurze sHadania i otwarcia ofefi.

Wsrystkie koszty zuiry,anezpraygotowaniem i zloieniem oferty ponosi Wykonawca.
Zamawiaj4cy nie dopuszcza skladania ofert czg3ciowych

Zamawiai4cy nie dopuszcza skl*dania ofert wariantowych.
Zamawi*j4cy nie ztmierzs zilvt rzet umowy ramowej.
Zxmrvi*j4cy nie zamierza stosowad aukcji elektronicznej.
Rozliczenia migdzy Zmawiaj4cym a Wykonawcq dokonane bgd4 w polskich zlotych.



1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.
Przedmiotem zamiwienia jest usluga sprz4tani4 dozoru oraz moniloringu elektronicanego

budynku Norvego Teatru im. Witkacego n' Siupsku przy ul. Lutoslawskiego l.

Wspolny Slownik Zam6rviet'r CPV

90919200-4 uslugi sprz4tania biur

98341i20-2 uslugi portierskie

85312310-5 uslugi dozoru

79711000-l uslugi nadzoru przy uiyeiu alarmu

Przednriot zamowiema zostal podzielony naertery czqSci:

I czg$6: Usluga sprz4tania pomieszczeri budynku lllowego Teatru im. Witkacego w Slupsku.

II czESc: Usluga sprzqtania terenu wokol budynku Nowego Teatru im. Witkacego w Slupsku.

III czq$6: Usluga dozoru budynku Nowego Teatru im. Witkacego r,v Slupsku.

IV czqfc: Ushrgamonitoringu elektroniczrego budynku Nor,vego Teatru im. Witkacego w Slupsku.

Szczegolowy zalcres przedmiofu zam6wienia zostal opisany w zal4czlriku la do SIWZ, natomiast

wykaz pomieszczef wraz ;r ich powierzchrri4 oraz czgstotliwo*ci4 sprz4kma zawiera zal1cznik nr lb

do SIWZ.

2. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.
Zarnawiaj4cywyznaczatennin reilizacji zamowienia:oddnia ALn.2020 r.do 30.11.202Ir.

3. IryARUNKr UDZIAT,U W POSTSPOWANIU
O udzielenie zam6q,ienia mog4 ubiegad siE Wykonawcy, kt6rzy:

cc) nie podlegaj4 wykluczeniu w okoliczno$ciach, o kt6rych mowa w art.24 ust. I i 24 ust. 5 pkt
liSusta.wyPzp

B) spelniaj4 warunki udziahr w postqpowaniu okreSlone przez zamawiaj4cego

w ogloszeniu o zarn6wieniu i SIWZ.
Warunki udzialu w- postqpowaniu:

1. O udzielenie zam6.r.vienia mog4 ubiegac sig wykonawcy', kt6rzy spetrniaj4 warunki udziafu w
postgpowaniu, dotyczqce :

a) Konrpetencji trub uprawnieri do prowadzenia okreflonej dzialalno$ci zawodowej, o ile wynika
to z odrgbnych przepis6w;

b) Sylnacji ekonomicznej lub finansowej;
c) Zdolnodci technicznej lub zawodowej

- okreslone ptzez zamawraj4cego w ogloszeniu o zam6wieniu i SIWZ.
Okreilenie warunkorl, udzialu w postgporvaniu :

1. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa: Zanawiaj4cy nie okre$la warunku udzialu
w postEpowaniu.

Z. Zdolno3d techniczna lub zawodowa: Warunek ten bqdzie spelniony, jezeli Wykonawca w-vkaie,

2e: wykonal, a w przypadku Swiadczefr okresow'ych lub ci4glych r6wnie2 w1'korruje w okresie
ostatnich 3 lat ptzed uplywem terminu skladania ofert, a jezeli okres prorvadzenia dzialalnoSci jest

kr6tszy - w tym okresie, minimum dwa zam6wienia, realizowane co najmniej 12 miesiqcy w
ramach jednej umowy (kontraktu), polegaj4ce na sprz4taniu oomieszczen w budynku/budynkach
u2ytecznoSci publicznej, o warto$ci minimum 200 000 zl bnrtto (slownie: dwie$cie $'siEcy zlotych)
oraz wykonaL, a w przypadku Swiadczeri okresowych lub ciqglych r6wnie2 wykonuje w okresie



ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia dzialalno$ci jest
krotszy * w tlm okrcsie, minimum jedno zam6wienie, realizowane co najmniej 12 miesigcy w
ramach jednej umowy (kontraktu), polegaj4ce na usludze dozoru pomieszczefi w
budynku/budynkach uZyteczno$ci publicznej, o wartofci rninimum 50 000 zl brutto (slownie:
piq6dziesi4t tysiqcy zlotych).

Zgodnie z $3 Rozporz4dznnra Ministra In&astmktury z dnia 12 ki,vietnia 2002 roku r,v sprar,r'ie

warunk6w technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usl,tuarva*ie {tj.D2.U.2015.1422
ze zm.) przez obiekt u{4eczno3ci publicznej, rozumie siq budpek przeznaczony na potrzeby
administracji publicznej. wymiaru sprawiedliwofci, kultury, kultu religlinego, o$wiaty" szkolnictrva
wyZszego, nauki, w1'chowania, opieki zdrowotnej, spolecznej lub socjalnej, obslugi bankowej, handlu,
gastronomii, ustrug, w tym uslug pocztow)'ch lub telekornunikacyjnych, turystyki, sportu, obstrugi

pasa2er6w w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym. morskim lub wodnym 3r6dl4dowym, oraz
inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek uzyfeczno$ci publicznej
uanaje sig fakZe budlnek biurowy lub socjalny.
3. Wykonawca moie w celu potwierdzenta spelniania warunk6w udzialu w postgpolvaniu, polegai na

zdolno$ciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej trnych
podmiot6w, mezaleinte od charakteru pra\,tqrego l4czEcych go z nim stosunkir.v prawnych.

4. Wykonawca, kt6ry polega na zdolno$ciach lub sytuacji innych podmiot6w, musi udowodni6
zamawiaj4cemu, 2e realizuj4c zamowienie, bEdzie dysponowal niezbEdry.rmi zasobami tych
podmiotow, w szczegolnofci przedstawiaj4c zobowi4rarie tych po&niotdw do oddania mu do
dyspozycji niezbgdnych zasob6rv na potrzeby realizacji zam6rvienia. Zobowi4zanie to naleiy
zlaLyc do oferby, podpisuje je podmiot udostEpniaj4cy swoje zasoby. W tre$ci zobowiqzanianaleLy
wskazai, w jakim zakresie zostan4 udostgpnione zasoby w celu potwierdzenia spehrienia
warunk6w udziatu w tym postqporvaniu, naleZy podaf dane identyfikujqce podmiot udostqpniaj4c
swoje zasoby (przykladowo: adres, pehra nazwa, NIP, REGON). Podpis pod odwiadczeniem ma
ztoiyc osoba umocowana do skladania o$wiadczeh w imieniu danego podmiotu,

5. Zamawiaj4cy oceni, czy udostqpniane wykonawcy przez inne podmicty zdalno$ci techniczne lub
zawodowe lub ich sguacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalaj4 na lvykazarrie prr,ez

wykonawcq spelniania rvarunk6w udziafu w postEpolvaniu oraz zbada, czy nie zacbodz4 wobec
tego podmiotu podstawy wykluczenia, o kt6rych mowa vt art. 24 ust. I pkt L3-22 otaz art.24 ust. 5
pkt1i8.

6. Wykonawca, kt6ry polega na s1'tuadi finansowej lub ekonomicznej irmych podmiot6w, odpowiada
solidamie z podmiotem, kt6ry zobowi4zat siq do udostEpnienia zasob6w, za szkodg poniesionq
ptzaz zamawiaj4cego powstal4 wskutek nieudostgpnienia tych zasob6w, chyba in za
nieudostqpnienie zasob6w nie ponosi winy.

7. Jezeli zdolnoici techniczne lub zawodowe lub sytuacia ekonomiczra lub finansowa, podmiotu, o

kt6rym mowa w pkt. 3.3.3, nie potwierdzaj4 spelnienia przez wykonawcE warunk6w udziahr w
postgpowaniu lub zachodz4 r.vobec tych podmiot6w podstawy wjkluczenia, zamawiaj4cy 24da, aby
wykonawca w terminie okre$lonym przez zamawiaj4cego:
a) zast4pil ten podmiot ionym podmiotem lub podmiotami lub
b) zobowi4zal siq do osobistego wykonania odpowiedniej czE*ci zamowienia, jeieli wykaze
zdolnofci techniczne lub zawodowe lub sytuacjg finansow4 lub ekonomicnr1, potwierdzaj4ce
spehrianie warunkow udzialu w postgpowaniu, o kt6rych mowa w pkt 3.3.2 SIWZ.

8. Wykonawca, kt6ry por,voluje sig na zasoby innych podmiotow', w celu wykazania braku istnienia
r,vobec nich podstaw lvykluczenia oraz spelniania, w zakresie. w jakim powoluje sig na ich zasoby,
warunk'6r,v udzialu w postEpowaniu - zamieszcza informacje o tych podmiotach w oSwiadczeniu
o niepodleganiu wykluczeniu oraz spelnianiu warunk6w w postgpowaniu.

9. Wykonawca, kf6ry zarnierztt powierzyd wykonanie czgici zam6wienia podwykonar,vcont, rv celu
wykazama braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziatu w postEpowaniu -
znmieszezr informacje o podwykonawcach w o5wiadczeniu.

3.4. Zamat*taj4ey rvl,klucza nykonauaE zgodnie z art.24 ust. I Pzp.
3.5. Na podstawie art.24 ust. 5 Pzp z postEpowania o udzielenie zam6wienia zamawiajqcl' wy-
klucza r6wnie2 wykonawcE :

1) w stosunku do ktorego otwarto likrvidacjq, w zatwierdzanp ptzez s4d ukladzie w postqpowa-

niu restrukhrryzacyjnyrnjest przewidzia:re zaspokoienie wierzycieli prze-z liklvidacjE jego ma-



j4tku lub sqd zarz4dzit likwidacjq jego maj4tku w trybie art.332 ust. I ustawy z dnia 15 maja
2015 r. - Prawo restrukfuryzacyjne (Dz. U. z 2AL5 r. paz. 978, 1759, i513, 1830 i 1844 oraz z
20T6 r. poz. 615) lub ktorego upadlo$6 og{oszono, z wyj4tkiem r.vykcnawcy, kt6ry po oglosze-
niu upadlo*ci zawarL uktad zatwierdzony prawomocnym postanowieniem s4du, je2eli uklad nie
przewiduje zaspoko.jenia wierzycieli przez likwidacjg maj4tku upadlego, chyba 2e s4d zarz4dzit
likwidacjq jego maj4tku w trybie art.366 ust. 1 ustawy z daia 28 lutego 2003 r. - Prawo upad{o-
$ciowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233,978, 1166, 1259 i 1844 araz z 2016 r. poz. 615). {arf. 24 ust.
5 pkt l ustawy)

2) kt6ry naruszyl obowi4zki dotycz4ce platno*ci podatk6r.r'. oplat lub skladek na ubezpieczenie
spoleczne lub zdrowotne, co zamawiaj4cy jest w sknie r.vykazac za pomsc? stoscwlych drod-
k6w dowodowych, z wyj4tkiem przvpadku, o ktdrym mowa w ust. I pkt 15 ustawy, chyba ie
wykonawca dokonal platno3ci nalezrych podatkdw, oplat lub skladek na ubezpieczenia spolecz-
ne lub zdrowotne wrazz odsetkami lub gr4nn'nami lub zar,varl wiqz4ce porozumienie r*,sprar,vie
splaty g'ch naleino*ci. (art. 24 usf. 5 plt 8 ustar.vy)

4. WYKAZ OsWranCZn* ruB DOKUMENTOW, JAKrE MAJ4 DOSTARCZYC
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPET,NIANIA WARUNKOW IIDZIAI,U W
POSTqPOWANTU.

Do oferty kaidy wykonawca dol4cza aktualne na dzteh skiadania ofert oiwiadczeoia
wykonawcy, 2e nie podlega wykluczeniu z udziatu w postgpowaniu oraz spetnia warunki
udzialu w postqpowaniu w zakresie wskazanym przezZamawiaj4cego (wg. Zal4cznika nr 2 i 3
do SIrWZ). W przypadftu oferty wspolnej o$wiadczenia sklada kuzdy z jej uczestnikdw.
O$rviadczenie ma potwierdzai spelnienie u'arunk6w udzialu w postgpowaniu, brak podstaw
wykluczenia w zakresie, rv kt64'm kaidy z wykonawc6w wykazuje spelnianie warunk6w
udzialu w postEpowaniu, brak podstaw wykluczenia.
Zamawiaj4cy wezwie WykonawcE, kt6rego oferta zostanie najwy2ej oceniona, do zloienia
w wyznaczonym teminie, nie kr6tszym niZ 5 dni aktualnych na dzieri zNoienia nastqpuj4cych
o$wiadczen lub dokument6w potwierdzai4cych okolicznofci, kt6rych mowa w art. 25 ust. I
ustawy:

wykaz wykonanych, a r.v przlpadku Swiadczefr okresowych lub ciqgiych r6wriez r,lykonywanych,
w okresie ostatnich 3 lat przed up$'rvem terminu skladania ofert, a jeieli okres prowadzenia
dzialalnofci jest kr6tszy - w tym okresie" minimum dwa zam6wienia, realizowane co najmniej 12
miesiqcy w ramach .iednej umowy (kontraktu), polegaj4ce na sprzqtaniu pomieszczefr w
budynku/budynkach uzytecznoSci publicznej, o warto$ci minimum 200 000 zt brutto (slownie:
dwie$cie tysiqcy zlotych) oraz w t5rm okresie, minimum jedno zam6wienie, realizowane co
najmniej 12 miesigcy r.v ramach jednej umo\.vy (kontraktu), polegaj4ce na usludze dozoru
pomieszczefr budynkulbudyrkach uiltecznoSci publiczrej, o warto*ci minimum 50 000 zl brutto
(slownie: pigddziesi4t tysiqcy 001100 zt); z podarnem ich wartoSci, przedmiotu, dat wykonania i
podmiot6w, fia rzecz ktorych uslugi te zostaly wykonane, araz zal4czenie dowod6w- okreSlaj4cych
czy te uslugi zostaly wykonane lub s4 wykonywane nalezycie, przy czlm dowodami o knorych
mowa. s4 referencje b4dz inne dokumenty wystawione przez podmio! na rzecz ktorego ushrgi byly
wykonywane, a w przypadku dw-iadczef okresowych lub ci4glych s4 wykony"w&na, a jeleli z
uzasadnionej przyczyny o obieldS,rvnym charakterze wykonarvca nie jest w stanie uzyskai tych
dokumentow - o$wiadczenie Wykonawcy. W pr4padku $wiadczeri o*resowych lub ci4glych nadal
wykonywanych referencje b4d:2 inne dokumenty potwierdraj4ce ich nale44e rq'konywanie
porvinny byi wydane nie wcze$niej niz 3 miesi4ce przed uptryvem terminu skladania ofert. W
przypadku skladania oferty wspolnej wykoncmcy skladajq jeden wspolny wykaz. - zal4cznik nr 4
odpis z wlaSciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzialalnosci gospodarezej,
ieieli odrqbne przepisy wymagaj4 wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku
podstaw r'4ykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pll I ustawy. W przypadku skladania oferq,
wspdlnej ww. dokument sklada kazdy z w)tkonswcow skladajqcych ofertg wspdlnq
za$wiadczenie nladciwego naczelnika urzqdu skarbcwego potwierdzaj?cego, ze uykonawca nie
zalega z oplacaniem podatk6w, lub inny dokument potwierdzaj4cy, 2e wykonawca zawarl
porozurnienie z wlasciwym organem podatkowym w sprawie splat q'ch naleanoSci wraz z
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ewentualn5rmi odsetkami lub grzywnami, w szczegolnosci uzyskal przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty zaleglych platno$ci lub wstrzymanie w calo$ci
wykonania decyzji wlafciwego organu - wystawionego nie weze$niej nii 3 miesi4ce przed
uplywem terminu skladania ofert; W pr4tpadku sWadania aferty wspilnej ww. dokument s&ada
kaildy , wykonatneow skladajqcych ofertg wspolnq.
zafwiadczenie wlaiciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zaktadu {Jbezpieczef, Spolecznych
lub Kasy Rolniczegc Ubeqpieczenia Spolecznego albo inny dokumert potrvierdzaj4cy, LE

wykonawca nie zalega z oplacaniem skladek na ubezpieczenia spoieczne lub zdrowotne, lub inny
dokument potwierdzaj4cy,2e Wykonawca zawwl porozumienie z rvl#ciwym organsm w sprawie
splat tych naleinodci wtaz. z ewentualnymi odsetkami lub grzyn'nami, w szczegdlnosci uzyskal
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozloienie na raty zalegtych platno*ci lub
wstrzymanie w calo$ci wykonania decyzji wlaSciwego organu - wystawione nie wczefniej nii 3
miesi4ce przed uplywem terminu skladania ofert; W przypadhu shladanio cf€rty wspilwj ww.
dokument sklods katdy zwykornwcdw skladajqcych ofeng wspolnq.

UIVAGA: Wykonawca w terminie 3 dni od zamiesztzenia na stronie internetowej
informacji dotycz4cych kwotyo jak4 zamawiaj4cy zamierza przer,fr^cr,yd na slinansowanie
zam6wienia, firm $raz adresdw wykonawc6wn kt6rzy zloiyli oferty
w terminie' cenJ.r terminu wykonania zam6wienia zawartych w ofertach, przekazuje
zamawiajqcemu oSwiadczenie o prrynaletno$ci lub braku przynaleino$ci do tej samej
grupy kapitalowej, o li*6rej mowa w art. 24 ust. t pkt 23 Bzp. Wtaz z* zlo2eniem
o$wiadczenia, wykonawca maie przedstawii dowody, ie powi4zania z innym wykonawc4 nie
prcwadzq do zakk5cenia konkurencji w postEpowaniu o udzielenie zamowienia. 'Wz6r

o3wiadczenia o przynaleinoSci lub braku prrynaleinoSci do tej samej grupy kapitalowej
stanowi Zal1cznik nr 5 do SIWZ,

TNFORMACJE O SPOSOBTE POROZUMTEWANTA Srq ZAMAWIAJ.{CEGO
z WYKONAWCAMT ORAZ PRZEKAZYWANTA OSWTADCZEN LUF DOKUMENT0W
A TAKZE WSKAZANIE OSOB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIE
Z WYKONAWCAMI.

Skladanie ofert odbywa sig za po$rednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z
dnia 23 listopada 2012 r. * Prawo pocztowe (Dz.U. poz. 1529 araz z 2015 r. poz. 1830),
osobi$cie lub za po$rednictwem poslaica.
Od momentu ogloszenia postgpowania wszelkie oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje Zamawiajqcy i Wykonawcy prnkanj4 pisemnie. Zamawiaj4cy dopusz*za
porozumiewanie siq za pomoc4 poczfy elektronicznej (w formie scanu dokumentu):
(i.gladz@nowyteatr.pl)
JeZeli Zamawiaj4cy lub Wykonawca przekazuj4 oSwiadczenia, wnioski, zawiadomienia otaz
informacje drog4 elektronican4lub fakserq kuida ze stron, na *pdanie drugrej, niezwtocznie
potrvierdza fakt ich otrzy'rnania. W przypadku uchylania siE Wykonawcdw od potwierdzenia
odbioru o$wiadcze{, wniosk6w, zawiadomiefi oraz, informacji, to Zamawiaj4cy na
potwierdeenie dorgczenia w celach dowodowych posluiy sig,,Raportem transrnisji danych" z
faksu i komunikatem o wyslaniu wiadomo$ci z poczty elekhonicznej.
Wykonawca moze zwroci6 siq do Zamawiaj4cego z pisemnq prodb4
o wyja$nienie trefci SIWZ. Zamawiaj4cy udzieli wyjafniefi niezwlocznie, jednak nie p6zniej
mt. na 2 dnl przed uplywem terminu skladarria ofert, pod warunkiem, Ze wniosek o
wyja$nienie $plynie nie p6miej niz do korica dnia, w kt6rym uplywa polowa wyznaczonego
terminu skladania ofert. Zamawiaj4cy przesle treid zapytaaia oraz udzieli wyjafnieri bez
ujawnienia Lrbdta zapytanra.
Jeieli wniosek o wyja3nienie tre$ci specyfikacji istotrych warunk6w zam6wienia wptynie do
Zamawiajqcego po upllrvie terminu skladania wniosku, o kt64mr mowa w pkt 5.3, lub
dotyczy udzielonych wyja$nipri, Zamawiajqcy mo2e udzielid wyjafnieri albo pozos{awid
wniosek bez rozpo manta.
Przedluzenie terminu skladania ofe* nie wplywa na bieg terminu skladania wniosku c kt64rm
mowa w pkt 5.3.



Pytania naleZy kierowad na adres:
Noo,ry Teatr im. Witkacego w Slupsku
ul. Lutostawskiego 1,76-20A Shpsk
e-mail : i.glodz@nowyteatr.pl

Porvoluj4c siq na zam6rvienie "Usluga sprz4tania, dozoru oraz monitoringu elektronicznego
budynku Nowego Teatru im. witkacego w slupsku przy ul. Lutoslawskiego 1."

W uzasadnionych pr4,padkach ZamawiajEcy moze przed uplywem terminu skiadania ofert
zmienic treSc specyfikacji Dokonan4 zmianq Zamawiaj4cy przekaie niezlvlocznie wszystkim
Wykonawcorn. kt6qmr pr zekazano specyfi kacj g.

Zamawiaiqcy przed\u|y termin skladania oferf, jezeli w wyniku
niezbEdny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach.
skladania afert Zamawiaj4cy niezwlocznie zawiadomi wszystkich

zmiany tre$ci SIWZ,
O przedluzeniu terminu
Wykonarvcdw, kt6rym

przekazano S[WZ.
W pr4padku rozbiezno$ci pomiqdzy
odpowiedzi, jako obowi4zuj4c4 naleLy
oSwiadczenie Zamawiaj ?cego.

treSci4 niniejszej SIWZ, a treSciq udzielonych
przyjq(, tre$6 pisma zawieraj4cego p6lniejsze

ZamawiE4cy nie przewiduje zvi'olania zebrania wszystkich Wykona*'c6rv
w celu wyja3nienia w4tplirvoSci treici SIWZ. Nie udziela siq Zadnych ustnych
i telefonicznych informacji, wyjaSnieh czy odpowiedzi na kierowane do zamawiaj4cego
zapytanta w sprawach wymagaj4cych zachowania pisemnofci postEpowania.
Osobami uprawionymi do kontaktu z Wykonawcami sq:

- Izabela Gl6dz nr tel.695-330-668, e-mail: i.glodz@norvlteatr.pl
6. TERMTN ZWTAZAN|A OFERTA.

Wykonawca pozostaje zti'tiqzany ofert4 przez okres 30 dni. Bieg terminu zvtiqzania ofert4
razpaczvna siE wraz z uplyrvem terminu skladania ofert.
W uzasadnionych przypadkach, co najmniej na 3 dni przed uplywem terminu zwi4za.nla
ofert4, Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiaj4cego moie przedluiyc termin
zwiqzania ofort4, z t1,rn, 2e Zamawiaj4cy moZe tylko rae zwr6cid sig do Wykonawc6w o
wyra2etrte zgody na ptzedluienie tego terminu o oznaczony okres, nie dhrzszy iednak nii 60
dni.

7. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY.
wykonar.vca moie zloiy{ tylko jedn4 ofertE, zgodn4 z postanowieniami slwz.
Da sporz4dzenia oferty naleiy r,vykorzystac formularz ofertolly, kt6rego wz6r stanowi
zal1cmik nr I do SIWZ.
Oferta musi byc sporz?dzona z zachowartiem formy pisemnej. pod rygorem nier.vaino$ci.
Zamawiaj4cy nie wyrata zgody na zloienie oferty w postaci elektronicznel
Kazdy dokument skladaj4cy sig na ofertE musi byd czytelny.
OfertE naleiy sporz4dzid w jEzyku polskim. Dla zachowania cz!'telno5ci oferta powinna byc
wypelniona drukiem maszlnowym lub czy{elnym pismem rgcalym, moze mied takie postad
wydruku komputerowego.
Dokumenty sporz4dzone w jEzyku obclm s4 skladane wraz z thrmaczeniem na jgzyk polski,
pofwiadczonym ptzez Wykonawcq. Dokumenty sporz4dzone w jgzyku obcyrn bez
wymaganych tlumaczef nie bqde brane pod uwagg.
Dokumenty skladaj4ce siE na ofertE winny byd aktualne w terminie skladania ofert
i przedloione w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgadnoSd z or5.ginalem przez
Wykonawcg lub osoby upowa2nione do reprezentowania Wykonawcy poprzez umieszczenie
klauzuli ,,za zgodnoSi z or;ginalem".
Oferta oraz wszelkie oSwiadczenia powinny byd podpisane przez WykonawcQ lub osoby
uprawnione do reprezeltowania Wykonawcy. Pelnomocni*two to musi zostaf dol4uone do
oferty i musi by{ zloione w oryginale lub kopii pojwiadczonei notarialuie.
Zaleca siE by kaida zawieraj4ca iak4kolwiek tre$6 strona oferty byta podpisana lub
parafowana przez Wykonawcq. Ka:Zda poprawka w tresci oferty, w szczeg6lno$ci kazde
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przerobienie, przekre$lenie, nadpisanie, uzupelnienie, musz4 byc paraforvane i datowane przez
WykonawcE.

Strony oferty v\ry&z z zal4czmkami do oferty, o$wiadczeniami winny byd tm'ale ze sob4
pol4czone, zszyta lub spigte (zbindowane) i kolejno ponumerowane, w spos6b
uniemo2lirvia1qcy iej samoistn4 dekompletacjq. W tre$ci ofert rvirura byd informacja o ilodci
stron. Zaleca siq, aby wszystkie strony oferty i zalqcmik6w byty sporz4dzone wedtug
porz4dku zagadnieri okreSlonych w SIWZ oraz, aby oferta zawierala spis wszystkich
przedkladanych dokumentdr,v i zal4cznik6w.
Zlointrie wigcej niz jednej ofe*y lub zloienie oferty warianlowej sporvodu^fe odrzucenie
wszystkich ofert zlo2onych przez Wykonawcg.
Wykonawca ponot;i wszelkie koszty zwiqzane zprzygotawaniem i ztozeniem oferty.
Wymagania dotycz4ce Wykonawcy stosuje siq odpowieduio do Wykonarvc6w wl,stqpuj4cych
wspdlnie. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiaj4 pelnomocnika do rryrezentowania ich
w postEpowaniu o udzielenie zam6wienia albo reprezentowania w postgpowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zam6wierua publicanego. Pehromocnictwo naleiy dol4czyc do oferfy i
musi by6 ztaione r'v oryginale lub kopii pofwiadczonej notarialnie. Za n1'kcnar,vcolv wsp6lnie
ubiegaj4cych siq o udzielenie zam6wienia uwaZa sig r6rvniez wszystkich wsp6lnik6w spolki
cywilnej. Jeieli oferta wykonawc6w rvsp6lnie ubiegaj4cych siq o udzielenie zam6wienia
zostanie wybrana, zamawiaj4cy, przed zawarciem umowy w sprawie zamowienia
publicznego, zu2qdaumowy reguluj4cej wsp6lpracE tych wykonawcdw.
Je2eli Wykonawca" nie p6lniej niZ r.v terminie skladania afert zastrzegl oraz wykazal, ii
zasftze2one infon:nacje stanowi4 tajemnicg przedsigbiorstwa, czgsci oferty stanowi4ce
tajemnicE przedsiqbiorstwa w rozumieniu przepis6w ustawy o zwalczaniu nieuczcirvej
konkurencji, powrmy byc zawarLe w otbrcie w spos6b umoiliwiajqcy Zwnavriaj4cemu
udostEpnienie oferty innym uczesmikom postgpowania (zaleea siq, aby informacje zastrzeLane
jako tajemnica przedsiEbiorstwa byly przez WykonawcE zloione w oddzielnej wewnEtrznej
kopercie z oznakowaniem ,,tajemnica przedsiEbiorstwa'). Przez tajemnicg przedsigbiorsfwa w
rozumieniu art. 1l ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (tj. DZ.U. z 2003 r., nr 153, poz. 1503 ze ztn) rozumie siq nieujawnione do
rviadomo$ci publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne
przedsiqbiorstwa lub inne informacie posiadaj4ce warto$c gospodarcz4, w do ltdrych
przedsiqbiorca poclj4l niezbgdne dzialania w celu zachowania ich pouftoSci. W przypadku
dokonania zastrzei:enia Wykonawca zobowi4zan.v jest zal4czy-i do ofert ueasadnienie podstaw
faktyczrych i prawnych zastrzeLeriajako tajenmicy przedsiEbiorstwa okreslonych informacji
wraz z dowodami. Nie zat1czenie uzasadnienia 1ub brak .ivskazania odpowiednich
argumentow popartych dowodami bqdzie $wiadczylo o nieodpowiednim zasfrrzeieriu
tajemnicy przedsiEbiorstw4 co skutkor,vai bgdzie odtajnieniem zastrzeionych element6w
oferty.
W przlpadku zloienia przez Wykonawcq dokument6w zawieraj4cych dane - kwoty bqd4
wyraione w walucie obcej, kwoty te zastan4przeli*zone na PLN wg. $redniego kursu PLN w
stosmku do walut obcych oglaszanego przez Narodowy Bank Polski flabela A kursdw
Srednich walut obcych) rv dniu przeslania zaproszenia do skladania ofert.
Oferta ma zawierac:

a) pe*n4 nazwg Wykonawcy,
b) adres (siedziba, nriejsce prowadeenia dzialalnasci) wraz z adresem poczty elektronicmej,

numer telefonu, faksu, R-EGON, NIP,
c) cenQ oferfy w rozumieniu art. 632 Kodeksu cywilnego rako cenQ ryczaltow4

w polskich zlotych (podan4 z doktradnosci4 do 2 miejsc po przecinku), obliczonq zgodnie z
wymogami zawartymi w formularzu ofertowlm, porvigkszon4 o kwotq naleznego podatku od
towar6w i ushrg VAT. Cena ofefiy musi zawierac wszystkie koszty zwi4zane z realizacj4
zadania,

d) termin realizacji zadaria,
e) pehromocnictwo do reprezentowania Wykonawc6w w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia

albo reprezentowania w postgpowaniu i zawarcia umowy w spmwie zam6wienia publicznego,



gdy Wykonawca rvsp6lnie ubiega siq o udzielenie zam6rvienia, zgodnie z art.23 ust. 2 ustawy
pzp;

0 fonnularz ofertowv - zat4czmk nr I oraz oswiadczenia okredlone w pkt 4.1 SIWZ {za\qczntk
nr2i3).

8. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKI,ADANIA I OTWARCIA OFERT.
Miejsce i termin skladania ofert:

a) miejsce skladania ofert: Nowy Teatr im. witkacego w slupsku
ul. Lutoslawskiego 1, 76-200 Slupsk, sekretariat

b) termin skladania ofert: do dnia: 20.11 .ZAZA r. do godz. 10.00
Miejsce i termin otwarcia ofert:

l. rniejsce otwarcia oferl Nowy Teatr im. Witkacego w Slupsku
ul. Lutoslawskiego 1,76-2ffi Slupsk, pok6j Z-cy Dyrektora.

2. termin otwarcia ofert: 20.11.2O20 n o godz, 10.15

OfertE nale|y zloiy(, w szczelnie zamkniqtej kopercie (opakowaniu), uniemoZliwiaj4cej odczytanie
zawartodci przed terminem otwarcia ofert.

Zalecony spos6b makorvania koperty nie jest zaleceniem obligatoryjnym. Przyjgcie innego
sposobu oanakowania nie bqdzie traktowane jako sprzecwtoi;c z wymogami ni*iejszej SIWZ.
Soosdb oznakowania musi iednak chronif ofertg gzed igj przypadkowym otwarciem.
Oferta ztoiona po terminie zostanie niezwlocznie zwr6cona Wykonawcy.
Wykonarvca moZe wprowadzi| zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupelnienia do zlozonej
oferty pod warunkiem, 2e ZamawiajEcy otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu
zmian przed terminem skladania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi by6
Ao2one wedlug takich samych zasad, jak sktadana oferta, tj. w kopercie odpowiednio
oznako'ivanej napisem ,,ZMIANA". Koperty oznaczone ,,ZMIANA" zostan4 otwarte przy
otwieraniu oferty Wykonawcy, kt6ry wprowadzil zmiany i po sfr,vierdaeniu popra*tro$ci
procedury dokonywania nrrian, zostanq dot4czone do oferty.
wykonawca ma prawo, przed upl5,wem terminu skladania ofert, wycofad siE
z postqpor,vania poprzez zloZenie pisemnego powiadomienia, wedlug takich samych zasad, jak
wprowadzanie zmian i poprawek, z napisem na kopercie ,,WYC0FANE". Koperty
oznakowane w ten spos6b bgd4 otwierane w pierwszej kolejno$ci po potwierdzeniu
poprawnoSci postqpowania wykonawcy oraz zgodnofci z danymi zamieszczonymi na
kopercie wycofywanej oferty. Koperta z afert4 wycofan4 nie bgdzie otwierana i zoslanie
zwr6cona ruezwlocznie wykonawcy.
Wykonawca nie mo2e wycofad oferry ani wprowadzai jakichkolwiek zmian w tre$ci oferty po
uplywie terminu sktradania ofert.
Zgodnie z art. 86 ust. 5 Pzp niezwlocznie po otr,varciu ofert zamar,viaj4cy zamieszcza" na
stronie internetowe.j informacje dotycz4ce :

l) kwoty, jak4 zamierzaprzemaazy{ na sfinansowanie zam6wienia;
g
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Nazwa i adres wykonawcy
Nowy Teatr im. Witkacego
ul. Lutoslawskiego L

76-2W Slupsk

Oferta na:
'oUsluga sprz4tania, dozoru oraz rnonitoringu elektronicznego budynku Nowego Teatru im.

Witkacego w Slupsku prry ul. Lutoslawskiego 1.'o -
NIE OTWIERAC PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT:

DZIEN ZO.lr.202A r.. GODZ. 10.15.



2) firm oraz adres6w w1.konawc6rv, kt6rzy z*oLryli oferty w terminie;
3) ceny, term,inu wykonania zam6wienia zawartych w ofertach.

Koleino$c otwarcia ofert zgodna bgdzie z kolejnoici4 rejestracji ich wplywu do
Zamawiaj4cego.

BezpoSrednio przed otwarciem ofert Zamawta:ecy poda kwot4, jakE zamierza przeznaczyf na
sfinansowanie zam6r,vienia.

Podczas otwarcia ofert Zamawiaj4cy oglosi nazwy i adresy Wykcnawc6w,
atakLe informacje dotycz4ce ceny, terminu wykonania zamdwienia zawartych w ofertach.

9. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
Wykonawca okre$li ceng calkowit4 (ryczaltorvq) oferty brutto dla przedmiotu zarn6rvienia,
podaj4c j4 w zapisie liczbowym i slownym. Cena bEdzie obejmarvaf wyrazon4 w jednostkach
pieniqznych i pocllegajEc4 zaplacie przez Zamawiai4cego warto$i wszystkich zcbowiqzari
Wykonawcy ztw4zanych z wykonyvaniem zam6wienia. Zakres prac, ktory jest podstaw4
okre$lenia ceny rnusi byd zgodny z zakresem okreslonym w Specyfikacji. Cena oferty musi
zauier ad ws zystkie kos zty nw1zane z r ealizacjE zadarna.
Warto6c calego zadania nalezy obliczyi na podstawie formularza ofertowego, bior4c pod
uwagq ceng bnrtro za cale zadanie.
Dla CzESci I: obliczaj4c wartodi.brutto za 12 miesiEcy sprz4lania Wykonawca wartoid brutto
za I rniesi4c sprz4tania mno2y przez ilo$c 12 miesiqcy $wiadczenia ustugi za sprz1tanie
(warto56 kolumna 2xwartoic kolumna 3).
Dla CzqSci II: obliczaj4c wartoSc za 12 miesigcy sprz4tania Wykonawca wartodf brutto za 1

miesi4c dozoru mrnLy przez ilofi 12 miesiEcy $wiadczenia uslugi dozoru (warto$i kolumna 2
x warto3d kolumna 3).
Dla CzESci III: obliczaj4c warto$6 za12 miesigcy uslug dozoru Wykonawca warto$f brutto za
1 miesi4c dozoru mno|y przez ilo$c 12 miesigcy Swiadczenia uslugi dozoru (wartoSd kclurnna
2 x warto$c kolumna 3).
Dla Czg3ci IV: obliczaj4c wartoSi za 12 miesiqcy uslug monitoringu elehronicznego
Wykonawca wartoSi brutto za 1 miesi4c monitoringu elektronicznego mnoiy przez llofit LZ
miesigcy *wiadczenia ustugi monitoringu (warto$6 kolumna 2 x wartofd kolumna 3).
Korlcow4 l4cm4 wartoSf brutto za calre zadanie (kt6ra bgdzie podlegala por6wnaniu)
Wykonawca wyliczapoprzez zsumowanie wartosci -lqcmar,vartofi brutto zaczg*c I, U, UI i
IV (Razem zal czEfic * Razem II czqdc + Razem III czqsd+ Razem tV czE36). Ofrzyrnana w
ten spos6b warto$6 stanowi cenq brutto calej oferty,
Cena podana w ofercie przez Wykonawcg nie bqdzie podlegala zmianom przez okres
r ealizacji zam6wienia.

Ceng naleZy podai w zlotych polskich.

TO.OPIS KRYTERIOIil, KTORYMI ZAMAWIAJACY BEDZTE SI4 KIEROWAT, PRZY
WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIOW I
SPOSOBU OCENY OFERT.

Przy ocenie afertZanawiaj4cy bqdzie stosowal jedno krS4erium - cena. Ocenie bqd4 podlegai
wyl4cznie zakwalifikowane oferty, spelniaj4ce wszystkie wymogi formalne.
Oferta nie odrzucona zawieraj4ca najnizsz4 (najkorzystniejsz4) ceng - uzyska maksymaln4
liczbq punkt6r.v {100 pkt). Pozostale oferty zostan4 por6wnane z ofert4 o najkorzystniejszej
cenie wedlug ponizszego wzoru:

ocempunktowa = cenaminimalna x 100%x 100pkt
** brd*.J 

"f"rty

Por6wnaniu podlegnd bgdzie lqczna warto${ brutto (czgSd I + czgf6 II + czgS6 III+czgSd
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W toku badania i oceny ofert Zamawiajqcy moLe 24da| od Wykonawcy rvyja$nien

dotycz4cych tre$ci zlo2onych ofert.
Zamawiaj4cv poprarvia rv tek$cie oferty oczywiste onrylki pisarskie, oczl'wiste omylki
rachunkowe, z uwzglEdnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprar,vek oraz inne

omylki polegaj4ce na niezgodno$ci oferty ze specyfikacj4 istotnych warunk6w zam6wienia,

niepowoduj4ce istotnych zmian w tredci oferfy - niezwlocznie zawiadamiaj4c o tym
WykonawcE, kt6rego oferla zostala poprawiona.

Nieanrlocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z art. 92 ust. I ustarvy

Zamafraj4cy zarviadomi Wykonawc6w, kt6rzy zloiyli oferty, o:

u.) wyborze najkorzystrriejszej oferty, podaj4e nazwq {fintq}, albo irniE i nazlvisko, siedzibE albo

adres zamieszkania i adres wykonawcy, kt6rego ofertE wybrano, uzasadnienie jej wyboru,
araz rrazv,ty (firmy), albo irniona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy

Wykonawc6w, kt6rzy zlafili oferfy. atak:2e punktacjg przymanq ofertom w krlterium oceny

ofert,
p) Wykonawcach, kt6rych oferty zostaly odrzucone, podaj4c uzasadnienie faktyczre i prawne,

1) Wykonawcach,ktfirzy zostali wykluczeni z postEpowania o udzielenie zam6wienia, podaj4c

uzasadnienie faktycme i prawne.

Niezwlocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamavaal4cy zamieSci informacjE.

o kt6rej mowa w pkt 10.4a, na stronie internetowej oraz w miejscu publicmie dostgpnym

w siedzibie ZarnawiE1cega.

II.INFORMACJA O FORMALNOSCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAC DOPEI,NIONE PO

WYBORZE OFERTY, W CELU ZAWARCIA UMOWY
Przed podpisaniem umo\\y wybrany Wykonawca zobowi4zany jest:

a) dostarczyi Zamawiaj4cemu informacjq o numerze konta, na kt6re ma byd przekazane

wlmagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy;
b) przedto|yt, dokument ubezpieczenia odpowiedzialno$ci cywilnej z !tulu prowadzenia

dzialalnoSci na kwote rne niiszani2 2AO 000.00 zl:

I2.ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTORA ZOSTAN,{ WPROWADZONE DO

TRESCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO
Warunki umowy zawarto w projekcie umowy - zal4cznik nr 6 do SIWZ.

I3.POUCZENIE O SNOOX,q.CH OCHRONY PRAWNEJ.

Wykonawcom, a tak'ie innemu podmiotowi, przysluguj4 Srodki ochrony prawnej okre$lone w
dziale VI ustawy,.jezeli maj4 lub mieli interes w uzyskaniu danego zam6wienia oraz ponie$li
lub mog4 poniesd szkodg w wyniku naruszenia przezZamawiai4cego przepis6w ustawy z dnia
29 seczrna20A4r. Prawo zam6wieri publicznych fi.t. Dz.U. zZAlS r,poa.1986 z poin. zm.).

Odwolanie powinno wskazlwac czynno$c lub zaniechanie czynno$ci zamawiaj4cego, kt6rej
z,aralca sig niezgodnoii z przepisami ustawy, zawierad zwiEzle przedstan'ienie zarzut6w,

okredlad zqdanie oraz wskazywac okolicznoSci faktyczne i prawne uzasadniaj4ce wniesienie
odwolania.
Odwolanie wnosi siE do Prezesa Krajowej lzb5r Q4lsolawczej przy Prezesie UrzSu
Zarrn}wiefi Publicznych w formie pisemnej albo elekhonicnel opatzonej bezpiecznym
podpisem elektronicznym weryfikowan]rm za pomoc4 waarego kwalifikowanego certyfikatu.

Odwoluj4cy przesyla kopie odwolania zamawiaj4cemu przed up$wem tenninu do wniesienia

odwolania w taki spos6b, aby mogl on zapoznat sig z jego tre3ci4 przed uptyw-em tego

terminu, Domniemywa sig, i2 zarnawiaj4cym m6gl zapontai siE z trefci4 odwolania przed

uplyrn'em terminu do jego wniesienia, jeieli przeslanie jego kopii nast4pilo przed uplynvem

terminu do jego wniesienia za pomoce jednego za sposob6w okredlonych w art. 27 *sL. 2
ustawy.
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Odwclania wnosi siq w terminie 5 dni od dnia przeslania informaeji o czynnodci

zamawi{4cego stanowiqqej podstawg jego wniesienia - jezeli rcstatry przes}ane w spos6b

okreflony w art.27 ust. 2, albo w terminie l0 dni * je2eli zostaty przeslane w inny spos6b - w
przypadku gdy wmtoSd jest mniejsza ni2 kwoty okre$lone w przepisach wydanych na

podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.
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