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Narodowy Fundusz Zdrowia, Slqski Oddzial Wojewddzki: USLUGA SPRZ^TANIA W OBIEKTACH ̂Lj^SKIEGO ODDZIALU
WOJEW6DZKffiGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

OGLOSZENIE 0 ZAM6WIENIU - Ushigi
Zamieszczanie ogloszenia: Zamieszczanie obowi^kowe
Ogtoszenie dotyczy; Zamdwienia publicznego
Zamdwienie dotyczy projektu lub programu wspdiiinansowanego ze £rodkdw Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamdwienie mdg^ ubiegad sif wyi^cznie zaklady pracy chronionej oraz wykonawcy,- ktdrych dzialalno^d, lub dzialalno^d ich
wyodr^bnionych organizacyjnie jednostek, ktdre bfd^ realizowaly zamdwienie, obejmujespolecznq i zawodow% integracj; dsdb
bfdqcych czloiikami grup spolecznie marginalizowa'nych

Tak

Naleiy podad minimalny procentowy wskainik zatrudnienia osdb naleZ^cych do jednej lub wi?cej kategorii, o ktdiych mowa w art. 22
ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niZ 30%, osdb zatrudnionych przez zaklady pracy chronionej lub wykonawcdw albo ich Jednostki (w %)
30%

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

Postfpowanie przeprowadza centralny zamawiaj^cy
Nie

Postfpowanie przeprowadza podmiot, ktdremu zamawiaj^cy powierzyl/powier^li przeprowadzenie post^powania
Nie

Informacje na temat podmiotu ktdremu zamawiaj^cy powierzyl/powierzyli prowadzenie post^powania:
Postfpowanie Jest przeprowadzane wspdliiie przez zamawiajqcych

Nie

JcZcli tak, naleZy wymicnid zamawiaj^cych, ktdr^ wspdlnic przcprowadzaj^post^powanic oraz podad adrcsy ich sicdzib, krajowc
numciy idcntyflkacyjnc oraz osoby do kontaktdw wraz z dahymi do kontaktdw:

Post^powanie jest przeprowadzane wspdlnie z zamawiajqcymi z innycb padstw czlonkowskich Unii Europejskiej
Nic

W przypadku przeprowadzania post^powania wspdlnie z zamawiajqcymi z innych panstw czlonkowskich Unii Europejskiej -
majqce zastosowanie krajowe prawo zamdwied publicznych:
Informacje dodatkowe:
1.1) NAZWA IADRES; Narodowy Fundusz Zdrowia, ̂l^ki Oddzial Wojcwddzki, krajowy numcr identyfikacyjny 1544738200030,
ul. ul. Kossutha 13 ,40844 Katowice, woj. ̂l^kic, pafistwo Polska, tel. (032) 7351547, 7351637, e-mail inwcstycjc@nfz-
katowicc.pl, faks 327 351 636.
Adrcs strony intcmctowcj (URL): www.nfz-katowicc.pl
Adrcs profilu nabywcy:
Adrcs ̂ ony intcmctowcj pod ktdrym mozna uzyskad dost?p do narz?dzi i urz^dzcn lub formatdw plikdw, ktdrc nic s^ ogdlnic
dost^pnc
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJy^CEGO: Podmiot prawa publicznego
1.3) WSP6lNE UDZIELANIE ZAM6wIENIA (jeieli dotyczy)-.

Podzial obowiqzkdw mi§dzy zamawiaj^cymi w przypadku wspdlncgo przeprowadzania post^powania, w lym w przypadku
wspdlnego przeprowadzania post^powania z zamawiaj^cymi z innych panstw czlonkowskich Unii Europejskiej (ktdiy z
zamawiajqcych jest odpOwicdzialny za przeprowadzenie post^powania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie post^powania
odpowiadajq pozostali zamawiaj^cy, czy zamdwienie b§dzie udzielane przez kaZdego z zamawiaj^cych indywidualnie, czy
zamdwienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostalych zamawiaj^cych):

1.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pelny i bezpodredni dost^p do dokumentdw z postfpowania moZna uzyskad pod adresem (URL)

Tak

http://www.nfz-katowice.pl/news/group/16/o-nas/zamowienia/przetargi

Adres strony internetowej, na ktdrej zamieszczona b^dzie specyfikacja istotnych warunkdw zamdwienia
Tak

http://www.nfz-katowice.pl/news/group/16/o-nas/zamowienia/przetargi

Dost§p do dokumentdw z post^powania jest ograniczony - wi^cej informacji moZna uzyskad pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postfpowaniu naleiy przesylad:
Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszczone jest prZeslanie ofert lub wnioskdw o dopuszczenie do udzialu w post^powaniu w inny sposdb:
Nie

Irmy sposdb:

Wymagane jest prZeslanie ofert lub wnioskdw o dopuszczenie do udzialu w post^powaniu w inny sposdb:
Tak
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Inny sposdb:
na pismie
Adres:

^l^ki Oddzial Wojewddzki NFZ, ul. Kossutha 13,40-844 Katowice, pok6j 208a

Komunikacja elektroniczna wymaga kor^stania z narzfdzi 1 urzqdzed lub formatdw plikdw, ktdre nie ogdinie dostfpne
Nie

Nieograniczony, pehiy, bezpoSredni i bezplatny dost^p do tych narz^dzi moZna uzyskad pod adresem; (URL)
SEKCJAII: PRZEDMIOT ZAM6WENIA

n.l) Nazwa nadana zamdwieniu przez zamawtaj^cego: USLUGA SPRZj^TANIA W OBIEKTACH SL^SKIEGO ODDZIALU
WOJEWdDZBGEGO NARODOWEGO FUKDUSZU ZDROWIA
Numer referencyjny: 28/pn/2018
Przed wszczfciem post^powania o udzielenie zamdwienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

n.2) Rodzaj zamdwienia: Ushigi
II.3) Informacja o moi:Iiwo£ci sktadania ofert czf^ciowych
Zamdwienie podzieione jest na cz^^ci:

Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziaiu w postfpowaniu mozna skiadad w odniesieniu do:
wszystkich cz^^ci

Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do udzielenia l^cznie nastfpuj^cych czf£ci lub grup czf£ci:

Maksymalna liczba czfici zamdwienia, na ktdre mo^e zostad udzielone zamdwienie jednemu wykonawcy:

n.4) Krdtki opis przedmiotu zamdwienia (wielkosc, zakres, rodzaj i Hose dostaw, using lub robdt budowlanych lub okreslenie
zapotrzebowania i wymagan) a w przypadku partnerstwa tnnowacyjnego - okreslenie zapotrzebowania na innowacyjny
produkt, lisiugf lub roboty budowlane: PrZedmiotem zamdwienia jest Swiadczenie ushigi sprzqtania w obiektach Siqskiego
Oddziahi Wojewddzkiego Narodowego FunduSzu Zdrowia z podziaiem na dwie cz^Sci (pakiety) z dopuszczeniem skiadania ofert
cz?sciowych, zgodnie z zasadami okreSionymi w SIWZ, w tym w formularzu opis przedmiotu zamdwienia na dany pakiet oraz we
wzorze umowy (pakiet I/pakiet II). Pakiet I: ushiga sprzqtania obiektu Siqskiego OW NFZ w Katowicach przy ul. Kossutha 13 - dd
poniedziaiku do pi^tku w godzinach od 16.00 do 7.00 (po opuszczeniu pomieszczen przez pracownikdw Zamawiajqcego), za
wyj^tkiem pomieszczen szczegdlnych [zOstan^ wskazane przez Zmawiaj^cego przed zawarciem umowy], w ktdiych ushiga
spiz^tania winna byd wykonywma wylqcznie podczas obecnoSci pracownikdw Zamawiaj^cego, tj. od poniedziaiku do pi^tku w
godzinach od 8.00 do 16.00. Pakiet II: ushiga sprzgtania obiektdw Delegatur i Sekcji Obslugi Ubezpieczonych Slqskiego OW NFZ: -
spiz^tanie Delegatur - od poniedziaiku do pi^tku w godz. 7.00 do godz. 19.00; - sprz^tanie Sekcji Obshigi Ubezpieczonych - od
poniedziaiku do pi^tku w godz. 8.00 do godz. 16.00. »Realizacja zamdwienia w kai:dym z pakietdw bfdzie przebiegala na warunkach
okreSlonych we wzorze umowy (pakiet I/pakiet II). Wzdr umowy (pakiet I/pakiet II) okreSla zasady ewentualnej zmiany postanowien
umowy w stosunku do treSci oferty na dany pakiet, na podstawie ktdrej dokonano wyboru wykonawcy. »SIWZ, w tym formularze
opis przedmiotu zamdwienia oraz wzdr umowy, zawiera standardy jakoSciowe, o ktdiych mowa w art.91 ust.2a pzp.

Zamdwienie zastrzezone art. 22
ust.2 pkt 1 pzp oraz art. 22 ust. 2a pzp - dotyc^ zardwno pakietu I, jak i pakietu H. Zgodnie z art. 22 ust.2 pkt 1 pzp, Zamawiaj^cy
zastrzega, 2e o udzielenie zamdwienia mog^ ubiegad si? wyl^cznie zaklady pracy chronionej oraz inni wykonawcy, ktdiych
dzialalnoSd, lub dzialalnoSd ich wyodr?bnionych organizacyjnie jednostek, Irtdre b?d^ realizowaly zamdwienie, obejmuje spoleczn^ i
zawodow^ integracj? osdb b?d^cych czlonkami grup spolecznie marginalizowanych, tj. osdb niepelnosprawnych w rozumieniu
ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spolecznej oraz zatrudnianiu osdb niepelnosprawnych. Na podstawie art. 22
ust.2a pzp, Zamawiaj^cy okreSla minimdny procentowy wskaznik zatrudnienia osdb niepelnosprawnych jako nie mniejszy ni:s 30%
osdb zatrudnionych przez zaklad pracy chronionej lub wykonawc? albo jego jednostki, o ktdiych mowa w art. 22 ust.2 pzp.
Wykonawca winien zatetti byd podmiotem, o ktdrym mowa w art. 22 ust.2 pkt 1 pzp zatrudniaj^cym Osoby niepelnosprawne w
rozumieniu ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spolecznej oraz zatrudnianiu osdb niepelnosprawnych oraz
spelniad warunek okreSlony w oparciu o art. 22 ust. 2a pzp, tj. minimalny procentowy wskainik zatrudnienia przez Wykonawc? osdb
niepelnosprawnych w rozumieniu ww. ustawy z dnia 27.08.1997 r. winien byd nie mniejszy niZ 30% osdb zatrudnionych przez
Wykonawc?. W ceiu wykazania spelnienia ww. warunku, Wykonawca sklada stosowne oiwiadczenie w formularzu oferty na dany
paJciet. Wykonawca, z ktdrym zostanie zawarta umowa na dany pakiet, zobowiqzany b?dzie do zachowania spelniania ww. warunkdw
w sposdb ci^gly w cal3Tn okresie realizacji umowy, a nie tylko na etapie niniejszego post?powania o udzielenie zamdwienia.

Wymdg zatrudnienia na podstawie umowy o prac? (art.29 ust.3a pzp) - okreiia SIWZ.

n.5) Gldwny kod CPV: 90919200-4
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

90910000-9

90911200-8

90911300-9

90918000-5

n.6) Calkowita warto^d zamdwienia (jezeli zqmawiajqcy podaje informacje o wartosci zamdwienia)'.
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WartoSd bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umow ramowych lub dynamicznego systemu zakupow - szacunkowa calkowita maksymalna wartosc w cafym okresie
obowiqzywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupow)

n.7) Czy przewiduje si§ udzielenie zamdwien, o ktdrych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust 6 pkt 3 ustawy Pzp:
Nie

Okre§lenie przedmiotu, wielko^ci lub zakresu oraz warunkdw na jakich zostan^ udzielone zamdwienia, o ktdrych mowa w art. 67 ust.
1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
n.8) Okres, w kt6rym realizowane b^dzie zamdwienie lub okres, na ktdry zostala zawarta umowa ramowa lub okres, na kt6ry
zostal ustanowiony dynamiczny syistem zakup6w:
miesi^cach: lub dniach:
lub

data rozpocz^cia: 2019-03-01 lub zakonczenia: 2020-02-29

n.9) Informacje dodatkowe: 1. Termin wykonaniazamdwienia (pakiet I i pakiet II): przez okres 12 miesi^cy, tj. od dnia 01.03.2019
r. do dnia 29.02.2020 r., z zastrze^eniem, fe w przypadkti, gdy zawarcle umowy nast^pi w dniu 01.03.2019 r. lub pdzniej, zamdwienie
b^dzie wykonywane przez okres 12 miesi?cy licz^c od dnia nast^puj^cego pO dniu zawarcia timowy. 2. Miejsce wykonania
zamdwienia: Pakiet I: Katowice, ul. Kossutha 13 Pakiet H: 1) Bielsko - Biala, ul. Karpacka 24 (delegatura) 2) Cz^stochowa, ul.
Czartoiyskiego 28 (delegatura) 3) Piekaiy Slqskie, ul. Ko^ciuszkl 22, Piekaiy (delegatura) 4) Rybnik, ul. 3 Maja 29 (delegatura) 5)
Sekcja Obshigi Ubezpieczonych w Chorzowie, ul. Katowicka 105, Chorzdw 6) Sekcja Obslugi Ubezpieczonych w D^browie
Gdmiczej, ul. Kardynala Stefana Wyszydskiego I, D^browa Gdmicza, 7) Sekcja Obslugi Ubezpieczonych w Gliwicach, ul.
Wincentego Pola 7, Gliwice 8) Sekcja Obslugi Ubezpieczonych w Klobucku, ul. II Listdpada 5a, Klobuck 9) Sekcja Obslugi
Ubezpieczonych w Sosnowcu, ul. Modizejowska 32A, Sosnowiec 10) Sekcja Obslugi Ubezpieczonych w Zabrzu, ul. ̂ l?czka 20,
Zabrze II) Sekcja Obslugi Ubezpieczonych w Zywcu, ul. Dworcowa 23,2ywiec.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM. EKONOMICZNYM. FINANSOWYMITECHNICZNYM

ni.l) WARUNKIUDZIALU W POST^POWANIU
UI.l.l) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okre£lonej dziaialno£ci zawodowej, o lie wynika to z odrfbnych
przepisdw
Okre^lenie warunkdw:

Informacje dodatkowe
111.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Okre^lenie warunkdw: a) Art. 22 ust. lb pkt 2 pzp - warunek udzialu w post^powaniu dotycz^cy sytuacji ekonomicznej. Wanmek
dotyczy zardwno pakietu I, jak i pakietu II.

Wykonawca winien
wykazad, jest ubezpieczony od odpowledzialno^ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalno^ci zwiqzanej z przedmiotem
niniejszego zamdwienia na sum? gwarancyjn^ nie niiszn mi 1 mln zlotych (niezale^ie od tego, czy Wykonawca sklada ofert?
tylko na jeden z pakietdw, czy na obydwa pakiety). W celu wykazania spehiienia warunku udzialu w post?powaniu dotycz^cego
sytuacji ekonomicznej, Wykonawca sklada o^wiadczenie o spelnianiu ww. warunku (patrz pkt VI pkt I ppkt I SIWZ), a na
wezwanie Zamawiaj^cego dokument, o ktdrym mowa w pkt VI pkt 3 lit. a SIWZ.

b) Art. 22 ust. lb pkt 2 pzp -
warunek udzialu w post?powaniu dotyczqcy sytuacji finansowej. Warunek dotyczy zardwno pakietu I, jak i pakietu II. Pakiet I
Wykonawca winien wykazad posiadanie ̂ rodkdw finansowych w wysoko^ci nie mniejszej niz: 45.OOO,0O zlotych lub zdolnoSci
kredytowej na poziomie nie mniejszym ni4 45.000,00 zlotych, w okresie nie wczeiniejszym ni4 I miesiqc przed uplywem terminu
skladania ofert. Pakiet II Wykonawca winien wykazad posiadanie ̂ rodkdw finansowych w wysokoSci nie mniejszej niz; 15.000,00
zlotych lub zdolno^ci kredytowej na poziomie nie mniejszym niz 15.000,00 zlotych, w okresie nie wcze^niejszym nii 1 miesi^c
przed uplywem terminu skladania ofert.

JeZeli Wykonawca sklada
ofert? na obydwa pakiety winien wykazad posiadanie ̂ rodkdw finansowych w wysoko^ci nie mniejszej niZ 60.000,00 zlotych lub
zdolno^ci kredytowej na poziomie nie mniejszym niZ 60.000,00 zlotych, w okresie nie wczedniejsZym niZ 1 miesi^c przed
uplywem terminu skladania ofert. W celu wykazania spelnienia warunku udzialu w post?powaniu dotyczacego sytuacji
finansowej, Wykonawca sklada o^wiadczenie (patrz pto VI pkt I ppkt 1 SIWZ), a na wezwanie Zamawiajacego dokument, o
ktdrym mowa w pkt VI pkt 3 lit.b SIWZ.
Informacje dodatkowe
111.1.3) Zdolno^d techniczna lub zawodowa
Okredlenie warunkdw: a) Art. 22 ust. lb pkt 3 pzp - warunek udzialu w post?powaniu dotyczacy zdolnodci technicznej. Warunek
dotyczy tylko pakietu I - dysponowanie odpowiednim urzadzeniem. Wykonawca winien wykazad za pomoca wykazu urzadzen
(formularz wykaz urzadzen pakiet I) dost?pnych Wykonawcy w celu wykonania zamdwienia wtaz z informacja o podstawie do
dysponowania tymi zasobami, Ze dysponuje co najirmiej jednym urzadzeniem, przy pomocy ktdrego b?da wykonywane prace
polegajace na specjalistycznym, mechanicznym czyszczeniu terakoty wraz z fugami. Wykonawca winien podad nazw? producenta
oraz typ urzadzenia, a takZe wskazad podstaw? do dysponowania urzadzeniem. W celu wykazania spelnienia warunku udzialu w
post?powaniu dotyczacego zdolno^ci technicznej, Wykonawca sklada o^wiadczenie (patrz pkt VI pkt 1 ppkt I SIWZ), a na
wezwanie Zamawiajacego dokument, o ktdrym mowa w pkt VI pkt 3 lite SIWZ. b) Art. 22 ust. lb pkt 3 pzp - warunek udzialu w
post?powaniu dotyczacy zdolnoici zawodowej. Warunek okre^lono zardwno dlapakietul, jak i pakietu n. W celu wykazania
spelnienia warunku udzialu w post?powaniu dotyczacego zdolnO^ci zawodowej (posiadania wymaganego dodwiadczenia), a
opisanego poniZej, Wykonawca sklada oSwiadczenie (patrz pkt VI pkt 1 ppkt 1 SIWZ), a na wezwanie Zamawiajacego dokumenty,
0 ktdrych mowa w pkt VI pkt 3 litd i lite SIWZ. Wykonawca winien spelnid warunek dotyczaey zdolno^ci zawodowej
(posiadania wymaganego do^wiadczenia) polegajacy na naleiytym wykonaniu, a w przypadku iwiadczed okresowyeh lub eiaglych
rdwniei: wykonywaniu, w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a jeZeli okres prowadzenia dzialalno§ci
jest krdtszy - w tym okresie, ptzynajmniej 2 (dwdch) uslug sprzatania biur lub budynkdw wykonanych lub wykonywanych.
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Pakiet I Pod poj?ciem
wykonana ushiga spr^tania biur lub budynkdw naleiy rozumied zamdwienie polegaj^ce na Swiadczeniu ushigi sprz^tania biur lub
budynkdw, ktdrej realizacja zakoiiczyla si? (umowa zostala zreallzowana), ktdrej irednia mlesi?czna warto^d brutto wynosiia co
najmniej 30.000,00 zi, oraz ktdra byla realizowana w okresie co najmniej 6 miesi?cy (umowa obowiqzywala przez co najmniej 6
mlesi?cy). Pod poj?ciem wykonywana ushiga sprzqtania biur lub budynkdw naleiy rozumied zamdwienie polegaj^ce na
^wiadczeniu ushigi spniqtania biUr lub budynkdw, b^d^cej w trakcie realizacji (umowajest nadal realizowana), ktdrej Srednia
miesi?czna warto^d brutto wynosi co najmniej 30.000,00 zl, ktdrej pewna cz?^d o wartoici brutto co najmniej 180.000,00 zl zostala
jui: zreallzowana przez WykOriawc?, oraz ktdra byla realizowana w okresie co najmniej 6 miesi?cy (umowa obowiqzuje od co
najmniej 6 miesi?cy). (Uwaga: sytuacja ta dotyczy wyl^cznie ̂ wiadczen okresowych lub ci^glych. Jeieli Wykonawca powola si?
na wykonywanie ushigi stanowi?cej jwiadczenie okresowe lub ci^gle, w przypadiai wqtpliwo^ci zobowigzany b?dzie wykazad -
udowodnid — okresowy lub ciqgly charakter ̂ wiadczenia).

'  Pakiet II Pod poj?ciem
wykonana ushiga sprz^tania biur lub budynkdw naleiy rozumied zamdwienie poiegaj^ce na ̂wiadczeniu ushigi sprz^tania biur lub
budynkdw, ktdrej realizacja.Zakonczyla si? (umowa zostala zreallzowana), ktdrej ̂ rednia miesi?czna wartosd brutto wynosiia co
najmniej lO.OO0,OO zl, oraz ktdra byla realizowana w okresie co najmniej 6 miesi?cy (umowa obowiqzywala przez co najmniej 6
miesi?cy). Pod poj?ciem wykonywana ushiga sprz^tania biur lub budynkdw naleZy rozumied zamdwienie polegaj^ce na
iwiadczeniu ushigi sprz^tania biur lub budynkdw, b?d^cej w trakcie realizacji (umowa jest nadal realizowana), ktdrej ̂ rednia
miesi?czna wartosd brutto wynosi co najmniej 10.000,00 zl, ktdrej pewna cz?Sd o warto^ci brutto co najmniej 60.000,00 zl zostala
juZ zreallzowana przez WykonawC? oraz ktdra byla realizowana w okresie co najmniej 6 miesi?cy (umowa obowigzuje od co
najmniej 6 miesi?cy). (Uwaga: sytuacja ta dotyczy wyl^cznie ̂ wiadczen okresowych lub ci^glych. JeZeli Wykonawca powola si?
na wykonywanie ushigi standwi^cej Swiadczenie okresowe lub ci^gle, w przypadku w^tpliwo^ci zobowi^any b?dzie wykazad -
udowodnid - okresowy lub Ci^gly charakter ̂ wiadczenia). »JeZeli Wykonawca sklada ofert? zardwno w pakiecie I, jak i w pakiecie
II zamdwienia, wystarczy, ze wykaZe przynajmniej 2 (dwie) ushigi spiz^tania biur lub budynkdw wykonane lub wykonywane,
ktdre b?d4 spelnialy wymogi okreilone powyZej dla pakietu I. »Wykaz ushig wykonanych -aw przypadku ̂ wiadczen okresowych
lub ci^glych rdwnieZ wykonywanych - Wykonawca zamieszcza w formularzu wykaz ushig (odpbwiednio pakiet I i pakiet II) wraz
z podaniem ich warto^ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotdw, na rzecz ktdiych ushigi zostaly wykonane, oraz zal?czeniem
dowoddw okreilaj^cych, czy te ushigi zostaly wykonane lub s^ wykonywane nalezycie, przy czym dowodami, o ktdrych mowa
powyZej, s? referencje b^dz inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz fadrego ushigi byly wykonywane, a w
przypadku Swiadczen okresowych lub ci^gtych s^ wykonywane, a jeZeli z uzasadnionej przyczyiiy o obiektywnym charakterze
Wykonawca nie jest w stanie uzyskad tych dokumentdw - o^wiadczenie Wykonawcy; w przypachoi iwiadczeii okresowych lub
ci^glych nadal wykonywanych, referencje bqdt inne dokumenty potwierdzaj^ce ich naleZyte wykonywanie powinny byd wydane
nie wcze^niej niZ 3 miesiqce przed uplywem terminu skladania ofert.

UWAGA! • Odpowiednio
wykonanie lub wykonywanie kaZdej wykazanej ushigi w danym pakiecie musi zostad poparte ddwodem, Ze ushiga zostala
wykonana naleZycie lub jest wykonywana naleZycie. • Informacje podane w formularzu wykaz ushig na dany pakiet nie mog^ byd
sprzeczne z informacjami wynikaj^cymi z dokumentdw potwierdzajqcych naleZyte wykonanie (wykonywanie) ushig. • Podaj?c w
formularzu wykaz ushig na dany pakiet dat? wykonania, Wykonawca: - w przypadku ushigi wykonanej - wskazuje dzied, miesi^c i
rok rozpocz?cia oraz zakonczenia calej ushigi (umowa zostala zreallzowana); - w przypadku ushigi wykonywanej - wskazuje
dzien, miesi^c i rok rozpocz?cia ushigi oraz zakonczenia realizowania jej cz?^ci (umowa jest nadal realizowana). 'Podaj^c w
formularzu wykaz ushig na dany pakiet iredni^ miesi?czn4 wartosd brutto ushigi, Wykonawca: - w przypadku ushigi wykonanej
(umowa zostala zreallzowana) - oblicza ̂ redni^ miesi?czn4 wartosd brutto przy uwzgl?dnieniu calego o^esu wykonywania
zamdwienia od dnia jego rozpocz?cia do dnia zakonczenia calej ushigi (wynikaj^cego z rubryki, w ktdrej podaje dat? wykonania);
- w przypadku ushigi wykonywanej (umowa jest nadal realizowana) - oblicza sredni^ miesi?czn^ wartosd brutto przy
uwzgl?dnieniu okresu wykonywania zamdwienia od dnia rozpocz?cia ushigi do dnia zakonczenia realizowania cz?^ci uslugi
(wynikaj^cego z rubryki, w ktdrej podaje dat? wykonania). •Jeieli zakres przedmiotowy wykazywanych przez Wykonawc?
zamdwien bylby szerszy (np. obejmowalby rdwniei inne ushigi nii. usluga sprz^tania biur lub budynkdw b^dz irmy rodzaj
zamdwien, np. dostawy, roboty budowlane), Wykonawca winien wyodr?bnid i podad dane dotycz^ce wyl^cznie uslugi sprz^tania
biur lub budynkdw. W takiej sytuacji, w rubryce ̂ rednia miesi?czna wartosd brutto uslugi nale^ wpisad zardwno Sredni^
miesi?czn4 wartoSd za calo^d zamdwienia, jak i ̂ redni^ miesi?czn4 wartosd za sam^ ushig? sprz^tania biur lub budynkdw.
Wskazane wy^ej minimalne warunki kwotowe (30 tys. zl, 180 tys. zl; 10 lys. zl, 60 tys. zl) dotyczy wyl^cznie ushigi sprz^tania
biur iub budynkdw. •Wykonawca w formularzu wykaz ushig podaje podmiot, na rzecz ktdrego usluga zostala wykonana lub jest
nadal wykonywana, wskazujqc jego nazw? i adres.
Zamawiaj?cy wymaga od wykonawcdw wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziahi w post?powaniu imion i
nazwisk osdb wykonujqcych czynno^ci przy realizacji zamdwienia wraz z informacjq o kwalifikacjach zawodowych lub
do^wiadczeniu tych osdb: Nie
Informacje dodatkowe: W przypadku Wykonawcdw wspdlnie ubiegajqcych si? o udzielenie zamdwienia: a) warunek
niepodlegania wykluczeniu, o ktdrym mowa w pkt V plrt 1 ppkt I SIWZ, winien spelnid kaidy z Wykonawcdw wspdlnie
ubiegaj^cy si? o udzielenie zamdwienia; b) warunek udziahi w post?powaniu, o ktdiym mowa w plrt V pkt I ppkt 2 lita SIWZ -
winien spelnid samodzielnie przynajmniej jeden z Wykonawcdw wspdlnie ubiegaj^cych si? o udzielenie zamWienia, tzn.
przynajmniej jeden z takich Wykonawcdw powinien posiadad wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialno^ci cywilnej (brak
mozliwo^ci sumowania polls OC); c) warunek udzialu w post?powaniu, o ktdrym mowa w pkt V pkt 1 ppkt 2 lit.b SIWZ -
wystarczy spelnienie go wspdlnie przez Wykonawcdw wspdlnie ubiegaj^cych si? o udzielenie zamdwienie (jako suma
posiadanych ̂ rodkdw finansowych lub zdolnoSci kredytowej), co oznacza, ii. warunek moze spehiid jeden z Wykonawcdw, Iqcznie
dwdch lub kilku z nich albo Iqcznie wszyscy Wykonawcy; d) warunek udzialu w post?powaniu, o ktdrym mowa w pkt V pkt 1
ppkt 2 lite SIWZ - wystarczy spelnienie go wspdlnie przez Wykonawcdw wspdlnie ubiegaj^cych si? o udzielenie zamdwienie
(jako suma zdolno^ci technicznej), co oznacza, ii. warunek moie spelnid jeden z Wykonawcdw, l^Cznie dwdch lub kilku z nich
albo l^cznie wszyscy Wykonawcy; e) warunek udziahi w post?powaniu, o ktdrym mowa w pkt V pkt 1 ppkt 2 lit.d SIWZ - winien
spelnid samodzielnie przynajmniej jeden z Wykonawcdw wspdlnie ubiegaj^cych si? o udzielenie zamdwienia, tzn. przynajniniej
jeden z takich Wykonawcdw powinien posiadad wymagane doiwiadczenie (brak moziliwo^ci sumowania zdolno^ci zawodowej -
do^wiadczenia); f) warunek, o ktdrym mowa w pkt V pkt 2 SIWZ (zamdwienie zastrzetone) winien spelnid kaidy z wykonawcdw
wspdlnie ubiegaj^cych si? o udzielenie zamdwienia.
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—Uwaga! W zwiqzku z art.
22a ust. 1 pzp, zgodnie z ktdrym: Wykonawca moze w celu potwierdzenia spebiiania warunkbw udziahi w post^powaniu, w
stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamdwienia lub jego cz?^ci, polegad na zdolno^ciach technicznych lub
zawodowych lub sytuacjl finansowej lub ekonomicznej innych podmiotdw, niezaleznie od charakteru prawnego l^cz^cych go z
nim stosunkdw prawriych, na gruncie hiniejszego post^powaniaprzyjmuje si?, it „stosowna sytuacja", o ktdrej mowa w cyt. art.
22a ust. 1 pzp, wyst^pi wyl^c^ie w przypadku, gdy: 1) Wykonawca, ktdry polega na zdolno^ci technicznej lub zawodowej
(do^wiadczehiu) bqdi sytuacjl fihansowej lub ekonomicznej innego podmiotu/6w, udowodni Zamawiaj^cemu, ie realizuj^c
zamdwienie b?dzie dysponowal niezb?dnymi zasobami tego podmiotu/dw, w szezegdlno^ci przedstawiajqc zobowiqzanie tego
ppdmiotu/dw dobddania mu do dyspozycji niezb?dnych zasobdw napotrzeby realizacji zamdwienia. 2) Zamawiaj^cy oceni, te
udost?pnitoa Wykonawcy przez inny pbdmiot/podmioty ich zdotoo^d techniczna lub zawodowa (do^wiadczenie) bq^ ich sytuacja
finansowa lub ekonpmiczna, pozwala na wykazanie przez Wykonawc? spebiiania danego warunku udziaiu w postppowaniu oraz 3)
Zatnawiaj^cy zbada, 2;e liie zachodz^ wobec tego podmiotu podstawy wykluezenia, o ktdrych mowa w art. 24 ust.l pkt 13-22 pzp.
Uwaga! »Wykonawca, ktdry powdhije si? na zasoby innych podmiotdw, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw
wykluezenia (art. 24 ustl pkt 13-22 p^) oraz spebiiania, w zakresie, w jakim powobije si? na ich zasoby, warunku udziahi w
post?pow^iu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w o^wiadczeniu, o ktdrym mowa w VI pkt 1 ppkt 1 SIWZ (por. art. 25a
ust.3 pkt 2 pzp). »W pr^padku polegania na zdplno^ci technicznej (dotyczy tylko pakietu I) lub zawodowej (doiwiadczeniu) b^dz
sytuaeji finansowej lub ekonomicznej innego podmiotu/dw, Wykonawca wska2nije ten fakt w formularzu oferty na dany pakiet. W
celu oceny, czy Wykonawca polegaj^c na zdolnoSciach lub sytuacjl innych podmiotdw na zasadach okre^lonych w art. 22a pzp,
b?dzie dysponowal niezb?dnymi zasobami w stopiiiu umo^liwiaj^cym naleJyte wykonanie zamdwienia publicznego oraz oceny,
czy stosunek l^cz^cy Wykonawc? z innymi podmiptami gwarantuje rzeczywisty dost?p do ich zasobdw, Zamawiaj^cy
wskazania w szczegdlnoici: a) podmiptu, ktdry udost?pni swoje zasoby (nazwa/firma oraz adres); b) zakresu dost?pnych
Wykonawcy zasobdw innego podmiotu; c) sposobu wykorzystania zasobdw innego podmiotu przez Wykonawe? przy
wykonywaniu zamdwienia publicznego; d) zakresu i okresu udziahi innego podmiotu przy wykonywaniu zamdwienia
publieznego; e) czy podmiot, na zdolno^ciach ktdrego Wykonawca polega w odniesieniu do warunku udziahi w post?powaniu
dotyczqcego do^wiadcrenia, zrealizuje ushigi, ktdrych wskazane zdolno^ci dotyczy. Uwaga! Zgodnie z art. 22a ust.4 pzp, w
odniesieniu do warunku dotycz^cego doSwiadezenia (tu: zdolno^ci zawodowej), Wykonawcy mog^ polegad ha zdolnosciach
irmych podmiotdw, je^li podmioty te zrealizuje Ushigi, do realizacji ktdrych te zdolno^ci se wymagane. Informacje, o ktdrych
mowa powyiej pod lit. ar-e, wirmy znaleid si? w zobowiezaniu podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezb?dnych
zasobdw na potrzeby realizacji zamdwienia. Zobowiezanie podmiotu, o ktdrym mowa wy2ej, Wykonawca zalqcza do oferty.
Uwaga! »Zgodnie z art. 22a ust.6 pzp, je2eli zdolno^ci techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa
podmiotu, 0 ktdrym mowa w art. 22a ust.I pzp, nie potwierdzaje spehiienia przez Wykonawc? warunkdw udziahi w post?powaniu
lub zachodze wobec tych podmiotdw podstawy wykluezenia, Zamawiajecy i^da, aby Wykonawea w terminie okreilonym przez
Zamawiajecego: a) zastepil ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub b) zobowiqzal si? do osdbistego wykonania
odpowiedniej cz?ici zamdwienia, jeieli wykaie zdolno^ci techniczne lub zawodowe lub sytuaej? fmansowe lub ekonomiczne, o
ktdrych mowa w art. 22a ust. I pzp. »Zgoiiie z art. 22a ust.5 pzp, Wykonawca, ktdry polega na sytuacjl finansowej lub
ekonomicznej innych podmiotdw/tu, odpowiada solidamie z podmiotem, ktdry zobowiezal si? do udost?pnienia zasobdw, za
szkod? poniesione przez Zamawiajecego powstale wskutek nieudost?pnienia tych zasobdw, chyba te za nieudost?pnienie zasobdw
nie ponosi winy.

m.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
111.2.1) Podstawy wykluezenia okre^loiie w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
111.2.2) ZamawiaJecy przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiajecy
przewiduje nast?pujece fakultatywne podstawy wyUuczenia:

m.3) WYKAZ OSWIADCZEI^ SKLADANYCH PRZEZ WYKONAWC^ W CELU WSTl^PNEGO POTWIERDZENIA, ZE
NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPELNIA WARUNKIUDZIALU W POSt^POWANlU ORAZ SPELNIA
KRYTERIA SELEKCJI

0£wiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spelnianiu warunkdw udziaiu w post?pOwaniu
Tak

Oiwiadczenie o spelnianiu kryteridw seiekcji
Nie

in.4) WYKAZ O^WIADCZEl^ LUB D0KUMENT6W , SKLADANYCH PRZEZ WYKONAWC^ W POS11POWANIU
NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO^CI, O KT6RYCH MOWA W ART. 25
UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

in.5) WYKAZ OlSWIADCZEN LUB DOKUMENT6w SKLADANYCH PRZEZ WYKONAWC^ W POSTl?POWANIU NA
WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOlSCI, O KT6rYCH MOWA W ART. 25
UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

IH.5.1) W ZAKRESIE SPELNIANIA WARUNK6w UDZIALU W POST^POWANIU:
a) dokument potwierdzajqcy, te Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno^ci cywilnej w zakresie prowadzonej
dzialalno^ci zwiqzanej z przedmiotem zamdwienia na sum? gwarancyjn^ okre^Ion^ przez Zamawiaj^cego - ppr. pkt V pkt I ppkt 2
lit.a SIWZ; »Jezeli Wykonawca polega na sytuacjl ekonomicznej innego podmiotu/dw, przedstawia ww. dokument potwierdzaj^cy,
te podmiot, na ktdrego sytuacjl ekonomicznej Wykonawca polega jest ubezpieczony od odpowiedzialno^ci cywilnej w zakresie
prowadzonej dzialalno^ci zwiqzanej z przedmiotem zamdwienia. »Jezeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie moze zloiyd
dokumentu dotycz^cego sytuacjl ekonomicznej wymaganego przez Zamawiaj^cego, moze zloJyd inny dokument, ktdry w
Wystarczajqcy sposdb potwierdza spetnianie opisanego przez Zamawiajqcego warunku udziaiu w post?powaniu (art.26 ust. 2c
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pzp). b) informacja banku lub spdldzielczej kasy oszcz?dnoSciowo-kredytowej potwierdzaj^ca wysoko^d posiadanych ̂ rodkdw
finansowycH lub zdolno^d kredytow^ Wykonawcy, w okresie nie wcze^niejszym niZ 1 miesi^ przed uplywem terminu skladania
ofert - por. pkt V pkt 1 ppkt 2 litb, SIWZ; » JeZeli Wykonawcapolega na sytuacji finahsowej innego podmiotu/6w, przedstawia
ww. dokument w odniesieniu do tego podmiotu. »Jezeli z uzasadnionej pizyczyny Wykonawca nie moze zloZyd dokumentu
dotycz^cego sytuacji finansowej wymaganego przez Zamawiaj^cego, moZe ztoZyd inny dokument, ktdry w wystarczajqcy sposdb
potwierdza spelnianie opisanego przez Zamawiaj^cego warunku udziahi w post^powaniu (art.26 ust. 2c pzp). c) wykaz urz^dzen
(formulafz wykaz tirz^dzen - dotyczy tyiko pakietu I) dost^pnych Wykonawcy w celu realizacji zamdwienia wraz z informacja o
podstawie dysponowania tyini zasobami - por. pkt V pkt 1 ppto 2 lite SIWZ; d) wykaz ushjg (formularz wykaz ushig
odpowiednio pakietl / pakiet II) - wykonanych lub wykbnjwanych w okresie ostatnich trzech (3) lat przed uplywem terminu
skladania ofert - a jeZeli okres prowadzenia dzialalno^ci jest krdtszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich warto^ci, przedmiotu,
dat wykonania i ppdmiot6w,.na rzecz ktdrych ushigi zostaly wykonane (por. pkt V pkt 1 ppkt 2 litd SIWZ) oraz zal4czeniem e)
dowoddw okre^laj^cych, czy wykazane uslugi zostaly wykonane lub s^ wykonywane naleZycie, przy czym dowodami, o ktdrych
mowa powyZej, s^ referencje b^dz ihne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz ktdrego uslugi byly wykonywane, a w
przypadku ̂ wiadczen okresowych lub ci^gfych s^ wykonywane, a jeZeli z uzasadnionej przyczyny o obiek^nym charakterze
Wykonawca nie jest w stanie uzyskad tych dokumentdw - o^wiadczenie Wykonawcy. W przypadku ̂ wiadczefi okresowych lub
ci^glych nadal wykonywanych referencje b^di inne dokumenty potwierdzaj^ce ich nalezyte wykonywanie powinny byd wydane
nie wcze^niej niz 3 miesi^ce przed uplywem terminu skladania ofert. »Jezeli Wykonawca powola si? na wykonywanie uslugi
stanowi^cej Swiadczenie okresowe lub ci?gle, w przypadku w^tpliwo^ci zobowiqzany b?dzie wykazad (udowodnid) okresowy lub
ci^gly charakter ̂ wiadczenia. »Jezeli Wykonawca polega na zdolno^ci zawodowej (do^wiadczeniu) innego podmiotu/dw,
przedstawia wykaz uslug j.w. wraz z dowodami j.w. wystawionymi dla tego podmiotu. »Zgodnie z art. 22a ust.4 pzp, w
odniesieniu do warunku dotycZ^cego doSwiadczenia (tu: zdolno^ci zawodowej), Wykonawcy mog^ polegad na zdolno^ciach
innych podmiotdw, je^li pbdmioty te zrealizujq uslugi, do realizacji ktdrych te zdolno^ci s^ wymagane.
IIL5.2) W ZAKRESIE KRYTERI6w SELEKCJI:

in.6) WYKAZ OSWIADCZEI^ LUB D0KUMENT6w SKLADANYCH PRZEZ WYKONAWCA W POSTl?POWANIU NA
WEZWANIE ZAMAWIAJAGEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOlSCI, O KT6RYCH MOWA W ART. 25
UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

in.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt m.3) - m,6)
1. W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie intemetowej: www.nfe-katowice.pl informacji, o ktdrej mowa w art. 86 ust.5
pzp, Wykonawca przekaZe Zamawiaj^cemu o^wiadczenie Wykonawcy o przynaleZno^ci albo braku przynaleZnb^ci do tej samej
grupy kapitalbwej, o ktbrej mowa w art. 24 ust. I pkt 23 pzp. W przypadku przynalezno^ci do tej samej grupy kapitalowej,
Wykonawca moZe zloZyd wraz z oSwiadczeniem dokumenty b^^ informacje potwierdzaj^ce, Ze powiqzania z innym Wykonawcy
nie prowadz^ do zakldceniakonkurencji w post?powaniu o udzielenie zamdwienia. Por. art. 24 ustll pzp oraz §5 pkt 10
rozpoiz^dzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016 r. w sprawie rodzajdw dokumentdw (...). O^wiadczenie winno zostad zloZone
w formie pisemnej. Wzdr o^wiadczenia - grupa kapitalowa (odpowiednio do pakietu) stanowi zalqcznik do SIWZ.

2. Wykonawcy wspdlnie
ubiegaj^cy si? o udzielenie zamdwienia musz^ zal^czyd do oferty pelnomocnictwo. Zgodnie z art. 23 ust. 2 pzp Wykonawcy tacy
winni ustanowid pelnomocnika do reprezentowania ich w post?powaniu o udzielenie niniejszego zamdwienia albo dp
reprezentowania w post?powaniu i zawarcia umowy w sprawie zamdwienia. Dokument pelnomocnictwa winien odpowiadad
zasadom okreSlonym w pkt X lit. B SIWZ dla pelnomocnictw. W przypadku wspdlnego ubiegania si? o zamdwienie przez
Wykonawcdw: 1) o^wiadczenie, o ktdrym mowa w pkt VI pkt 1 ppkt 1 SIWZ, w zakresie oferowanych pakietdw sklada kazdy z
Wykonawcdw wspdlnie ubiegaj^ych si? o udzielenie zamdwienia. Dokumenty te winny potwierdzid spelnianie warunkdw udziahi
w post?powaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w ktdrym kaZdy z Wykonawcdw wykazuje spelnianie warunkdw
udziahi w post?powaniu oraz brak podstaw wykluczenia; 2) oiwiadczenie, o ktdrym mowa w pkt VI pkt 1 ppkt 3 SIWZ winien
zloiyd kaidy z Wykonawcdw wspdlnie ubiegaj^cych si? o udzielenie zamdwienia; 3) oiwiadczenie, o ktdrym mowa w pkt VI pkt
2 SIWZ winien zIoZyd kaidy z Wykonawcdw wspdlnie ubiegaj^cych si? o udzielenie zamdwienia; 4) dokument, o ktdrym mowa
w pkt VI pkt 3 lit. a SIWZ winien potwierdzid spelnianie warunku opisanego w pkt V pkt 1 ppkt 2 lit.a SIWZ samodzielnie
przynajmniej przez jednego z Wykonawcdw wspdlnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamdwienia, tzn. przynajmniej jeden z takich
Wykonawcdw powinien posiadad wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialno^ci cywilnej (brak moiliwo^ci sumowania polis
OC); 5) dokument, o ktdrym mowa w pkt VI pkt 3 lite SIWZ winien potwierdzid spelnianie warunku opisanego w pkt V pkt 1
ppkt 2 lit.b SIWZ wspdlnie przez WykonawcW ubiegaj^cych si? o u^ielenie zamWienia Oako suma posiadanych ̂ rodkdw
fmansowych lub zdolno^ci taedytowej), co oznacza, fe warunek moZe spelnid jeden z Wykonawcdw, l^cznie dwdch lub kilku z
nich albo Iqcznie wszyscy Wykonawcy; 6) dokument o ktdrym mowa w pkt VI pkt 3 litf SIWZ winien potwierdzid spelnianie
warunku opisanego w plrt V pkt 1 pplrt 2 lite SIWZ wspdlnie przez Wykonawcdw ubiegaj^cych si? o udzielenie zamdwienia, co
oznacza, iZ warunek moZe spelnid jeden z Wykonawcdw, l^cznie dwdch lub kilku z nich albo l^cznie wszyscy Wykonawcy; 7)
dokumenty, o ktdrych mowa w pkt VI pkt 3 lit. d i lit. e SIWZ, wirmy potwierdzid spelnianie wanmku opisanego w pkt V pkt 1
ppkt 2 litd SIWZ samodzielnie przynajmniej przez jednego z Wykonawcdw wspdlriie ubiegaj^cych si? o udzielenie zamdwienia.
Warunek ten winien spelnid samodzielnie przynajmniej jeden z Wykonawcdw wspdlnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamdwienia,
tzn. przynajnmiej jeden z takich Wykonawcdw powinien posiadad wymagane doSwiadczenie (brak moZliwo^ci sumowania
zdolnoici zawodowej - do^wiadczenia).

3. O^wiadczenie wykonawcy,
iZ jest podmiotem, o ktdrym mowa w art. 22 ust.2 pkt 1 pzp zatrudniajqcym osoby niepelnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia
27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spolecznej oraz zatrudnianiu osdb niepelnosprawnych oraz, Ze spefaria warunek, o ktdrym
mowa w art. 22 ust. 2a pzp, tj. minimalny procentowy wskaZnik zatrudnienia przez Wykonawc? osdb niepelnosprawnych w
rozumieniu ww. ustawy z dnia 27.08.1997 r. winien byd nie mniejszy niZ 30% osdb zatrudnionych przez Wykonawc?.
Oiwiadczenie niniejsze jest zawarte w formularzu oferty na dany pakiet.

SEKCJAIV: PRQCEDURA

IV.l) OPIS
IV.1.1) Ttyb udzielenia zamdwienia; Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiajqcy zqda wniesienia wadium:

Tak

Informacja na temat wadium
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1. Na podstawie art. 45 ust.l i ust.5 pzp Zamawiaj^cy i^da od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokoici: pakiet 1:7.500,00 zl
(slownie: siedem tysi?cy pi^dset 00/100 zlotych); pakiet II: 2.000,00 zl (slownie: dwa tysiqce 00/100 zlotych). 2. Wykonawca
moze wnieid wadium w jednej lub kilku hast^puj^cych fomiach: 1) pieniqdzu, 2) por^czeniach bankowych lub por^czeniach
spdldzielczej kasy oszcz^dno^ciowo-kredytowej, z tym, i6 por^czenie kasy jest zawsze por^czeniem pieni^Znym, 3) gwarancjach
bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) por^czeniach udzielanych przez podmioty, o ktdiych mowa w art. 6b ust. 5 pkt
2 ustawy z dnia 09.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi^biorczo^ci. 3. Wadium wnoszone w pieni^dzu
nalezy wplacic przelewem narachunek bankowy wskazany poniZej: BGK o/Katowice Nr 97 11301091 0003 9003 7420 0002. Na
potrzeby przelewdw mi^dzynarodowych podaje si§: SWIFT, tj.: „GOSKPLPW" oraz adres banku: Bank GospodarstwaKrajowego
Oddziat w Katowicach;.ul. PodchorqZych F 40-043 Katowice. 4. W przypadku wnoszenia wadium w formie iimej niZ pieni^Zna,
Wykonawca obowiqzany jest zloZyd dokument - wadium w kasie iSl^kiego OW NFZ w Katowicach, ul. Kossutha 13, IV pi^tro,
pok6j nr 410. TreSd takiegb dokumentu nie moZe warunkbwad wyplacenia kwoly wadium Zamawiaj^cemu od badania zasadno^ci
Z^dania wyplaty pizez wystawc? dokumentu. Dokument w swej tre^ci winien uwzgl?dnia6 postanowienia art. 46 ust. 4a oraz ust. 5
pzp. Dokument swoj^ w^nosci^ musi obejmowad okres odpowiadajqcy terminowi zwi^ania oferi^ (30 dni). Bieg tego terminu
rozpoczyha si? wraz z uplywem terminu sWadania ofert (art. 85 ust.5 pzp). Pierwszym iiiem zwi^ania ofert^ b?dzie zatem dzieh,
w ktdrym uplywa termin skladania ofert. Wadium winno mied charakter bezwarunkowy i nieodwolalny. 5. Wykonawca wnosi
wadium na dany pakiet prZed uplywem terminu skladania ofert (art. 45 ust. 3 pzp). Przez wniesienie wadium rozumie si? zloZenie
dokumentu w kasie ̂ Iqskiego OW NFZ, b^dZ wplyw ̂ rodkdw pieni?Znych na podany wyZej rachunek bankowy, pized uplywem
terminu skladania ofert, o ktdiym mowa w pkt XI ppkt 1 SIWZ. Zwrot wadium nast^i zgodnie z zasadami wynikaj^cymi z art. 46
pzp. 6. Zamawiaj^cy zobowiqzany jest odrzucid ofert? na dany pakiet, jeZeli wadium na dany pakiet nie zostalo wniesione lub
zostalo wniesione w spbsdb nieprawidlbwy (art. 89 ust. 1 pkt 7b pzp).

IV.1.3) Przewiduje si? udzielenie zaiiczek na poczet wykonania zam6wienia:
Nie

NaleZy podad informacje na temat udzielania zaiiczek:

IV.1.4) Wymaga si? zIoZenia ofert w postaci katalogdw elektronicznych lub dol^czenia do ofert katalogdw elektronicznych:
Nie

Dopuszcza si? zlozenie ofert w postaci katalogdw elektronicznych lub dolqczenia do ofert katalogdw elektronicznych:
Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga si? ztoZenia oferty wariantowej:
Nie

Dopuszcza si? zloZenie oferty wariantowej
Nie

Zlozenie oferty wariantowej dopuszcza si? tyiko z jednoczesnym zloZeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawcdw, ktdrzy zostan^ zaproszeni do udziatu W post?powaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogtoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo imowacyjne)

Liczba wykonawcdw
Przewidywana minimalna liczba wykonawcdw
Maksymalna liczba wykonawcdw
Kryteria selekcji wykonawcdw:

rV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupdw:
Umowa ramowa b?dzie zawarta:

Czy przewiduje si? ograniczenie liczby uczestnikdw umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestnikdw umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamdwienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupdw:

Adres strony intemetowej, na ktdrej b?d4 zamieszczone dodatkowe informacje dotycz^ce dynamicznego systemu zakupdw:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupdw dopuszcza si? zloZenie ofert w formie katalogdw elektronicznych:

Przewiduje si? pobranie ze zloZonych katalogdw elektronicznych informacji potrzebnych do sporz^dzenia ofert w ramach umowy
ramowej/dynamicznego systeniu zakupdw:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z
ogtoszeniem)
NaleZy podad adres strony intemetowej, na ktdrej aukcja b?dzie prowadzona:

Nale^ wskazad elementy, ktdiych warto^ci b?d^ przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje si? ograniczenia cd.do przedstawionych warto^ci, wynikaj^ce z opisu przedmiotu zamdwienia:
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Naleiy ppda6, ktore informacje zostan^ udostppnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki bpdzie termin ich
udostppnienia:
Informacje dotycz^ce pizebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposdb postppovvania w toku aukcji elektronicznej i jakie bpd^ warunki, na jakich wykonawcy bpdq mogli
licytowad (minimalne wysokoici post^pien):
Informacje dotycz^ce wykprzys^mego sprzptu elektronicznego, rozwiqzan i specyfikacji technicznych w zakresie polqczen:
Wymagania dolyczpce fejestracji i identyfikacji wykonawcdw w aukcji elektronicznej:
Informacje d liczbie etapdw aukcji elekfrOnicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, ktPrzy nie ztoZyli nowych postppiefi, zostanp zakwalifikowani do nastppnego etapu:
Warunki zamknipcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYtERIA OCENY OFERT
rV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie

Cena 100,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o ktdrej mowa w art 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak

IV.3) Negocjacje z ogioszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogioszeniem
Minimalne wymagania, kt6re muszp spelniad wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeZenie prawa do udzielenia zamowienia na podstawie ofert wstppnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podzial negocjacji na etapy w celu ograniczenia iiczby ofert:
NaleZy podae informacje na temat etapdw negocjacji (w tym liczb? etap6w):

Informacje dodatkowe

rV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagan zainawiajpcego lub infotmacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysoko^ci nagrdd dla wykonawcdw, ktdrzy podezas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwi^ania stanowipce
podstawp do skladania ofert, jeZeli zamawiajpcy przewiduje nagrody:

Wstppny harmonogram postppowania:

Podzial dialogu na etapy w celu ograniezenia Iiczby rozwiqzan:
NaleZy podad informacje na temat etap6w dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamdwienia defmiujpce minimalne wymagania, ktdrym muszp odpowiadad wszystkie oferty:

Podzial negoejacji na etapy w celu ograniczeniu Iiczby ofert podlegajpeych negocjaejom poprzez zastosowanie kiyteridw oceny ofert
wskazanych w specyfikacji istomych warunkdw zamWienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres stfony intemetowej, na ktorej b?dzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony intemetowej, na ktdrej jest dost^pny opis przedmiotu zamdwienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotycz^ce rejestracji i identyfikaeji wykonawcdw w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urz^dzen
informatycznych:
Sposdb post?powania w tpku licytacji elektronicznej, w tym okreSlenie minimalnych wysokoSei post^pied:
Informaeje o liczbie etapdw licytacji elektronicznej i Czasie ich trwania:

Czas trwainia:

Wykonawcy, ktdr^ nie zloZyli nowyeh post^pien, zostan^ zakwalifikowani do nast?pnego etapu:
Termin skladania wnioskdw o dopuszczenie do udzialu w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamkni?Cia licytacji elektronicznej:
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Istotne dla stron postanowienia, ktdre zostan^ wprowadzone do tresci zawieranej umowy w sprawie zamdwienia publicznego, albo
ogdlne wanmki umowy, albo wz6r umowy;

Wymagania dotyczace zabezpieczenia naleiytego wykonania ximowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje si§ istotne zmiany postaiiowien zawartej umowy w stosunku do treSci oferty, na podstawie ktdrej dokonano
wyboru wykonaWcy: Tak
Naleiy wskazad zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. W toku realizacji umowy Wykonawca moie dokonad zmiany podwykonawcy b^dz zrezygnowad z podwykonawcy wskazanego w
ofercie Wykonawcy zlo^onej w zamdwieniu nr 28/pn/2018 na dany pakiet. Zmiana b^di rezygnacja winna nastqpid w drodze
pisemnego aneksu do umowy z podaniera przyczyny zmiany b^dz rezygnacji, oraz w przypadku zmiany - ze wskazaniem nowego
podwykonawcy przy uwzgifdnieniu postanowien §1 ust.i5 oraz §la umowy-jezeii dolyczy. Jeiieii zmiana aibo rezygnacja z
podwykonawcy dotyczy ppdmiotu, na ktdrego zasoby Wykonawca powoiywal sip na zasadach okreSionych w art. 22a usti ustawy
Prawo zamdwien pubiicznych, w ceiu wykazania spelniania warunku udziahi w postppowaniu, Wykonawca jest obowi^any wykazad
Zamawiaj^cemu, ii proponowany inny podwykonawca iub Wykonawca samodzieinie speinia warunek w stopniu nie mniejszym ni^;
podwykonawca, na ktdrego zasoby Wykonawca powoiywai sip w trakcie postppowania 0 udzieienie zamdwienia). 2. W przypadku
ustawowej 2nniany stawki pOdatku VAT w okresie realizacji niniejszej umowy, do cen netto podanych w zai^czniku nr 2 do umowy,
zostanie doiiczona stawka podatku VAT obowiqzuj^ca na skutek wprowadzonej zmiany. Jezeii zmiana stawki ppdatku VAT bpdzie
omaczaia zwipkszenie Wynagrodzenia brutto umowy, Zainawiaj^cy zastrzega sobie prawo skrdcenia terminu realizacji umowy w
przypadku nieposiadania stOsownego zabezpieczenia w Srodkach finansowych. W takiej sytuacji termin realizacji umowy zakonczy
sip z dniem, W ktdrym suma platnoSCi brutto wynikaj^cych z faktur VAT z tytuhi sprz^tania, o Iddrym mowa w paragrafie 4 ust. 2
wzoru umowy, osmgnie iub zbli^ sip do kwoty brutto wskazanej w ust.l paragrafo 4. W przypadku skrdcenia terminu realizacji
umowy, rozliczenie za wykonany zakres uslug nast^pi przy zachowaniu zasad wynikaj^cych z ust.l zd.2 i zd.3 paragrafii 4. Zmiana
stawki podatku VAT wraz z konsekwencjami w postaci zmiany wynagrodzenia brutto timowy oraz kalkulacji cenowej (zalqcznik nr 2
do umowy) iub skrdcenia terminu realizacji umowy zostanie wprowadzona do umowy w formie pisemnej, w drodze aneksu do
umowy, ze wskazaniem dnia wejScla w 2ycie zmiany stawki podatku VAT. 3. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonad
zmiany formy zabezpieczenia na jedn^ lub kilka form, o ktdrych mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien pubiicznych.
Zmiana formy zabezpieczenia musi zostac dokonana z zachowaniem ci^gloSci zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokoSci. O
zamiarze dokonania zmiany formy zabezpieczenia Wykonawca obowi^any jest pOinformowad Zamawiaj^cego z odpowiednim
wyprzedzeniem. Zmiana formy zabezpieczenia zostanie wprowadzona stosownym aneksem do umowy. 4.Dotyczy pakietu II:
—Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo zmiany miejsca Swiadczenia ushig w obiektach Delegatur i/lub w obiektach Sekcji Obslugi
Ubezpieczonych w granicach danej miejscowosci w sytuacjach uzasadnionych potrzebami Zamawiaj^cego (zmiana adresu siedziby
Delegatury lub SOU albo utworzenie SOU zamiast Delegatury). 0 zamiarze dokonania zmiany w powyiszym zakresie Wykonawca
zostanie poinformowany na piSmie ze wskazaniem dnia, od ktdrego zmiana wiima obowi^zywad. Pisenma informacja wirma zostad
zlozona Wykonawcy nie pdzniej nit na 3 0 dni przed wskazan^ dat^ obowiqzywania zmiany. Zmiana wymaga potwierdzenia w drodze
pisemnego aneksu do umowy. Wynagrodzenie Wykonawcy w zakresie nowego obiektu zostanie proporcjonalnie zmniejszone lub
zwipkszone odpowiednio do zmniejszenia lub zwlpkszenia powierzchni nowego obiektu w stosunku do obiektu poprzednio
sprz^tanego z zastrzei:eniem zdania poniiszego. Jezeii Zamawiajqcy nie b§dzie posiadal odpowiedniego zabezpieczenia w irodkach
finansowych na zwipkszenie wynagrodzenia, Zamawiaj^cy skorzysta z procedury, o ktdrej mowa w paragrafie 8 ust.3 wzoru umowy
w odniesieniu do danego obiektu. —Zamawiaj^cy zastrzega sobie prawo wyl^czenia z zakresu umowy obiektdw Delegatur i/lub
obiektdw Sekcji Obslugi Ubezpieczonych w sytuacjach uzasadnionych potrzebami Zamawiaj^cego (np. likwidacja siedziby
Delegatury lub SOU w danym obiekcie). Wyl^czenie wiimo nast^pid w drodze 30-dniowego wypowiedzenia zlo^onego Wykonawcy
na piimie. W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiedniemu zmniejszeniu stosownie do kalkulacji cenowej
zamieszczonej w zal^czniku nr 2 do umowy przy zachowaniu zasad wynikajqcych z §4 ust.l zd.2 i zd.3 wzoru umowy. 5. Wszelkie
zmiany niniejszej umowy wymagaj^ formy pisemnej pod rygorem niewaino^ci, z uwzglpdnieniem wyj^tkdw od tej zasady
przewidzianych w niniejszej umowie. 6. Umowa przewiduje pizypadki, w ktdrych Zamawiaj^cy uprawniony jest do skorzystania z
mo2liwosci rozwi^ania umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposdb udostppniania informacji o charakterze poufnym (jezeii dotyczy):

Srodki stui^ce ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin skladania ofert lub wnioskdw o dopuszczenie do udzialu w postppowaniu:
Data: 2019-01-24, godzina: 12:00,
Skrdcenie terminu skladania wnioskdw, ze wzglpdu na pilnp potrzebp udzielenia zamdwienia (przetarg nieograniczony, przetarg
ograniczony, negocjacje z ogloszeniem):
Nie

Wskazad powody:

Jpzyk lub jpzyki, wjakich mog^ byd sporz^ane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postppowaniu
> polski
IV.6.3) Termin zwi^zania ofertq: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu skladania ofert)
IV.6.4) Przewiduje sip unieWainienie postppowania o udzieienie zamdwienia, w przypadku niepr^znania ̂ rodkdw
pochodz^cych z budietu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj^cych zwrotowi ̂rodkdw z pomocy udzieionej przez panstyva
czlonkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), ktdre miaty byd przeznaczone ha sfihansbwanie catosci
lub czp^ci zamdwienia: Nie
rV.6.5) przewiduje sip uniewaznienie postppowania o udzieienie zamdwienia, jeieli ̂ rodki slu2;^ce sfinansowaniu zamdwien na
badania naukowe iub prace fozWojowe, ktdre zamawiajqcy zamierzal przeznaczyd na sfinansowanie catosci lub czp^ci
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zam6wienia, nie zostafy mu przyznane Nie
rV.6.(5)'Informacje dodatkowe:

ZALACZNIKI - INFORMACJE DOTYCZACE OFERT CZE^CIOWYCH

Cz$§£ nr: 1 Nazwa: Pakiet I: ushiga sprz^tania obiektu Sl^kiego OW NFZ w Katowicach przy ul. Kossutha 13
1) Krdtki opis przedmiotu zamdwienia (wielkosc, zakres, rodzaj i Hose dostaw, using lub robot budowlanych tub okreslenie
zapotrzebowania i wymagan) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -okreslenie zapotrzebowania na inhowacyjny prbdukt,
usiug^ lub roboty budo>vIane;Pakiet I: ushiga spizgtania obiektu Sl^kiego OW NFZ w Katowicach przy ui. Kossutha 13 - od
poniedzialku do pi^tku w gOdzinach od 16.00 do 7.00 (po opuszczcniu pomicszczcn przcz pracownik6w Zamawiaj^ccgo), za wyj^tkiem
pomicszczcn szczcgdinych [zostan^ wskazanc przcz Zamawiajqccgo przcd zawarcicm umowy], w ktdrych ushiga sprz^tania winna byd
wykonywana wyl^znic podczas obccnoSci pracownikdw Zamawiajqccgo, tj. od poniedzialku do pi^tku w godzinach od 8.00 do 16.00.
Ushiga sprz^tania obcjmuje mi^dzy innymi ushigi sprzqtania w pomicszczcniach biurowych, socjainych i tcchnicznych; ushigi sprz^tania
w toaictach; ushigi sprz^tania w ci^gach korytarzowych, Watkach schodowych (od poziomu minus 1 do poziomu 5); ushigi sprz^tania w
pomicszczcniach archiwum oraz w pomicszczcniach magazynbwych, gospodarczych (w godzinach pracy ̂ l^skicgo OW NFZ i w
obccnoSci pracownika Slqskicgo OW NFZ).
2) Wsp6Iny SlownikZani6wien(CPV): 90919200-4, 90910000-9, 90911200-8, 90911300-9, 90918000-5, 90910000-9

3) WartoSd czfSci zam6wienia(jezeli zamawiaj^cy podaje informacje o wartoSci zamdwienia):
WartoSd bcz VAT:

Waluta:

4) Czas trwahia lub termin wykonania:
okrcs w micsi4cach:
okrcs w dniach:

data rozpocz^cia: 2019-03-01
data zakonczcnia: 2020-02-29

5) Kryteria dceny ofert:

BGyteriumZnacZenic

Ccna 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin wykonania zamdwicnia (pakict I): przcz okrcs 12 micsi?cy,,tj. od dnia 01.03.2019 r. do dnia
29.02,2020 r., z zastmcZcnicm, iZ w przypadku, gdy zawarcic umowy nast^pi w dniu 01.03.2019 r. lub pdZnicj, zamdwicnie b^dzic
wykOnywanc przcz okrcs,12 micsi?cy licz^c od dnia nast^puj^ccgp po dniu zawarcia umowy.

CzfSd nr: 2 Nazwa: akict 11: ushiga sprz^tania obiektdw Dclcgatur i Sckcji Obshigi Ubczpicczonych Slgskicgo OW NFZ
1) Krdtki opis przedmiotu zanidwienia (wielkoic, zakres, rodzaj i Hose dostaw, usliig lub robot budowlanych lub okreslenie
zapotrzebowania i wymagan) a w prizypadku partnerstwa innOwacyjnego -okreSIenie zapotrzebowania na ihiiowacyjny produkt,
uslugf lub roboty budowIane:PaMet 11: ushiga sprz^tania obicktdw Dclcgatur i Sckcji Obslugi Ubczpicczonych ̂ l^kicgo OW NFZ: -
sprzqtanic Dclcgatur - od poniedzialku do pi^tku w godz. 7-00 do godz. 19.00; - sprz^tanic Sckcji Obshigi Ubczpicczonych - od
poniedzialku do pi^tku w godz. 8.00 do godz. ,16.00. Obickty/lokalizacjc objptc pakictcm II: 1) Bicisko Biala, ul. Karpacka 24
(dcicgatura) 2) CzpstochOwa, ul. Czartoryskicgo 28 (dclcgatura) 3) Pickaiy ̂ li^skic, ui. KoSciuszki 22 (dcicgatiua) 4) Rybnik, ui. 3 Maja
29 (dcicgatura) 5) Sckcja Obslugi Ubczjiicczonych w Chorzowic, ui. Katowicka 105, Chorzdw, 6) Sckcja Obshigi Ubczpicczonych w
D^browic Gdmiczcj, ul. Kardynala Stcfana Wyszynskicgo 1, D^browa Gdmicza, 7) Sckcja Obshigi Ubczpicczonych w Giiwicach, ul.
Wincentcgo Pola 7, Gliwicc, 8) Sckcja Obshigi Ubczpicczonych w Klobucku, ui. 11 Listopada 5a, Klobuck, 9) Sckcja Obshigi
Ubczpicczonych w Sosnowcu, ui. Modrzcjowska 32A, Sosnowicc, 10) Sckcja Obshigi Ubczpicczonych w Zabrzu, ul. ̂ lipczka 20,
Zabrzc, 11) Sckcja Obshigi Ubczpicczonych w Zywcu, ul. Dworcowa 23,2ywicc. Ushiga sprz^tapia obcjmuje mi^dzy innymi uslugi
sprz^tania w pomicszczcniach biurowych, socjainych 1 tCchnicznych; ushigi sprz^tania w toaictach; ushigi sprzqtania w ci^gach
korytarzowych, kiatkach schodowych; ushigi sprz^tania w pomicszczcniach archiwum oraz w pomicszczcniach gospodarczych (w
godzinach pracy ̂ Iqskicgo OW NFZ i w obccno^ci pracownika ̂ l^kicgo OW NFZ).
2) Wspdiny Slownik Zamdwien(CPV): 90919200-4, 90910000-9, 90911200-8, 90911300-9, 90918000-5, 90910000-9

3) Warto^d czf£ci zamdwienia(jezeli zamawiaj^cy podaje informacje o warto^ci zamdwienia):
WartoSdbczVAT:

Waiuta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okrcs w micsi^cach:
okrcs w dniach:

data rozpocz^cia: 2019-03-01
data zakonczcnia: 2020-02-29

KrytcriumZnaczchie

Ccna 100,00

-6)JlVFOBMACJE PODATKO\VE:Tcrmin wykonania zamdwicnia (pakict 11): p)
dnia 29.02.2020"r., z zastrzcZcnicm, iZ w przypadku, gdy zawarcic umowy nast^j^'^

'V .wykohywMC okrcs 12 miesi^cy iicz^c od dnia nast^puj^ccgo po dniu zawarciauigol^rfrp, - q-
'  DS. EKONOMICZNC £

lOz 11

2019 r. do

icnic b?dzic
katowicach

KKIORA
TNAjNSOWYCH

15.01.2019,14:18


