Warszawa, dnia 17 grudnia 2021 r.

NACZELNY SAD A,DI'/IINISTRACYJNY

ul. Gebriela Pioira Boduena 3/5
00-011 w A R S Z A w A

SPECYFIKACJA WARUNKOW ZAMOWIENTA

(swz)

w prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
postqpowaniu o udzielenie zam6wienia publicznego
w sprawie Swiadczenia uslug w zakresie kompleksowego sprzqtania w budynkach
Naczelnego Sqdu Administracyjnego wraz z przylegtym do nich terenem

Nr sprawy: W AG.262.8.2021

Speqf kacia Warunt6l| Zam6l|ienia
w sprasie Sariadczeoia ugog w zak esie kompleksowego sprzqbnia w budynkad Naczeln€go Sqdu Adminbtracyhego wraz z przyl€glym do

l.

nirl bensn

Nazwa oraz adres Zamawiaiaceqo
NACZELNY SAD ADMI NISTRACYJNY
ul. Gabriela Piotra Boduena 3/5, 00-01 1 Warszawa
Numer telefonu: (+48 22) 551 68 50
Adres poczty elektronicznej: zo@nsa.qov.ol;
Adres strony internetowej Zamawiajqcego: www.nsa.oov.ol

Adres strony internetowej prowadzonego postQpowania: htto://www.nsa.oov.ol/zamowieniapubliczne.php

Zmiany i wyjaSnienia tresci SWZ oraz inne dokumenty zam6wienia bezpoSrednio tuiqzane
z postepowaniem o udzielenie zam6wienia bgdq udostgpniane na stronie internetowej:
http://www. nsa.oov. pl/zamowienia-publiczne. pho

Nazwa Zamawiajacego w portalu EPUAP: Naczelny Sqd Administracyjny
Adres skrzynki ePUAP: /Nsa/SkrytkaESP
w zakresie wskazanym w SWZ
Adres miniPortalu:

@-

ll.

Trvb udzielenia zam6wienia
1. Postgpowanie jest prowadzone w trybie pzetargu nieograniczonego na podstawie aft. 132
ustawy z dnia 1'l wrzeSnia 2019 r. - Prawo zam6wieri publicznych (t.j.: Dz.U. z 2021 r., poz.
1129 z po2n. zm.), zwanej dalej ,ustawq".
2. Nazwa zam6wienia nadana przez Zamawiajqcego: ,,Swiadczenie uslug w zakresie
kompleksowego sprzqtania w budynkach Naczelnego Sqdu Administracyjnego wraz
z przyleglym do nich terenem".

3. Numer referencyjny sprawy nadany pzez Zamawialqcego: WAG.262.8.202'1. Wykonawcy

4.

winni w kontaktach z Zamawiaiqcym powolywa6 siQ na ww. oznaczenie postqpowania.
ldentyfikator postepowania dla danego postgpowania o udzielenie zam6wienia jest dostqpny
na miniPortalu oraz na stronie internetowej prowadzonego postQpowania.

5. Zamawiajqcy informuje o zastosowaniu upzedniej oceny ofert tj. zgodnie z art. 139 ustawy,
najpienr dokona badania i oceny ofert, a nastQpnie dokona kwalifikacji podmiotowej
Wykonawcy, kt6rego oferta zostala najwyzej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia
oraz spelniania warunk6w udzialu w postepowaniu.

lll.

Opis przedmiotu zam6wienia
1. Przedmiotem zam6wienia jest Swiadczenie uslug w zakresie kompleksowego speqtania
w budynkach Naczelnego Sqdu Administracyjnego, polo2onych pzy ul. Gabriela Piotra
Boduena 315 oraz przy ul. Jasnej 6 w Warszawie wraz z pzyleglym do nich terenem oraz
jedenastoma pomieszczeniami biurowymi w budynku pzy ul. Jasnej 1. Do wykonania uslug
Wykonawca u2yje wlasnego spzetu, wlasnych wysokiej jako5ci Srodk6w czystoSciowych i
konsenrvujqcych oraz bqdzie dostarczal we wlasnym zakresie Srodki czysto6ciowe w
odpowiednich ilo6ciach przez caly okres realizacji zam6wienia. Wykonawca bqdzie wykonywal
czynnoSci spzqtania, c.zyszczenia i mycia okladzin Sciennych i podlogowych, powierzchni
szklanych i kamiennych oraz sprzgtu i wyposa2enia biurowego, w tym objqtych gwarancjq
producentaMykonawcy, zgodnie z instrukcjami konsenaracji oraz w spos6b, kt6ry nie
spowoduje utraty gwarancji. Spzqtanie powierzchni budynk6w, powiezchni biurowej oraz
terenu zewnetrznego odbywa6 siq bgdzie w ciqgu dnia w godzinach 6.30 - 16.30 oraz po
poludniu w godzinach 16.30 - 21.00.
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Wykonawca zapewni:

1) w budynku

a)

przy ul. Gabriela Piotra Boduena 3/5:
ramach
senivisu dziennego stalq siedmioosobowq obsluge, w tym:
w
2 osoby wykonujqce czynno6ci spzqtania wokol budynku oraz do pomocy wewnqtrz
budynku na kondygnacjach od -2 do +9; w tym jednq osobe z uprawnieniami do
pracy na wysoko6ciach,
3 osoby do senvisu dziennego w godzinach 6.30-16.30, w tym nie mniej ni2 jedna
osoba do sprzqtania pokoi biurowych i pomieszczen pod nadzorem pracownik6w
NSA w godzinach 09.00-15.00;
2 osoby do serwisu dziennego w godz. 8.00-16.00,
w ramach senivisu popoludniowego stalq 20 osobowq obslugq realizujqcq uslugq
sprzqtania wewnqtz obieKu w godzinach 16:30 - 21:00.

-

-

b)
2)

-

w budynku przy ul. Jasnej 6:
w ramach senivisu dziennego stalq caeroosobowq obsluge, w tym:
nie mniej niz 1 osoba wykonujqca czynnoSci sprzatania wokol budynku oraz do
pomocy wewnqtrz budynku na kondygnacjach od -2 do +8 z uprawnieniami do pracy
na wysoko6ciach,
3 osoby do senrisu dziennego w godzinach 6.30-16.30 w tym nie mniej ni2 jedna
osoba do sprzatania pokoj6w i pomieszczefi pod nadzorem pracownik6w NSA w
godzinach 9.00-15.00 oraz do spzqtania pokoi go6cinnych w godzinach 7 .00 -7 .30,
b) w ramach senrisu popoludniowego stale osobowq obslugQ realizujqcq uslugg
spzqtania wewnEtz obiektu w godzinach 16:30 - 21:00.

a)

-

-

I

3)

w budynku przy ul. Jasnej 1 -jedena6cie pomieszczei biurowych;
w ramach semisu popoludniowego stalq jednoosobowq obslugg realizujacE uslugQ
sprzqtania wewnatz obiektu, tj. jedenastu pomieszczeniach, w godzinach 16.30
21.00

a)

-

Szczegolowy opis przedmiotu zam6wienia, wykaz Srodk6w czystosciowych oraz instrukcje
konserwacji zawiera zalqcznik nr 2 do SWZ.

2. Wymienione w zalqczniku Nr 2 towary konkretnych producent6w okre6la.jq minimalne
parametry jakoSciowe i cechy u2ytkowe, jakim muszq odpowiadac oferowane Srodki, aby
spelnialy wymagania stawiane pzez Zamawiajqcego. Je2eli w opisie przedmiotu zam6wienia
znajduje siq jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie nale2y pzyjqe,, 2e
Zamawialqcy podal taki opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza skladanie ofert r6wnowa2nych
o parametrach techniczno-eksploatacyjnych nie gorszych niz te, podane pod pojQciem typu
(art. 99 ust. 5 ustawy).

3. lnformacje o budynkach Naczelnego Sqdu Administracyjnego, w h6rych Swiadczone bqdq
uslugi:
budynek polozony przy ul. Gabriela Piotra Boduena 3/5 sklada sig z 12 kondygnacji
o powiezchni calkowitej okolo 't4 600 m'z;
budynek polo2ony przy ul. Jasnej 6 sklada siq z 11 kondygnacji o powiezchni calkowitej
6 900 m2;
w obiektach zainstalowane sq m. in. nastqpujqce systemy: alarmowania p. poz. otaz
systemy kontroli dostepu, monitoringu wizyjnego oraz sygnalizacji wlamania i napadu.

1)
2)
3)

i

kody dotyczqce przedmiotu zam6wienia zgodnie
Wsp6lnym Slowniku Zam6wie6 (CPV):

4. Nazwy

9091 1200-8 Uslugi sprzqtania budynk6w

909192004 Uslugi sprzqtania biur
90630000-2 Uslugi usuwania oblodzefi
90620000-9 Uslugi od6niezania.
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5. Zamawiajqcy, zgodnie z art. 95 ustawy, wymaga zatrudnienia pzez Wykonawcg lub
podwykonawcg na podstawie stosunku pracy os6b wykonujqcych czynnosci w zakresie
realizacji zam6wienia, gdy wykonanie tych czynnoici polega na wykonywaniu pracy w spos6b
okre6lony w arl. 22 S 1 ustawy z dnia 26 czenitca 1974 r. - Kodeks pracy tj. pracownik6w
kierujqcych czynno6ciami os6b wykonujqcych usluge spzqtania (brygadzista/ koordynator)
oraz pracownik6w wykonujqcych codziennq uslugq sprzqtania w budynkach Naczelnego Sqdu
Administracyjnego. Zamawiajqcy wymaga w terminie 10 dni od dnia podpisania umowy
przedslawienia dokument6w potwierdzajqcych zatrudnienie ww. pracownik6w o raz na ka2dym
etapie zam6wienia zastrzega sobie prawo ponownej weryfikacji wymaganych dokument6w
zgodnie z art. 438 ustawy. Wykonawca ma obowiezek informowania Zamawiajqcego, o ka2dej
zmianie w zatrudnieniu ww. pracownik6w. Wykonawca zobowiqzany jest spelniad wymagania
dotyczece zalrudnienia na podstawie umowy o prace, pzez caly okres realizacji zam6wienia,
r6wnie2 w przypadku zmiany os6b lub wyznaczenia zastepstwa.

6. Zamawiajqcy nie pzewiduje wymagari, o kt6rych mowa w art. 96 ust. 2 ph 2 ustawy.
7. Wykonawca mo2e powiezyi wykonanie czgsci zam6wienia podwykonawcy.
8. Zamawiajqcy iqda wskazania p'zez Wykonawcq w ofercie czqici zam6wienia, kt6rych
wykonanie zamierza powiezy6 podwykonawcom oraz podania nazw ewentualnych
podwykonawc6w, je2eli sq ju2 znani.

9. Zamawiajqcy nie zastrzega obowiqzku osobistego wykonania przez WykonawcQ lub
poszczeg6lnych Wykonawc6w wsp6lnie ubiegajqcych siq o udzielenie zam6wienia
publicznego kluczowych zada6.

10. Zamawiajqcy przewiduje mo2liwosc odbycia wizji lokalnej budynk6w. Oglqdziny budynku
mogq odbywad sie w dniach pracy Zamawiajqcego (od poniedzialku do piqtku, z wyjqtkiem dni
Swiqtecznych), w godzinach od 9:00 do 12:00. Wykonawca jest zobowiqzany ustali6 termin
oglgdzin z Zamawi4qcym z co najmniejjednodniowym wypzedzeniem.
11. Zamawiaiqcy nie przewiduje sprawdzenia dokument6w
w art. 134 ust. 2 pkt 9 ustawy.

u Zamawiajqcego, o czym

mowa

12. Zamawiajqcy informu.je, 2e nie przewiduje opcji oraz nie pzewiduje wznowienia zam6wienia.
1

lV.

3. Ze wzglgdu na charakter zam6wienia art. 100 ustawy nie ma zastosowania. Jednocze6nie
Zamawiajqcy informuje, 2e budynki, w kt6rych bqdzie wykonywana usluga, sq dostosowane
pod wzgledem architektonicznym do kotzystania pzez osoby ze szczeg6lnymi potzebami.
Oois czeSci zam owtenta
Zamawiajqcy nie dopuszcza mo2liwoSci skladania ofert czg6ciowych.
Powody niedokonania podzialu zam6wienia na czgSci (art. 91 ust. 2 ustawy):
Zam6wienie nie zostalo podzielone na czqsci z uwagi na to, 2e istote zadania stanowi wykonanie
uslugi w spos6b kompleksowy. Kompleksowa usluga sprzqtania to szereg r6znorodnych dzialai
polqczonych ze sobq sieciq czynno6ci uzupelniajecych, gdzie wykonanie uslugi zasadniczej bez
uslugi pomocniczej jest niemo2liwe. Ponadto podzial zam6wienia jest niekozystny ze wzglgd6w
ekonomicznych - potzeba zlecania pojedynczych dzialari specjalistycznych firmom zewngtznym
jest bardziej kosztochlonne niz w pzypadku ich realizacji przy usludze kompleksowej,
realizowanej pzez wyspecjalizowane podmioty w danej dziedzinie.

V

lnformacie dotvczace ofert wariantowvch
Zamawi4qcy nie dopuszcza skladania ofert wariantowych

Vl.

lnformacia o orzewidvwanvch zam6wieniach. o kt6rvch mowa w art 214 ust

I

okt 7 ustawy

Zamawiajqcy nie przewiduje udzielania zam6wie6, o K6rych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy.
J
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Termin wykonania zam6wienia
12 miesigcy od dnia udoslqpnienia budynk6w pzy ul. Boduena 3/5 iJasnej 6 oraz pomieszczei
biurowych pzy ul. Jasne.i 1 w Warszawie w celu wykonania umowy.

Vlll.

lnformacia o warunkach udzialu w postepowaniu o udzielenie zam6wienia
zam6wienia mogq ubiegac siq Wykonawcy, kt6zy spelniajq warunki udzialu
w postqpowaniu dotyczqce:

1. O udzielenie

l)

zdolno5ci do wystgpowania w obrocie gospodarczym
Zamawiajqcy nie formuluje szczeg6lowego warunku w tym zakresie.

2) uprawniei

do prowadzenia okre3lonej dzialalno6ci gospodarczej lub zawodowej, o
ile wynika to z odrebnych przepis6w

Zamawiajqcy nie formulu.ie szczegolowego warunku w tym zakresie.

3) sytuacii ekonomicznej

lub finansowej, tj.:

- se ubezpieczeni od odpowiedzialno3ci cywilnej w zakresie prowadzonej
dzialalnoSci gospodarczej na sume gwarancyjnq nie mniejszq ni2 4.000.000,00
zl od jednostkowego zdazenia. W pzypadku, gdy suma polisy
4)

ubezpieczeniowej wyra2ona jest w walucie obcej, Zamawiajecy przeliczy sume
polisy na PLN wg Sredniego kursu NBP danej waluty w dniu wystawienia polisy;
zdolno6ci technicznej lub zawodowej, tj.:

-

wyka2q sie (przedstawia wykaz) wykonaniem (wykonywaniem) w okresie ostatnich
3 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia dzialalnoSci
jest kr6tszy - w tym okresie, 2e nalezycie zrealizowali, a w pzypadku Swiadczeri
powtazajqcych sie lub cieglych nale2ycie realizujq, co najmniej 3 uslugi (z podaniem
ich warto6ci, przedmiotu zam6wienia objgtego usluge, dat rozpoczgcia
izakoriczenia wykonania tych uslug, nazw iadres6w obslugiwanych obiekt6w
otaz nazw i adres6w zamawiajecych) por6wnywalne z przedmiotem niniejszego
zam6wienia. Zamawiajqcy pzez uslugg por6wnywalnq rozumie zrealizowanie takiej
ustugi, K6rej czas realizacji na podstawie jednej umowy wynosi minimum 12 miesigcy
i dotyczy Swiadczenia uslug w zakresie kompleksowego sprzqtania budynk6w
biurowych (klasa 1220 wg rozporzqdzenia Rady Ministr6w z 30 grudnia 1999 roku
w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiekt6w Budowlanych - Dz.U. Nr 112, poz. 1316
wtaz ze zmianami z 2002 r. Dz.U. Nr 18, poz. 170) o por6wnywalnej powiezchni
(powierzchni podlogi do sprzatania nie mniejszej niz 12 5O0 m'zw kazdym budynku),
o wartosci w ciqgu 12 miesiqcy nie mniejszej ni2 400 000 zl brutto ka2da. W celu
potwierdzenia spelnienia warunku n ale2y zalqczy,t dowody, 2e uslugi zostaly wykonane
lub sq wykonywane nale2ycie.
W pzypadku uslugi powtazajqcej siq lub ciaglej, warto6c zrealizowanej uslugi musi
wynosi6 co najmniej 400 000 zl brutto kazda, a okres tmania ka2dej uslugi nadal
realizowanej bgdzie nie kr6tszy ni2 12 miesiqcy.

2.

Wykonawca w celu potwierdzenia spelniania warunk6w udzialu w postepowaniu,
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zam6wienia, lub jego czgSci,
moie polegac na zdolno6ciach technicznych lub zawodowych, lub sytuacji finansowej
lub ekonomicznej podmiot6w udostepniaiqcych zasoby, niezaleznie od charakteru
prawnego lqczecych go z nim stosunk6w prawnych.

W takim przypadku, Wykonawca sklada wraz z oferta. zobowiazanie tvch podmiot6w do
oddania mu do dvsoozvcii niezbednvch zasob6w na ootrzebv realizacii zam6wienia lub innv
oodmiotowv Srodek dowodowv potwierdzajqcy, 2e Wykonawca realizujqc zam6wienie, bqdzie
4
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dysponowal niezbgdnymi zasobami tych podmiot6w, o kt6rych mowa w art. 118 ust. 3 iust.
4 ustawy.

3.

Warunek dotyczecy sytuacji ekonomicznej lub finansowej, o kt6rym mowa w ust. 1 pkt 3)
w przypadku wykonawcy, K6ry w celu spelnienia warunku udzialu w postqpowaniu bqdzie
polegal na potencjale podmiot6w udostqpniajqcych mu zasoby zostanie uznany za spelniony,
je2eli co najmniej jeden z podmiot6w udostgpniajqcych zasoby wyka2e spelnianie tego
warunku w calo6ci. W takim pzypadku warunek udzialu w postepowaniu musi spelnia6
w calo6ci ten podmiot.

4. W odniesieniu do

warunk6w dotyczqcych kwalifikacji zawodowych lub do6wiadczenia,
Wykonawcy mogq polegad na zdolno6ciach podmiot6w udostqpniajqcych zasoby, jeSli
podmioty te wykonajq uslugi, do realizacji k6rych te zdolnosci sq wymagane.

5.

Zamawiajqcy oceni, czy udostgpniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolnosci techniczne

lub zawodowe lub sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalajq na wykazanie przez
Wykonawcq spelniania warunk6w udzialu w postQpowaniu oraz zbada czy nie zachodzq wobec
tego podmiotu podstawy wykluczenia, o kt6rych mowa w art. 108 ustawy oraz podstawy
wykluczenia pzewidziane w art. 109 ustawy wskazane przez Zamawiajacego w ogloszeniu i
w SWZ.

6.

Je2eli zdolno5ci techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu,
o kt6rym mowa w ust. 2, nie potwierdzajE spelnienia przez Wykonawcq warunk6w udzialu
w postgpowaniu lub zachodzq wobec tych podmiot6w podstawy wykluczenia, Zamawiajqcy
zAda, aby Wykonawca w terminie okre6lonym pzez Zamawiajqcego:

1)

2)

zastqpil ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami, albo
wykazal,2e samodzielnie spelnia warunki udzialu w postepowaniu.

7.

Wykonawca nie mo2e, po uptywie terminu skladania ofert, powolywa6 sie na zdolnosci lub
sytuacje podmiot6w udostQpniajqcych zasoby, je2eli na etapie skladania ofert nie polegal on w
danym zakresie na zdolno6ciach podmiot6w udostgpniajqcych zasoby.

8.

Ocenfajec zdolno6c technicznq lub zawodowq, Zamawiajqcy mo2e, na ka2dym etapie
postepowania, uznae,2e Wykonawca nie posiada wymaganych zdolnoSci, jezeli posiadanie
przez Wykonawcq spzecznych interes6w, w szczeg6lno6ci zaanga2owanie zasob6w
technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsiqwziqcia gospodarcze Wykonawcy
mo2e mie6 negatywny wptyw na realizacjQ zam6wienia.

9.

Podmiot, kt6ry zobowiqzal siQ do udostepnienia zasob6w, odpowiada solidarnie z Wykonawcq,
h6ry polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodQ poniesionq p'zez
Zamawiajq@go powstalq wskutek nieudostqpnienia tych zasob6w, chyba 2e za
nieudostgpnienie zasob6w podmiot ten nie ponosi winy.

Wykonawc6w wsp6lnie ubiegajqcych sig o udzielenie zam6wienia stosuje
sig dyspozycjQ art. 117 ust. 3 ustawy, z uwzglQdnieniem ad. 117 ust. 4 ustawy.

10. W stosunku do

1) Warunek dotyczqcy sytuacji

ekonomiczne.j lub finansowej, o kt6rym mowa w ust. 1
pkt 3 zostanie uznany za spelniony, je2eli co najmniej jeden z Wykonawc6w wsp6lnie
ubiegajqcych siQ o udzielenie zam6wienia wykaZe spelnianie tego warunku w caloSci.
Zamawi4ecy nie dopuszcza lqczenia potencjalu podmiot6w wsp6lnie ubiegajqcych siq o
udzielenie zam6wienia w celu spelnienia powy2szego warunku.

2)

Warunek dotyczqcy zdolno6ci zawodowej i technicznej, o h6rym mowa w ust. 1 pK 4, w
pzypadku wsp6lnego ubiegania siQ o udzielenie zam6wienia, musi zosta6 spelniony co
najmniej przez jednego z Wykonawc6w wsp6lnie ubiegajqcych sig
udzielenie
zam6wienia.

o

3) W odniesieniu do warunk6w dotyczqcych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych
doSwiadczenia, Wykonawcy wsp6lnie ubiegajqcy siq
5

o

lub

udzielenie zam6wienia mogq

Speqf kacia
w sprauh Swiadczsria

usl{ u zakesie toflTlelsdego sprz4bnb

&morienia
hJdynlad ilsczetrego Sdu Admhbtacripgo rtaz

Warunk6w
w

z

pzyl€gttn

do

di

br8n€rn

polega6 na zdolno6ciach tych z Wykonawc6w, kt6rzy wykonaje roboty budowlane lub
uslugi, do rcalizaqi K6rych te zdolno6ci sq wymagane.

4)
'l 1.

Zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy, Wykonawcy wsp6lnie ubiegajqcy siq o udzielenie
zam6wienia dolqczajq do oferty oswiadczenie, z h6rego wynika, kt6re dostawy lub uslugi
wykonajq poszczeg6lni Wykonawcy.

Klauzula zastrzeiona, o kt6rej mowa w art. 94 ustawy. Zamawiajqcy nie zasfizega, 2e
o udzielenie zam6wienia mogq ubiegac sig wylqcznie Wykonawcy majqcy status zakladu pracy

chronionej, spoldzielnie socjalne oraz inni Wykonawcy, h6rych gl6wnym celem lub gl6wnym
celem ich wyodrqbnionych organizacyjnie jednostek, kt6re bqdq realizowaly zam6wienie jest
spoleczna i zawodowa integracja os6b spolecznie marginalizowanych.

lX.

Podstawy wvkluczenia

1.

O udzielenie zam6wienia mogq ubiega6 sig Wykonawcy, kt6zy nie podlegaiq wykluczeniu
z postQpowania na podstawie:
1) art. ,l08 ust. 1 ustawy;

2)

2.

okolicznoSci wskazanych w ogloszeniu
wskazanych w art. 109 ust. 1 ustawy.

o

zam6wieniu

i

SWZ, spo5r6d okoliczno6ci

Z postepowania o udzielenie zam6wienia Zamawiaiqcy wykluczy r6wnie2 Wykonawce na
podstawie:

a)

art. 109 ust. 1 pk 4 ustawy, tj. w stosunku do kt6rego otwarto likwidacjq, ogloszono

upadlo56, kt6rego aktywami zarzqdza likwidator

lub sed, zawarl uklad

z wierzycielami, kt6rego dzialalno66 gospodarcza jesl zawieszona albo znajduje sig
on w innej tego rodzaju sytuacji wynikajqcej z podobnej procedury pzewidzianej w
pzepisach miejsca wszczgcia tej procedury;
b) art. 109 ust. 1 pkt 8 ustawy, tj. K6ry w wyniku zamiezonego dzialania lub ra2ecego
niedbalstwa wprowadzil Zamawiajecego w blqd pzy pzedstawianiu informacji, 2e nie
podlega wykluczeniu, spelnia warunki udzialu w postqpowaniu lub kryteria selekcji, co

moglo mie6 istotny wptyw na decyzje podejmowane przez Zamawilqcego
w postepowaniu o udzielenie zam6wienia, lub kt6ry zatail te informacje lub nie jest

w stanie przedstawi6 wymaganych podmiotowych Srodk6w dowodowych;
c) art. 109 ust. 1 pkt 9 ustawy, tj. kt6ry bezprawnie wplywal lub pr6bowal wplywa6
na czynno6ci Zamawiajqcego lub pr6bowal pozyska6 lub pozyskal informacje poufne,
mogace da6 mu pzewagQ w postepowaniu o udzielenie zam6wienia;

t

d) art. 1 09 ust. pkt "10 ustawy, tj. kt6ry w wyniku lekkomySlno6ci lub niedbalstwa
przedstawil informacje wprowadzajqce w blqd, co moglo mie6 istotny wplyw na
postQpowaniu
udzielenie
decyzje podejmowane przez Zamawia.iqcego
zam6wienia.
Wykonawca jest zobowiazany potwierdzi6, 2e nie podlega wykluczeniu z postepowania na
ka2dq z podstaw wskazanych w ust. 1 i ust. 2.
W przypadku wykonawc6w wsp6lnie ubiegaiqcych siq o zam6wienie,. brak podstaw
*yitr".eni", na liazdq z podstaw wskazanych w ust. 1 i ust. 2, zobowiqzany jest potwierdzic
kazdy z tych Wykonawc6w.

w

3.
4.
5.
6.

o

W pzypadku, gdy wykonawca polega na zdolnosciach technicznych lub zawodowych,

sytuacii finansowej lub ekonomicznei podmiot6w udostepniaiqcych zasoby, Wykonawca
zobowiizany jest potwierdzi6 brak podstaw wykluczenia, o kt6rych mowa w ust. 1 i ust. 2 w
odniesieniu do tych podmiot6w.
Wykluczenie wykonawcy nastgpuje na odpowiedni okres wskazany w art. 111 ustawy.
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Wykonawca nie oodleoa wvkluczeniu w okolicznoSciach okre6lonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2
i 5 ustawy lub art. 109 ust. I pkt 4, 8-10 ustawy, je2eli udowodni Zamawiajqcemu, 2e spelnil
lacznie nastepujqce pzeslanki:

1)

naprawil lub zobowiqzal siq do naprawiania szkody wyzadzonej pzestepstwem,
wykroczeniem lub swoim nieprawidlowym postqpowaniem, w tym popzez
zadoS6uczynienie pienie2ne;

2)

wyczerpujeco wyja6nil faKy i okoliczno6ci zwiqzane z pzestepstwem, wykroczeniem lub
swoim nieprawidlowym postepowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami,
aktywnie wspolpracujqc odpowiednio z wla6ciwymi organami, w tym organami Scigania lub
Zamawiajqcym;

3)

podjql konkretne Srodki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla
zapobiegania dalszym pzestepstwom, wykroczeniom lub nieprawidlowemu
postepowaniu, w szczeg6lnoSci:

a)
b)

c)
d)
e)

x

z

osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za
nieprawidlowe postqpowanie Wykonawcy,
zreorganizowalpersonel,
wdro2yl system sprawozdawczoSci i kontroli,
utworzyl struktury audytu wewngtznego do monitorowania przestrzegania pzepis6w,
wewnQtrznych regulacji lub standard6w,
wprowadzil wewnetzne regulacje dotyczqce odpowiedzialnosci i odszkodowafi za
nieprzestrzeganie pzepis6w, wewnqtznych regulacji lub standard6w.
zeNval wszelkie powiqzania

8.

Zamawiajqcy oceni, czy podjgte przez Wykonawcq czynno6ci, o kt6rych mowa w ust. 7, sq
wystarczajqce do wykazania jego rzetelnosci, uwzglqdniajqc wagq i szczeg6lne okolicznosci
czynu Wykonawcy. Je2eli podjqte pzez Wykonawcq czynno6ci, o kt6rych mowa w ust. 7 nie
sq wystarczajqce do wykazania jego zetelnosci, Zamawiajqcy wyklucza WykonawcQ.

9.

Zamawiajqcy mo2e wykluczyc wykonawcq na ka2dym etapie postepowania
zam6wienia publicznego.

o

udzielenie

Wvkaz podmiotowvch Srodk6w dowodowvch

1. wykaz oswiadczeri skladanych w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia
i spelnienia warunk6w udzialu w postepowaniu, tymczasowo zastgpujqcy wymagane
przez Zamawi$qcego podmiotowe Srodki dowodowe.
wykonawca sklada wraz z ofetlq (formulaz oferty - zalqcznik nr 1 do swz) w formie
elektronicznej opatzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, aKualne na dzieh
skladania ofert:

1)

o6wiadczenie, o kt6rym mowa w art l2s ust. I ustawy, o niepodleganiu wykluczeniu
i spelnieniu warunk6w udzialu w postgpowaniu skladane w formie Jldnolitego
Europejskiego Dokumentu Zam6wienia (dalej: ,,JEDZ,, lub 'lednolity dokumenf),
spozqdzonym zgodnie ze wzorem standardowego formularza okreilonego
w rozpozqdzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2U6n z dnia 5 stycznia 20.16 -r.
ustanawia.iqcym standardowy formulaz jednolitego europejskiego dokumentu
zam6wienia, na poni2szych zasadach.

a)

zamawiEqcy informuje, 2e instrukcja wypelniania jednolitego dokumentu (JEDZ)
iest
dostgpna do pobrania pod adresem internetowym:
httos ://www.uzo.oov o l/ data/as
file/0
Dokume nt-Zamowienia-i nstrukcia-2021 .0 1.20.odt

b)

557/Jednolitv-E urooeiski-

Zamawi4Ecy zamieszcza na stronie internetowej prowadzonego postepowania
formulaz JEDZ (plik w formacie *.xml) stanowiecy zalqcznik nr S Oo SilIZ.
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Zamawiajqcy zaleca wypelnienie jednolitego dokumentu za pomoc.l seruisu ESPD.
Wykonawca moze skozystae z narzqdzia ESPD lub innych dostepnych nazgdzi lub
utwozenie dokumentu
oprogramowania, K6re umo2liwiaja wypelnienie
elektronicznego pod adresem: https://esod.uzo.oov.ol/filter?lano=ol - w tym celu
jednolity dokument nale2y pobra6, ze strony na K6rej udostepniono postepowanie,
zapisai na dysku, a nastqpnie zaimportowad i uzupelni6 popzez senilris ESPD.

i

d)

Uzupelniony JEDZESPD (zaleca sig format PDF) nale2y podpisa6 podpisem
kwalifikowanym (zaleca sig format podpisu PADES tzw. podpis wewnetrzny,
wprowadzany bezpoSrednio do podpisywanego pliku).

e)

w zakresie lll czq6ci JEDZ Wykonawca sklada O6wiadczenie dotyczqce podstaw
wykluczenia w zakresie wskazanym ptzez Zamawiajqcego w SWZ:

f) w zakresie lV czqSci JEDZ Wykonawca mo2e zlo2y6 og6lne o6wiadczenie
potwierdzajqce spelnianie kryteri6w kwalifikacji (warunk6w udzialu w postepowaniu);

2)

w przypadku wsp6lnego ubiegania siq o zam6wienie pzez Wykonawc6w, JEDZ sklada
kazdy z tych Wykonawc6w; Oswiadczenia te potwierdzajq brak podstaw wykluczenia
z postqpowania oraz spelnianie warunk6w udzialu w postqpowaniu (kryteria kwalifikacji)
w zakresie, w jakim kazdy z Wykonawc6w wykazuje spelnianie warunk6w udzialu
w postepowaniu;

3)

w przypadku polegania na zdolno6ciach podmiot6w udostepniajqcych zasoby, Wykonawca
przedstawi, wraz
wlasnym oSwiadczeniem, tak2e oSwiadczenie JEDZ podmiotu
udostepniajecego zasoby, potwierdzajqce brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz
odpowiednio spelnianie warunk6w udzialu w postqpowaniu (kryteri6w kwalifikacji),
w zakresie w jakim Wykonawca powoluie siq na zasoby tego podmiotu;

4)
'

Zamawilqcy nie bqdzie badal, czy zachodzq podstawy wykluczenia z postepowania

z

w stosunku do podwykonawc6w niebqdqcymi podmiotem udostqpniajqcym zasoby, kt6rym
wykonawca zamietza powierzy6 wykonanie czQsci zam6wienia, zgodnie z art. 462 ust. 5

ustawy.

2.

kt6rego oferta

Ecy, przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcq,
oceniona, do zlo2enia w wyznaczonym terminie, nie kr6tszym ni2 10 dni,
zostala najwy2e,i'dzieri

Zamawi

zlozenia podmiotowych Srodk6w dowodowych potwierdza.iqcych
aktualnych na
spelnianie warunk6w udziafu w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia,
z zastrzezeniem zapis6w ust. 9 SWZ.

3.

W celu potwierdzenia spelniania przez wykonawca warunk6w udzialu w postqpowaniu
Zamawiaiacv iada nasiepujqcych podmiotowych Srodk6w dowodowych (skladane na

wezwanie ZamawSajqcego):

a)' aKualnq polisq, dokument

potwierdzajqcy,

2e wykonawca jest ,ubezpieczony

odpowiedzillno5ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnoSci - zwiqzanej
z przed'miotem zam6wienia na iumq gwarancyjne nie mniejszq ni2 4.000.000,00 zl od
jednostkowego zdarzenia. w przypadku, gdy suma polisy ubezpieczeniowej. wyra2ona

od

jest w watuci6 obcej, Zamawiajqcy przeliczy sumq polisy na PLN wg 6redniego kursu NBP
danej waluty w dniu wystawienia polisy;

b)wykazuslugwykonanych,awpzypadkuSwiadczeripowtarzajecychsiq.lubciqgtych
' r6wnie2 wyiony*anych, w okresie ostatnich tzech lat od uplywu terminu skladania ofert,
a je2eli okres prowadzenia dzialalnosci .iest kr6tszy - w tym okresie, w .zakresie
niezbqdnym do wykazania spelniania warunku udzialu w postepowaniu, wraz
z dowodimi potwieidzajqcymi, 2e te uslugi zostaly wykonane lub sq wykonywane
nale2ycie (ni. rererenile; - na potwierdzenie spelniania wglurlku udzialu
w poltqpowaniu, o kt6rym mowa w tozdziale vlll swz ust. 1 pkt 4) tiret pierwszy
(zalqcznik nr 7 do SWZ);
8
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Je2eli Wykonawca powoluje sie na doswiadczenie w rcalizacii uslug wykonanych
wsp6lnie z innymi Wykonawcami, wykaz dotyczy uslug, w K6rych wykonaniu
Wykonawca ten bezpo5rednio uczestniczyl.

4.

W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postepowania o udzielenie zam6wienia
Wykonawcy w okolicznoSciach, o kt6rych mowa w Rozdziale lX SVIIZ, Zamawiaiacv

2ada nastgpujqcych podmiotowych Srodk6w dowodowych (skladane na we.iranie
Zamawiajqcego):

a) informacji

z

Krajowego Rejestru Karnego w zakresie dotyczqcym podstaw
I ph 1, 2 ustawy, sporzqdzonej nie wczeiniej

wykluczenia wskazanych w art. 108 ust.
ni2 6 miesiecv przed iei zlozeniem,

b) informacji

z

Krajowego Rejestru Karnego w zakresie dotyczqcym podstaw
wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporzqdzonej nie wczeSniej
ni2 6 miesiecv przed iei zlozeniem,

c) oswiadczenia Wykonawcy o

w

o

aktualnosci informacji

w

1

kt6rym mowa
art. '125 ust. ustawy
w zakresie podstaw wykluczenia z postgpowania okre6lonych w:

o6wiadczeniu,

zawartych

(tj.

JEDZ),

- art. 108 ust. 'l pkt 3 ustawy,
- art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy odnoinie do ozeczenia zakazu ubiegania siq
o zam6wienie publiczne tytulem Srodka zapobiegawczego,
- art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy odno5nie do zawarcia z innymi
Wykonawcami porozumienia majqcego na celu zakl6cenie konkurencji,
- art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy,
- art. 109 ust. 1 pkt 8-10 ustawy.
Wz6r oSwiadczenia stanowi zalqcznik nr 6 do

SUll"Z.

d)

5.

6.

7.

o5wiadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku
pzynale2nosci do tej samej grupy kapitalowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsument6w (Dz. U. z 2020 r. poz..l076), z innym
Wykonawcq, kt6ry zlo2yl odrebnq oferte, albo o6wiadczenia o pzynaleznosci do-tej
samej grupy kapitalowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzajqcymi
pzygotowanie oferty niezale2nie od innego Wykonawcy nale2Acego do tej samej
grupy kapitalowej - wz6r oSwiadczenia stanowi zalqcznik nr S do SWZ;
e) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru sqdowego lub z centralnej Ewidencji
i lnformacji o Dzialalno6ci Gospodarczej, w zakresie art. i09 ust. 1 pk[ 4 ustawy,
spozqdzonych nie wczesniej ni2 3 miesiqce przed jej zlo2eniem, jezeli odrebne
pzepisy wymagajq wpisu do rejestru lub ewidencji.
wymagane podmiotowe Srodki dowodowe wskazane w ust. 4 lit. a) do e) swz sklada ka2dy
z Wykonawc6w wsp6lnie ubiegajqcych sig o udzielenie zam6wienia.
zamawiajqcy ada od wykonawcy, kt6ry polega na zdolnosciach technicznych lub
zawodowych, lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiot6w udostepniajqcych
zasoby na zasadach okreslonych w art. 1'18 ustawy, pzedstawienia podmiotowybtr srootow
dowodowych wymienionych w ust. 4 lit. a) -e) swz, dotyczqcych tych podmiot6w,
potwierdzaiecych, 2e nie zachodzq wobec tych podmiot6w 'p6ostawv wykluczenia
z postqpowania, o kt6rych mowa wart. 108ust. 1 o?zatl.1O9 ust. 1 pkt 4, 8;9, 1b ustawy.
Jezeli wykonawca ma siedzibg lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast:

1)

dokumentu, o K6rym mowa w ust.4 rit. a) ib), sklada informacjq z odpowiedniego
rejestru, takiego jak rejestr sqdowy, albo, w przypadku braku taliiego rejestru, inny
r6wnowa2ny dokument wydany pzez wla6ciwy organ sqdowy lub-administracyjny
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kraju, w kt6rym Wykonawca ma siedzibq lub miejsce zamieszkania, w zakresie
o kt6rym mowa w ust. 4 lit. a) i b). Dokument, o kt6rym mowa powy2ej, powinien byc
wystawiony nie wcze6niej niz 6 miesiqcy przed jego zlo2eniem.

2)

8.

dokumentu, o kt6rych mowa w ust. 4 lit. e), sklada dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w kt6rym Wykonawca ma siedzibg lub miejsce zamieszkania,
potwierdzajece, 2e nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadlo6ci, jego
aktywami nie zazqdza likwidator lub sqd, nie zawarl ukladu z wiezycielami, jego
dzialalno66 gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje siq on w innej tego
rodzaju sytuacji wynikajqcej z podobnej procedury przewidzianej w pzepisach
miejsca wszczecia tej procedury. Dokument, o kt6rym mowa powy2ej, powinien by6
wystawiony nie wczeSniej niz 3 miesiecy pzed jego zlozeniem.

Je2eli w kraju, w K6rym Wykonawca ma siedzibg lub miejsce zamieszkania, nie wydaje siq
dokument6w, o kt6rych mowa w ust. 7 pkt 1) - 2), lub gdy dokumenty te nie odnosze siQ do
wszystkich pzypadk6w, o kt6rych mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i4 ustawy, zastepuje sie je
odpowiednio w caloici lub w czqSci dokumentem zawierajqcym odpowiednio o6wiadczenie
Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo os6b uprawnionych do jego reprezentacji, lub
oswiadczenie osoby, K6rej dokument mial dotyczy6, zlozone pod przysiqgq' lub, je2eli w
kraju, w kt6rym Wykonawca ma siedzibq lub mieisce zamieszkania nie ma przepis6w o
oiwiadczeniu pod pzysiQgq, zlo2one pzed organem sqdowym lub administracyjnym'
notariuszem, organem samorzqdu zawodowego lub gospodarczego, w{aiciwym ze wzglqdu
na siedzibq lub miejsce zamieszkania Wykonawcy.
Dokument potwierdzajqcy okolicznoSci, o kt6rych mowa w art. t 08 ust. 1 pkt I ), 2) i 4) ustawy
miesiecy przed jego zlo2eniem. Dokument
musi by6 wystawiony nie wcze6niej
potwierdzajqcy okolicznoSci, o kt6rych mowa w art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy musi by6
wystawiony nie wcze6niej 3 miesiece pzed iego zlozeniem.

6

9.

Dostgpno66 dokument6d odstqpienie Wykonawcy

od

obowiqzku skladania

podmiotowych Srodk6w dowodowych.

1)

Zamawiajqcy nie wzywa do zlozenia podmiotowych Srodk6w dowodowych, jeZeli mo2e je
uzyska6 za pomocq bezplatnych i og6lnodostepnych baz danych' w szczeg6lno5ci
rejLstr6w publicznych w rozumieniu ustawy z dnia l7 lutego 2005 r. o informatyzacji
diiahlnoSci podmiot6w realizujqcych zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazal
w o6wiadczeniu JEDZ, dane umo2liwiajqce dostqp do tych 5rodk6w.

W pzypadku

wskazania pzez WykonawcA dostQpno6ci podmiotowych Srodk6w

dowodowych pod okreslonymi adresami internetowymi og6lnodostQpnych i bezplatnych
baz danych, zamawiajqcy moze aqdae od wykonawcy przedstawienia tlumaczenia na
jgzyk polski pobranych samodzielnie pzez ZamawiEqcego podmiotowych Srodk6w
dowodowych.
2) Wykonawca nie jest zobowiqzany do zlozenia podmiotowych Srodk6w dowodowych,
kt6re Zamawiajqcy posiada, je2eli wykonawca wska2e te srodki (poprzez podanie
numeru refereiiyjnego postgpowania i/tub nazw postQpowania) oraz potwierdzi ich
prawidlowo66 i aktualno6c.
10. Je2eli wykonawca nie zlozy oswiadczenia, o kt6rym mowa w ust. "1, podmiotowych Srodk6w
dowodowych, innych dokument6w lub oswiadczeri skladanych w postepowaniu.lub sq one
niekompletne lub zawierajq blqdy, Zamawiajqcy wezwie odpowiednio. do ich zlozenia,
poprawienia lub uzupelnienii w wyinaczonym terminie, chyba 2e oferta Wykonawcy podlega
odrzuceniu bez wzglqdu na ich zlo2enie, uzupelnienie lub poprawienie lub. zachodzq
przeslanki uniewa2nienia postepowania. Podmiotowe srodki dowodowe zlo2one na
wezwanie, o kt6rym mowa w zdaniu popzednim, muszq by6 aktualne na dzie6 ich zlo2enia

'
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11. Pozostale dokumenty, niezbqdne do przeprowadzenia postqpowania (skladane wraz
z ofertq).
1)

lub inny dokument potwierdzajqcy umocowanie do
reprezentowania Wykonawcy- wymagane, je2eli ofertg sklada w imieniu Wykonawcy
osoba, kt6rej umocowanie do reprezentowania nie wynika z dokument6w rejestrowych

Pelnomocnictwo
KRS/CEIDG.

Powyzsze postanowienie stosuje siq odpowiednio do osoby dzialajqcej w imieniu
Wykonawc6w wsp6lnie ubiegajqcych siq o udzielenie zam6wienia, jaki do osoby
dzialdqcA w imieniu podmiotu udostqpniajqcego zasoby.
W pzypadku wsp6lnego ubiegania sig o udzielenie zam6wienia, Wykonawcy ustanawiajq
pelnomocnika do reprezentowania ich w postgpowaniu albo do reprezentowania
w postqpowaniu i zawarcia umowy w sprawie zam6wienia publicznego.
Pelnomocnictwo pzekazuje sig w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym
podpisem elektronicznym. Dopuszcza sig tak2e zlo2enie elektronicznej kopii (skanu)
pelnomocnictwa sporzqdzonego upzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego
po6wiadczenia sporzAdzonego stosownie do art. 97 $ 2 ustawy z dnia 14lutego 1991 r. Prawo o notariacie, kt6re to po6wiadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, bEd2 le2 poqzez opatzenie skanu pelnomocnictwa spozqdzonego
upzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem elektronicznym mocodawcy.
Elektroniczna kopia pelnomocnictwa nie moze by6 uwiezytelniona pzez
upelnomocnionego. Zamawiajqcy wskazuje, i2 ww. zapisy nale2y stosowa6 odpowiednio
w stosunku do innego dokumentu potwierdzajqcego umocowanie do reprezentowania
Wykonawcy.

2) Wykonawcy wsp6lnie ubiegajEcy

sie o

udzielenie
zam6wienia dolaczaia
do ofertv oSwiadczenie, o kt6rym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, z kt6rego wynika, kt6re
uslugi lub dostawy wykonajq poszczeg6lni Wykonawcy.

1

2. oswiadczenia i dokumenty, o kt6rych mowa w swZ, muszq spelnia6 wymagania okreslone
w ustawie i w pzepisach rozpozqdzenia Ministra Rozwoju pracy i rechnologii z dnia 23
grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych Srodk6w dowodowych oraz innych dokument6w lub
o6wiadczefi, jakich mo2e 2qdac Zamawiajqcy od Wykonawcy (Dz. t). z 2020 r., poz.24,lS)
oraz wymagania okre6lone w Rozporzqdzeniu Prezesa Rady Ministr6w z dnia 30 grudnia
2020 r. w sprawie sposobu spozqdzania i pzekazywania informacji oraz wyhagari
technicznych dla dokument6w elektronicznych oraz Srodk6w komunikacji elektronicinej
w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia publicznego lub konkursie (Dz. tJ. z 2e2o r., poz.
24s2).

Xl.

lnformac ia o Drzedmi

h Srodkach d

h

Zamawiajqcy nie wymaga zlo2enia pzedmiotowych Srodk6w dowodowych

Xll.

lnformac ia o Srodkach komunikacii elektronicz
ptzv uzvct u kt6rvch Zamawi atacv
bedzie komunik owal sie z Wvkonawcami. oraz informacie o
aqaniach tec nicznvch
r oroanr zacvinvch soo rzadzania. wvs
nia i odbieran ia korespo ndencii elektro nicznei oraz
nie os6b u
nionvch do komunikowan ia sie z Wvkon
mt
1
postgpowaniu
W niniejszym
o. udzielenie zam6wienia publicznego komunikacja miqdzy
zamawiajqcym a wykonawcami odbywa sie przy u2yciu srodk6w komunikacji elekironicznej:
1 ) miniPortalu pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/,
2) Elektronicznej Platformy uslug Administracji publicznei (datej epUAp) pod adresem
https://epuap. gov. pUwps/portal

3)

poczty elektronicznej na adres e-mail; zp@nsa.gov.pl.
11
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2.

Wykonawca zamiezaiqcy wziq6 udzial

3.

Wykonawca sklada ofertg za posrednictwem Formulaza do zlo2enia, zmiany, wycofania
oferty dostgpnego na ePUAP i udostepnionego r6wnie2 na miniPortalu.

4.

Wymagania techniczne i organizacyjne wysylania i odbierania dokument6w elektronicznych,
elektronicznych kopii dokument6w i oSwiadczeri oraz informacji pzekazywanych z ich
u2yciem opisane zostaly w Regulaminie kozystania z systemu miniPortal oraz Warunkach
kozystania z elektronicznej platformy uslug administracji publicznei (ePUAP).

5.

,lnstrukcja U2ytkownika systemu https://miniportal. uzp.gov.pl/" jest dostqpna pod adresem

postqpowaniu

udzielenie zam6wienia
publicznego, musi posiada6 konto na ePUAP. Wykonawca posiadajqcy konto na ePUAP ma
dostep do formularzy zlo2enia, zmiany, wycofania oferty oraz do formularza do komunikac.ii.

internetowym:
httos://minioortal

o ov. ol/lnstrukcia uzvtkownika miniPorta l-ePUAP. odf

6.

Wykonawca akceptuje warunki kozystania z miniPortalu okre6lone w "lnstrukcji Uzytkownika
miniPortalu
systemu https://miniportal. uzp.gov.plf oraz zobowiqzuje sig korzystajqc
przestzega6 jej postanowie6.

7.

Maksymalny rozmiar plik6w pzesylanych za po6rednictwem dedykowanych formulazy do:
zlo2enia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.

z

8. Za date

9.
10.

przekazania oferty, wniosk6w, zawiadomieri, dokument6w elektronicznych,
oSwiadczeri lub elektronicznych kopii dokument6w lub oSwiadczeri oraz innych informacji
pzyjmuje siq datq ich przekazania na skzynkq Zamawiajqcego w portalu ePUAP
ldentyfikator postepowania dla danego postQpowania o udzielenie zam6wienia dostgpny jest
na "Li6cie wszystkich postqpowari" oraz w szczegolach postepowania na miniPortalu pod
adresem wskazanym w ust. 1 pK I oraz na stronie prowadzonego postepowania.

niniejszym postepowaniu komunikacia pomiQdzy Zamawiajqcym a Wykonawcami'
w szczeg6lno3ci skladanie o5wiadcze6, wniosk6w (innych ni2 oferta oraz JEDZ),
zawiadomien oraz przekazywanie informacji odbywa sig eleKronicznie za po6rednictwem
dedykowanego formularza (formulaz do komunikacji) dostqpnego na ePUAP'
udostgpnionego pzez miniPortal (pzy wykozystaniu numeru ogloszenia TED lub numeru

W

postqpowania).
"l 1

. Dokumenty elektroniczne, oiwiadczenia

lub elektroniczne kopie dokument6w lub oswiadczei

skladane sq przez WykonawcQ za posrednictwem Formulaza do komunikacjijako zalqczniki.

12. Zamawilqcy dopuszcza r6wnie2 mo2liwos6 skladania dokument6w elektronicznych,
oswiadczeri lub elektronicznych kopii dokument6w lub oswiadczeh za pomocq poczty
elektronicznej na wskazany w ust. 1 pkt 3 adres e-mail. W takim pzypadku kazda ze stron na
2edanie drugiej niezwlocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Maksymalny rozmiar maila
,lazem z zalecznikami nie moze pzekroczyc 64 MB.
13. Forma komunikacji za pomocE poczty elektronicznej nie dolyczy zlo2enia oferty oraz JEDZ,
K6re powinny zostac zlo2one wg zasad, o kt6rych mowa w ust. 3.
,14.
zamawiajqcy nie pzewiduje sposobu komunikowania sig z wykonawcami w inny spos6b ni2
przy uZylru Srodk6w komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ, w tym w przypadku
zaiatnienia jednej z sytuacji okreslonych w art. 65 ust. 1 , art. 66 i art. 69 ustawy'
15. Osobami upowaznionymi do porozumiewania siq z Wykonawcami sq:
p. Adriana Koralewska oraz p. Dorota Bielecka

e-mail: zp@nsa.gov.pl. (korespondencjq naleiy kierowa6 z powolaniem numeru sprawy
wAG.262.8.202',1).
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16. Wykonawca mo2e zwr6cie sie do Zamawiajqcego z wnioskiem o wyja5nienie tre6ci SWZ.
Zamawiajqcy jest obowiqzany udzieli6 wyjasnieri niezwlocznie, jednak nie p62niej ni2 na 6 dni
pzed uplywem terminu skladania ofert - pod warunkiem 2e wniosek o wyjasnienie tresci SWZ
wplynql do Zamawiajqcego nie p62niej ni2 14 dni pzed uplywem terminu skladania oferl,
z zastrze2eniem art. '135 ust. 4 ustawy.
17. W pzypadku, gdy wniosek o wyja6nienie treici SWZ nie wplynql w terminie, o kt6rym mowa
w ust. 16, Zamawiajqcy nie ma obowiqzku udzielania wyja6niei SWZ oraz obowiqzku
pzedlu2enia terminu skladania ofert.
18.

Tre6i zapylai lilf;az

z

wyjaSnieniami (bez ujawniania 2rodla zapylania) Zamawiajqcy
udostqpni na stronie internetowe.j prowadzonego postepowania.

19. W uzasadnionych przypadkach Zamawidlqcy mo2e przed uplywem skladania ofert zmienid
treSc specyfikacji warunk6w zam6wienia. Dokonanq zmiang tre6ci SWZ Zamawiajqcy
udostepni na stronie internetowej prowadzonego postgpowania.

20. Zamawiaiqcy nie pzewiduje zwolania zebrania Wykonawc6w w celu wyjainienia wqtpliwo6ci
dotyczqcych tresci SWZ.
21. Zamawiaiqcy udostqpni oferty oraz protokol postgpowania wraz z zalqcznikami na zasadach
okre6lonych w art. 74 ustawy.

Xlll.

Wvmao ania dotvczace wadium:
1

oferta winna byi zabezpieczona wadium w wysokosci 32 000 zl (slownie tzydziesci dwa
tysiqce zlotych 00/1 00).

2

Wadium mo2e by6 wniesione w jednej lub kilku nastepujqcych formach:
a. pieniedzu, na rachunek Zamawiajqcego:
Nr63 1010 10100402 24'13 9120 0000.
b. w gwarancjach bankowych, lub
c. w gwarancjach ubezpieczeniowych, lub
d. w porgczeniach udzielanych przez podmioty, o kt6rych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia listopada 2000 r. o utwozeniu Polskiej Agencji Rozwoju pzedsigbiorczosci (t.j.:
Dz.U. 2 2020 r. poz.299).

I

za datq

J

wniesienia wadium pzelewem uwa2a sig date uznania rachunku bankowego
Zamawiajqcego - Wadium powinno wplynq6 na rachunek bankowy Zamawiajqcego do uptywu
terminu wyznaczonego na skladanie ofert (tj. pzed uplywem godziny idnia wyinaczonego,
jako ostateczny termin skladania ofert.)

4

Wymagania dotyczqce wadium wnoszonego w formie gwarancji i porqczefi:

1) nie budzqce wqtpliwo6ci zobowiqzanie gwaranta lub porgczyciela do

zaplaty
beneficjentowi/ wiezycielowi (Zamawiajqcemu) nale2nosci, w przypadku, gdy:
a) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o kt6rym mowa w art. .107 usi. iluO al. l2g
ust. 1 ustawy, z przyczyn lezecych po jego stronie, nie zlo2yl podmiotowych Srodk6w
dowodowych
pzedmiotowych irodk6w dowodowych potwierdzajqcych
okolicznosci, o K6rych mowa w art. 57 lub art. 106 ust. .,1 ustawy, o6wiadczenia, o
kt6rym mowa w arl. 125 ust. I ustawy, innych dokument6w rub oswiadczeri lub nie
wyrazil zgody na poprawienie omylki, o k6rej mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy, co

lub

b)

c)
d)

spowodowalo brak mozliwosci wybrania oferty zrozonej przez wykonawcq
lako
najkozystniejszej;
oferta wykonawcy zostala wybrana, a wykonawca odm6wir podpisania umowy w
sprawie zam6wienia publicznego na warunkach okreSlonych w ofercie;
zawarcie umowy w sprawie zam6wienia publicznego stalo siq niemo2liwe z wzyczyn
lezqcych po stronie Wykonawcy, K6rego oferta zostala wybrana;
wykonawca nie wni6sl wymaganego zabezpieczenia nale2ytego wykonania umowy.
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zobowiqzanie gwaranta/ porgczyciela winno by6 nieodwolalne, bezwarunkowe i platne na
pierusze 2edanie benefi cjenta/ wierzy ciela (Zamawiajqcego),
gwarancja/ porgczenie winny spelniad wymogi okreSlone we wlaSciwych pzepisach.
Powy2sze warunki muszq wynika6 z gwarancji lub porgczenia.

5.

Wadium utzymuje siq nieprzenranie do dnia uplywu terminu a niqzania ofertq, z wyjqtkiem
pzypadk6w, o kt6rych mowawart.9S ust. 1 pkt 2 i3 oraz ust.2 ustawy.

6.

W pzypadku wnoszenia wadium w innej formie niz w pieniadzu, o kt6rych mowa w ust. 2
pkt. 2-4, Wykonawca pzekazuje Zamawiajqcemu oryginal gwarancji lub porqczenia,
w postaci elektronicznej, zgodnie z art. 97 ust. 10 ustawy.

7.

Okoliczno6ci izasady zwrotu wadium oraz jego zaltzymania okre6la przepis art. 98 ustawy.

XlV. Termin iazania oferta
1

.

Wykonawca jest zwiqzany ofertq do dnia 23.04.2022t., ptzy czym pierwszym dniem terminu
z}vtqzania ofertq jest dzieri, w kt6rym uplywa termin skladania ofert.

2.

W przypadku gdy wyb6r

3.

Pzedlu2enie terminu ztiqzania ofertq, o kt6rym mowa w ust. 2, wymaga zlozenia pzez
Wykonawcq pisemnego oSwiadczenia o wyra2eniu zgody na pzedlu2enie terminu zwiqzania

na.ikorzystniejszej oferty nie nastqpi przed uplywem terminu
qzania ofertq okreSlonego w ust. l,Zamawiajqcy pzed uplywem terminu zwiqzania ofertq
zwraca siq jednokrotnie do Wykonawc6w o wyra2enie zgody na przedlu2enie tego terminu
o wskazywany przez niego okres, nie dlu2szy niz 60 dni.

t

ofertq.

4.

W przypadku, gdy Zamawiajqcy 2qda wniesienia wadium, pzedlu2enie terminu zwiqzania
ofertq, o K6rym mowa w ust. 1, nastgpuje wraz z pzedlu2eniem okresu wa2no6ci wadium
albo, jezeli nie jest to mo2liwe, z wniesieniem nowego wadium na pzedlu2ony okres
zwiqzania ofertq.

XV.

bu orzvqotowvw ania ofert
wykonawca moze zlozye tylko jednq ofertq w postQpowaniu, zawierajqcq jednoznacznie
opisanq propozycjq ofertowq. Zlozenie wiekszej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich
ofert zlozonych przez Wykonawcq.
Szyfrowanie oferly przez Wykonawcq odbywa sie przy pomocy nai?.Q:lzi dostqpnych
w miniPortalu. Wylionawca, aby zaszyfrowac plik, musi na stronie httos://miniPortal. uzo.oov. ol
odnale26 postqpowanie, w kt6rym chce zlo2y6 oferte. Po wejSciu w jego szczegoly.nale2y
uzy6 pzycisku umozliwiajqcego szyfrowanie. Tak przygotowany plik nale2y_pzeslai przez
do;tebni na epUAP iw miniPortalu formularz do zlo2enia, zmiany, wycofania oferty lub

Oois spo
1

2

wniosku.
J

4.

Oferta powinna by6 sporzQdzona w postaci elektronicznej w formatach danych okre6lonych
w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informaty-zacii
dzialalnoici poimioiOw realizujacych zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r.. poz. 670) tj
rozporzqdzenia Rady Ministr6w z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram
lnteropeiacyjno6ci, minimalnych wymagan dla rejestr6w publicznych iwymiany informacji
(t.j.
w posiaci eieftronicznel orai minimalnyth wymagari dla system6w teleinformatycznych
'l ustawy,
66
ust.
w
art.
mowa
o
kt6ryCh
format6w,
Dz. U.z2O17 r. poz.22q), zzast|z:e2eniem
w szczeg6lnosci w formatach: pdf, .doc, .docx, .rtf, i podoisana kwalifikowanYm oodoisem
elektroniiznvm. Spos6b zlo2enia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany zostal
w lnstrukcji u2ytkownika systemu miniPortal.
Oferta powinna by6 sporzqdzona w jgzyku polskim, zgodnie z przepisami prawa oraz niniejszq
specy;ikaclq, tj. zgodnie z treSciq formularza oferty, stanowiqcego zalqcznik nr 1 do SWZ,
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z podaniem ceny brutto za caly Wzedmiot zam6wienia oraz oswiadczei w zakresie kryteri6w
oceny ofert.

(

Wszelkie informacje stanowiqce tajemnice pzedsiebiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia "16
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t-j. Dz.U. 22020r., poz. 1913zezm.),
K6re Wykonawca zastzeae jako tajemnicq pzedsigbiorstwa, powinny zostac zlozone
w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia "Zalqcznik stanowiqcy
tajemnicq pzedsigbiorstwa" a nastepnie wraz
plikami stanowiqcymi jawnq czq56
skompresowane do jednego pliku archiwum (ZlP).

z

6

Do oferty nale2y dolqczy6 Jednolity Europejski Dokument Zam6wienia w postaci
elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a nastqpnie wraz
z plikami stanowiqcymi ofertg skompresowa6 do jednego pliku archiwum (ZlP).

7

Oferta oraz wszystkie oswiadczenia i dokumenty skladane pzez Wykonawc9 winny by6
podpisane przez osoby upowa2nione do skladania oSwiadczefi woli w imieniu Wykonawcy,
zgodnie z zasadq reprezentacji wynikajQca z postanowiei odpowiednich pzepis6w prawa
bqd2 umowy, uchwaly lub prawidlowo spozqdzonego pelnomocnictwa.

I

W pzypadku Wykonawc6w wsp6lnie ubiegajqcych sig o zam6wienie (np. konsorcja, spolki
cywilne) - winni oni ustanowid pelnomocnika do reprezentowania ich w postgpowaniu o
udzielenie zam6wienia albo do reprezentowania ich w postgpowaniu i zawarcia umowy w
sprawie zam6wienia publicznego (nalezy dolqczy6 do oferty prawidlowo spozedzone
pelnomocnictwo lub umowg lub inny dokument, o kt6rych mowa w Rozdziale X ust. 11 pkt 1).

I

Ra2qco niska cena:

a)

ie2eli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne cz?Sci skladowe, wydaie siq ra2qco
niskie w stosunku do pzedmiotu zam6wienia lub budzq wqtpliwosci Zamawiajqcego co
do mo2liwosci wykonania pzedmiotu zam6wienia zgodnie z wymaganiami okreslonymi
pzez Zamawialqcego lub wynikajqcymi z odrgbnych pzepis6w, Zamawia)qcy 2qda od
wykonawcy wyjasnieri, w tym zlo2enia dowod6w w zakresie wyliczenia ceny lub (osztu,
lub ich istotnych czgsci skladowych.

b)

w pzypadku gdy cena calkowita oferty zlo2onej w terminie jest ni2sza o co najmniej 30%
od:

-

wartosci zam6wienia powiqkszonej o nale2ny podatek od towar6w i uslug, ustalonej
pzed wszczgciem postepowania lub iredniej aMmetycznej cen wszystkicn
zlo2onych ofert niepodlegajqcych odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pK 1 i 10,
Zamawiajqcy zwraca sig o udzielenie wyjasnieri, o kt6rych mowa w lit. a) chyba 2e
rozbie2noS6 wynika z okoliczno5ci oczywistych, k6re nie wymagajq wyja6nienia;
-t6wiiOw
wartoSci zam6wienia powigkszonej o nale2ny podatek oO
uslug,
zaktualizowanej
uwzglqdnieniem okolicznosci, kt6re nastqpily po wszczqciu
postepowania, w szczeg6lnoSci istotnej zmiany cen rynkowych, Zamawiajqcy mo2e
zwr6ci6 sig o udzielenie wyjasnieri, o kt6rych mowa wiit. a).
wyja3nienia, o kt6rych mowa w lit. a), mogq dotyczy6 w szczeg6lno6ci:
zarzqdzania procesem produkcji, Swiadczonych uslug lub metody budowy;
wybranych rotuiqzah technicznych, wyjqtkowo korzystnych warunk6w dostaw, uslug
albo zwiqzanych z rcalizacjq rob6t budowlanych;
oryginalnosci dostaw, usrug lub rob6t budowlanych oferowanych przez Wykonawca;
zgodnosci z przepisami dotyczqcymi koszt6w pracy, kt6rych wartosd pzyjgta do
ustalenia ceny nie mo2e by6 ni2sza od minimalnego wynagrodzenia za'pr5cq atuo
minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstlwie pzepis6w ustawy z onia to
pa2dziernika 2002 r. o minimarnym wynagrodzeniu za pracq (oz. rJ. z zb2o r. poz.
2207) lub przepis6w odrqbnych wla6ciwych dla spraw, z- kt6rymi zwiEzane jest
realizowane zam6wienie;

-

c)

i

z

.
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.
.
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w sprawach
dotyczqcych pomocy publicznej;
zgodno6ci z pzepisami z zakresu prawa pracy i zabezpieczenia spolecznego,
obowiqzujqcymi w miejscu, w kt6rym realizowane jest zam6wienie;
zgodnosci z pzepisami z zakresu ochrony Srodowiska;
wypelniania obowiqzk6w zwiqzanych z powierzeniem wykonania czeSci zam6wienia
Podwykonawcy.
obowiqzek wykazania, 2e oferta nie zawiera ra2qco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na
Wykonawcy.
zgodnosci

prawem

w

rozumieniu przepis6w

postepowaniu

odrzuceniu, jako oleia z ra2qco niskq cenq lub kosdem, podlega oferty Wykonawcy, kt6ry
nie udzielil wyjasniei w wyznaczonym terminie, lub jezeli zlo2one wyjaSnienia wraz
z dowodami nie uzasadniajE podanej w ofercie ceny lub kosZu.

10. Z zaslze2eniem przepisu art. 261 ustawy wszelkie koszty zwiQzane z spozqdzeniem oferty
oraz jej zlo2eniem ponosi Wykonawca.
'I

L Tajemnica przedsigbiorstwa:
1) pzez tajemnicg pzedsiQbiorstwa, o K6rej mowa w ust. 6 rozumie siQ informacje

techniczne, technologiczne, organizacyjne pzedsigbiorstwa lub inne informacje
posiadajqce wartoSd gospodarcze, K6re jako calo56 lub w szczeg6lnym zestawieniu i
zbiorze ich element6w nie sq powszechnie znane osobom zwykle zajmujqcym sig tym
rodzajem informacji albo nie sq latwo dostqpne dla takich os6b, o ile uprawniony do
korzystania z informacji lub rozpozqdzania nimi podjql, przy zachowaniu nale2ytej
staranno6ci, dzialania w celu utrzymania ich poufno6ci;
2) informacji bedecej tajemnicq pzedsiebiorstwa nie stanowiq informacje, o kt6rych mowa
w a'1.. 222 ust. 5 ustawy;
3) Zamawiajqcy nie ujawni tajemnicy pzedsigbiorstwa w rozumieniu pzepis6w ustawy
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencli, je2eli Wykonawca, wraz z pzekazaniem takich
informac,ji, zastzeze,2e nie moge byd one udostqpnione, oraz wyka2e, 2e zaslzezone
informacje stanowiq tajemnicq pzedsiebiorstwa. W celu wykazania zasadno6ci
zaslzezenia informacji stanowiqcych tajemnice przedsiebiorstwa, Wykonawca
zobowiqzany jest pzedlo2y6 wraz z oteiq uzasadnienie dokonania takiego zastze2enia.

zaleca siQ, aby uzasadnienie zastrze2enia informacji, jako tajemnicy pzedsiebiorstwa
bylo sformulowane w spos6b umozliwiajqcy .iego udostQpnienie. zastze2enie pzez
Wykonawce tajemnicy przedsiqbiorstwa bez uzasadnienia, bqdzie traktowane pzez
Zamawiajqcego jako bezskuteczne ze wzglgdu na zaniechanie pzez Wykonawcq
podjqcia niezbqdnych dzialari w celu zachowania poufno5ci objQtych klauzulq informacji
zgodnie z postanowieniami art. '18 ust. 3 ustawy.
12. Wszystkie formulaze zawatTe w swZ, a w szczeg6lnosci formularz oferty, wykonawca
wypetni Scisle wedlug wskaz6wek zawartych w SWZ. W pzypadku, gdy jakakolwiek cz9s6
dokument6w nie dotyczy Wykonawcy - wpisuje on ,,nie dotyczy".
13. Tre66 oferty musi by6 zgodna z wymaganiami Zamawiajqcego okre6lonymi w dokumentach
zam6wienia.

14. Oferta z zalqcznikami musi by6 zgodna
pzedmiotu zam6wienia.

z

ustawa

i swz, a w szczeg6lnoSci z opisem

15. Postepowanie o udzielenie zam6wienia prowadzone jest w jgzyku polskim.
16. Zamawiajqcy nie przewiduje mo2liwoici zloaenia oferty w postaci katalogu elektronicznego
lub dolaczenia katalogu elektronicznego do oferty.
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17. Podmiotowe srodki dowodowe, przedmiotowe Srodki dowodowe (je2eli se 2qdane) oraz inne
dokumenty lub o6wiadczenia, sporzqdzone w jqzyku obcym sq skladane wraz z tlumaczeniem
na jqzyk polski.

XVl. Spos6b oraz termin skladania ofert oraz termin otwarcia ofert

1.

Oferte nale?y zlo2ye w terminie do dnia 24.01.2022 r. do godz. 10.00. Adres elektroniczny
do zlo2enia oferty podany jest w rozdziale L

2.

W przypadku zlozenia oferty po wyznaczonym terminie skladania ofert, Zamawiajqcy odzuci
ofertq, zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 1 ustawy.

3.

Wykonawca mo2e przed uplywem terminu do skladania ofert zmienid lub wycofa6 oferte za
poirednictwem Formulaza do zlo2enia, zmiany, wycofania oferty dostqpnego na epUAp
i udostepnionych r6wnie2 na miniPortalu. Spos6b zmiany iwycofania oferty zostal opisany
w lnstrukcji u2ytkownika dostepnej na miniPortalu.

4.

Wykonawca po uplywie terminu do skladania ofert nie moze skutecznie dokona6 zmiany ani
wycof a6 zlo2onej oferty.

5. Otwarcie ofert nastqpi wdniu 24.01.2022r. o godz, 12:00.
6. Zamawiajqcy, najp62niej pzed otwarciem ofert, udostqpni na stronie internetowej
prowadzonego postepowania informacjg
sfi

7.

o

kwocie, jakq zamieza pzeznaczy|

na

nansowanie zam6wienia.

otwarcie ofert nastgpuje popzez odszyfrowanie ofert przy pomocy narzedzi dostgpnych na
miniPortalu.

8.

W pzypadku awarii systemu teleinformatycznego, przy uzyciu K6rego nastqpuje otwarcie,

kt6ra powoduje brak

mo2liwo6ci otwarcia

ofert w terminie okreslonym

ptzez Zamawiajqcego, otwarcie ofert nastEpi niezwlocznie po usunigciu awarii.

9.

Zamawilqcy niezwlocznie

po

otwarciu ofert udostgpnia

prowadzonego postqpowania informacje dotyczqce:

na stronie internetowej

i

-

nazw albo imion nazwisk oraz siedzib lub miejscach prowadzonej dzialalno6ci
gospodarczej bqdz miejsca zamieszkania Wykonawc6w, kt6rych oferty zostaly otwarte;

-

cen zawartych w ofertach.

XVll. Soos6b obliczenia cenv
1. w formularzu oferty (stanowiecym zalqcznik nr I do swZ) Wykonawca poda
w PLN cenQ brutlo za wykonanie caloSci zam6wienia, kt6ra powinna zostai wyraiona
liczbowo i slownie. Wykonawca w tabeli ofertowej poda w pLN:

a)

cene brutto za jeden miesiqc swiadczenia uslug
Warszawie (wiersz 1 w kolumnie 4),

b)

ceng brutto za jeden miesiqc Swiadczenia uslug w budynku przy ul. Jasnej 6 i Jasnej .l w
Warszawie (wiersz 2 w kolumnie 4),

c)

warto6d brutto dla danej pozycji (kolumna 5= kolumna 3 x kolumna 4).

w budynku przy ul. Boduena 3/5 w

Aby wyliczy6 cene brutto oferty nalezy zsumowad wszystkie warto6ci brutto z wierszy
w kolumnie 5 [RAZEM] Tak wyliczona cene brutto [Razem] nalezy wpisa6 w punkcie i
Formulaza oferty.

2.

Cena musi obejmowaC wszystkie koszty zwiqzane z realizaqq przedmiotu zam6wienia (np.
wynagrodzenie, koszty ub€zpieczenia, oplaty, podatki, cla oraz wszelkae inne koszty'nie
wymienione, a konieczne do wykonania zam6wienia).
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3.

Zam6wienie zostanie udzielone Wykonawcy, kt6ry spelni wymagania okreSlone
i uzyska najwy2szq liczbg punkt6w wg podanych kryteri6w oceny.

4.

Zamawiajqcy poprawia w tekScie oferty oczywiste omylki pisarskie, oczylviste omylki
rachunkowe, z uwzglednieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz
inne pomylki polegajqce na niezgodnosci oferty z dokumentami zam6wienia, niepowodujqce
istotnych zmian w treSci oferty - niezwlocznie zawiadamiajqc o tym Wykonawcq, K6rego
oferta zostala poprawiona. Zamawiajqcy poprawi omylki rachunkowe w obliczeniu ceny,
z uwzglqdnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, w nastqpujqcy

w

SWZ

spos6b:

a) w pzypadku mno2enia ceny jednostkowej brutto za 1 miesiqc Swiadczenia uslug i ilo6ci
miesiqcy - je2eli obliczone poszczeg6lne warto6ci brutto w kolumnie 5 tabeli ofertowej nie

b)'

5
6.

bqdq odpowiada6 iloczynowi ceny jednostkowej brutto za 1 miesiqc swiadczenia uslug
oraz ilosci miesiqcy, Zamawilqcy przyjmie, 2e prawidlowo podano cenq jednostkowq
brutto za 1 miesiqc Swiadczenia uslug oraz ilosci miesigcy i poprawi wartosc brutto;
je2eli obliczona cena ofertowa nie bqdzie odpowiada6 sumie poszczeg6lnych warto6ci
Lrutto, wskazanych w kolumnie 5 tabeli ofertowej, Zamawiajqcy dokona przeliczeh
wartosci brutto poszczeg6lnych pozycji Formulaza cen jednostkowych uwzglgdniajqc
prawidlowo podanq ceng jednostkowq brutto za 'l miesiqc Swiadczenia uslug, a nastepnie

poprawi ceng oferty w taki spos6b, 2e bgdzie ona stanowi6 sumg poszczeg6lnych wartoSci
brutto wskazanych w kolumnie 5 tabeli ofertowej.
Bled w obliczeniu ceny kt6rego nie mozna poprawic spowoduje odzucenie oferty na
podstawie art.226 ust. 1 pkt 10 ustawy.

Je2eli zostala zlozona oferta, kt6rej wyb6r prowadzilby do powstania u Zamawiajacego
obowiqzku podatkowego zgodnie z ustawq z dnia 'l 1 marca 2004 r. o podatku od towar6w
i uslug, dla cel6w zastosowania kryterium ceny, zamawiajqcy dolicza do pzedstawionej
w ofercie ceny kwotg podatku od towar6w i uslug, kt6rq mialby obowiqzek rozliczyi.
Wykonawca w Formularzu oferty (wz6r w zalQczniku Nr 1 do SWZ) ma obowiezek:
- poinformowania zamawiajqcego, 2e wyb6r jego oferty bedzie prowadzil do powstania u
Zamawiajqcego obowiqzku podatkowego,
- wskazanil' nazwy (rodiaju) towaru lub uslugi, h6rych dostawa lub Swiadczenie bqdq
prowadzily do powstania u Zamawiajqcego obowiqzku podatkowego'

-

wskazanii wartosci towaru lub uslugi objqtego obowiqzkiem
Zamawiajecego, bez kwotY Podatku;
wskazanii- stiwki podatku od towar6w

i uslug, kt6ra zgodnie z

podatkowym

wiedzq Wykonawcy,

bqdzie miala zastosowanie.

xvilt. nformac
aiacvm
Za

a

chm

h

ce

konawca.

ieieli

Za

atacv

mt d
D

uie rozli czenia w walutach

obcvch
zamawiajqcy nie dopuszcza mozliwosci prowadzenia rozliczei'r w walutach obcych. Jedynq
obowiqzujqcq walutq, w jakiej bgdq prowadzone rozliczenia, jest zloty polski'

XlX. Opis kMeri6w oce nv ofert wr

z podan

wao wch rvteri6w i s

obu oce

ofert

ocena ofert zostanie przeprowadzona wylqcznie na podstawie kryteri6w okreslonych w swZ.
1. Kryteria oceny ofert przy wyborze oferty najkorzystnie,iszej.
1) Za ofertg najkorzystniejszq zostanie uznana oferta zawierajqca najkorzystniejszy bilans
punkt6w w nastepujqcych kryteriach:
.18
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Waga - liczba

punkt6w

I

Cena brutto za wykonanie przedmiolu
zam6wienia

60 punkt6w

2.

Czas reakcji na wydazenie nagle, o
kt6rym mowa w zal.2 (OPZ) cz.lV

20 punkt6w

a

ObecnoS6 koordynatora w budynkach

20 punkt6w

2) Opis stosowanych kryteri6w oraz spos6b oceny ofert:
a) zasady przyznawania punkt6w w kryterium nr

I

(cena):

Cena wskazana w formulazu oferty oceniana bgdzie w nastQpujqcy spos6b:
Cena minimalna

cn

=

cena

oferty

x 6o

gdzie:

Cena minimaana oznaea najni2szA cene ofertowq spoir6d cen
pzedstawionych pzez tych wykonawc6w, kt6rych oferty zostaly uznane za wa2ne i
spelniajqce warunki okre6lone w specyfikacji.
Cena oferty oznacza cenq ofertowq rozpatrywanej oferty.

b) zasady przyznawania punkt6w w kryterium ,,czas reakcii,':
czas reakcji na wydazenie nagle, o kt6rym mowa w zar. 2 (opz) cz. rV - liczony bgdzie
od momentu telefonicznego i/lub mailowego wezwania Wykonawcy pzez
Zamawiajqcego wynikajqcego z naglych, wa2nych zdarze(t, np. w pzypaOtu oOfitych
opad6w Sniegu, du2ego zaSmiecenia wokol budynk6w po-imprezie masowel itp.
i o_znlcza czas, w kt6rym wykonawca rozpocznie wykonanie swiadczenia. zg6onie
z SWZ czas reakcji wynosi maksymalnie 4 godziny.
ocena dla tego kryterium bgdzie obliczana na podstawie zlo2onego przez wykonawca
oswiadczenia w formulazu oferty.
Je2eli Wykonawca zaoferuje czas reakcji:
o do 1 godziny otzyma 20 punkt6w,
o do 2 godzin otzyma 15 punkt6w,
. do 3 godzin otzyma 10 punkt6w,
. Zamawiajqcy ptzyzna 0 pkt. je6li Wykonawca oSwiadczy, i2 czas reakcji na
wezwanie bgdzie wynosil do 4 godzin
. w pzypadku braku o5wiadczenia Zamawiajqcy uzna, Ze Wykonawca
zaoferowal wymagany maksymalny czas reakcji do 4 godzin i pzyzniO pit. Zamawidl4cy w ramach tego kryterium pzyzna lqcznie maksymalnie _ 20 punkt6w.

c) zasady przyznawania

punkt6w

w budynkach":

kryterium,,obecnoS6 koordynatora

Kryterium to b?dzie rozpatrywane na podstawie zadeklarowanej pzez WykonawcQ
w Formularzu oferty liczby godzin obecnosci koordynatora w budynkach.
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Oferta, w K6rej Wykonawca zadeklaruje wymagane Wzez Zamawiajqcego
minimum 5 godzin dziennie obecno6ci koordynatora w budynku otrzyma
0 punkt6w w tym kryterium.

Oferta,

w K6rej Wykonawca zadeklaruje 8

godzin dziennie obecno6ci

koordynatora w budynkach otrzyma 10 punK6w.

Oferta,

w

kt6rej Wykonawca zadeklaruje 10 godzin dziennie obecnoSci

koordynatora w budynkach otzyma 14 punkt6w.

Oferta,

w

K6rej Wykonawca zadeklaruje 13 godzin dziennie

obecnoSci

koordynatora w budynkach otrzyma 20 punkt6w.
w przypadku braku oSwiadczenia Zamawiajqcy uzna, 2e Wykonawca zaoferowal
wymagane minimum 5 godzin dziennie obecno6ci koordynatora w budynkach
i przyzna 0 pkt.

2. Za

ofertq najkozystniejszE zostanie uznana oferta Wykonawcy niepodlegajqcego
wykluczeniu, kt6ra otrzyma najwigkszq liczbg punkt6w, obliczonq jako suma punkt6w
przyznanych ofercie w kazdym z ww. kryteri6w.

3.

Do wszystkich wyliczeri Zamawiajqcy zaslosuje dokladnoSe do drugiego miejsca

po

przecinku.

4.

5.

Jezeli zamawiajqcy nie b?dzie m6gl dokonad wyboru oferty najkorzystnieiszej zewzgledu na

to, 2e dwie lub wiqcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteri6w oceny ofert,
Zamawiajqcy wybiera sposr6d tych ofert ofertQ, kt6ra otrzymal najwy2szq ocenQ w krYterium
o najwyZizej wadze, a je2eli oferty otzymaty takq samq ocene w kryterium o najwyzszei
wadze, Zamawiajqcy wybiera ofertq z najnizsza cenq. Je2eli nie mo2na dokonac wyboru
oferty w spos6b, o kt6rym mowa powy2ej, zamawiajqcy wzywa Wykonawcow, K6rzy zlo2yli
te oierty, do zlo2enia w terminie okreilonym pzez Zamawiajqcego ofert dodatkowych
zawierajqcych nowe cene.

Wykonawcy skladajqcy oferty dodatkowe

nie mogq zaoferowa6 cen wy2szych

ni2

zaoferowane w zlo2onych ofertach.

6. Zamawiajqcy dokona wyboru najkorzystniejszej oferty z ofert niepodlegajqcych odzuceniu.
7. W toku badania i oceny ofert zamawiajqcy moze 2qdac od wykonawc6w wyjasniefi
8.
9.

dotyczqcych tresci zlo2onych pzez nich ofert lub innych skladanych dokument6w lub
oSwiaOize6. Wykonawcy sq zobowiqzani do przedstawienia wyjaSnieri w terminie wskazanym
przez Zamawiajqcego.
Zamawiajqcy wybiera najkozystniejszq ofertq w terminie zniqzania ofertq okreslonym
w SWZ.
Je2eli termin zwiqzania ofertq uplynie pzed wyborem najkorzystniejszej oferty,_Zamawiajqcy
wezwie Wykonawcq, ft6regb oierta otzymala najwy2szq ilo56 punkt6w, do -wyrazenia,
w wyznaczonym przez Zamawiaiia@go terminie, pisemnej zgody na wyb6r jego oferty'

10. w przypadku braku zgody, o kt6rej mowa w ust. 9, oferta podlega odrzuceniu, a zamawiaiEcy
zwiacisig o wyrazenie tjkiej zgody do kolejnego Wykonawcy, kt6rego oferta zostala naiwy2ej
oceniona,- chyba 2e zachodze przeslanki do uniewaznienia postepowania'
1

XX.

1. Zamawiajqcy nie przewiduie aukcji elektronicznej.

lnform cie o formaln ciach. iakie usza zosta6 oDelnione Do wvborze oferW w celu
zawarcla umowv w sorawie zam6wienia publ neqo
1

Z Wykonawcq, kt6rego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszq, zostanie zawarta umowa

na warunkaiir podanych w Proje6owanych
20

Postanowieniach Umowy, stanowiqcych

Specyfi
w sprdrie Sa,iad€zenh

ust!

w

kac, Warunktu Zam6rbnts

zatGa kombksorlgo 3prebnh

w budynlcdr Naczelnego Sqe,

AdmhbtacyiEgo wEz

z pr4l€gt m do nk,l EEn€rn

integralnq czQsc specyfikacji warunk6w zam6wienia (zalqcznik nr 4 do S\AZ) oraz w ofercie
pzedstawionej pzez Wykonawcq.

2.

Zamawi4qcy zall,/Ize umowe w sprawie zam6wienia publicznego z Wykonawcq, kt6rego
oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza, w terminie okreSlonym w art. 264 ustawy.

3.

Zamawiajqcy wezwie Wykonawce do zawarcia umowy. Niepodpisanie umowy przez
Wykonawcg w wyznaczonym terminie bedzie uznane pzez Zamawiajqcego za uchylenie sig
od zawarcia umowy.

4. W

pzypadku udzielenia zam6wienia Wykonawcom skladajecym wsp6lnq ofertq,
Zamawiajqcy pzed zawarciem umowy moze za2qdae zlo2enia kopii umowy regulujqcej
wsp6lpracq tych Wykonawc6w.

XXl. lnformacie dowczace zabezpieczenia nale2vteoo wvkonania umowv

1.

zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % ceny oferty nalezy wnies6
pzed podpisaniem umowy w jednej lub w kilku nastepujecych formach:
'I

)

2)
3)
4)
5)

2.

pieniqdzu,
porgczeniach bankowych lub porQczeniach spoldzielczej kasy oszczQdnosciowokredytowej, z tym, 2e zobowiqzanie kasy jest zawsze zobowiqzaniem pieniq2nym,
gwarancjach bankowych,
gwarancjach ubezpieczeniowych,
porgczeniach udzielanych pzez podmioty, o kt6rych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9listopada 2000 r. o utwozeniu Polskiej Agencji Rozwoju pzedsiqbiorczosci (t.j.:
Dz.U. 2 2O20 r. poz. 299).

zamawiaiecy nie dopuszcza wnoszenia zabezpieczenia nale2ytego wykonania umowy

w innych formach.

3.

wybrana pzez wykonawce forma zabezpieeenia nie mo2e stanowi6 pzeszkody
w podpisaniu umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawialqcego.

4.

zamawilqcy dokona zwrotu/zwolnienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na
zasadach okreslonych w art. 453 ustawy pod warunkiem, ze wykonawca nale2ycie wywezal
sig z wszystkich spoczywajqcych na nim obowiqzk6w.

XXll. Proie
rowa

ne postan
n

enia umowv w sprawte
w
zamow

6wienia p ubliczneqo. kt6re zostana
bti

Projektowane postanowienia umowy, kt6re zostanq wprowadzone do tre6ci umowy okre5lone sE
w zalqczniku nr 4 do S\M.

XXlll. Pouczenie o Srodkach ochronv orawnei przysluquiacvch Wvkonawcv
1. srodki ochrony prawnej, o Kdrych mowa w dziale lX ustawy, przysluguie wykonawcy,
uczestnikowi a takze innemu podmiotowi, je2eli ma lub mial inteies w uzysiahiu zim6wienia
oraz poni6sl lub mo2e ponie6i szkodg w wyniku naruszenia przez Zamawiajqcego pzepis6w
ustawy.

2.

3.

Odwolanie pzysluguje na:
1) niezgodnq z przepisami usrawy czynnosci zamawiajqcego, podigtq w postepowaniu
o udzielenie zam6wienia, w tym na projektowane postinowienia Umowy;
2) zaniechania czynnosci w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia, do horej Zamawi+qcy
byl obowiqzany na podstawie ustawy.
Odwolanie wnosi sig do prezesa Krajowej lzby Odwolawczej.
2',|

u

spr

4.

h isidczmE

u*{ r

Sp€crfracts Wan *6w Zamdlbnh
r hryntadr tlaczdnego Sq&, Admhbtacrir€go urdz z pr4l€g}rm {,o 0i$ tercn€tn

zalrEsis korTlolsowego sprz4bnb

Odwolujqcy przekazuje Zamawiajqcemu odwolanie wniesione w formie elektronicznej albo
postaci elektronicznej albo kopiq tego odwolania, jezeli zostalo ono wniesione w formie
pisemnej, przed uptywem terminu
wniesienia odwolania
taki spos6b,
aby m6gl on zapoznae sie z jego treSciq pzed uplywem tego terminu. Domniemywa sie, 2e
Zamawiajqcy m6gl zapozna6 sig z treSciq odwolania przed uptywem terminu do jego
wniesienia, je2eli przekazanie odpowiednio odwolania albo jego kopii nastqpilo pzed
uplywem terminu do jego wniesienia pey u2yciu Srodka komunikacji elektronicznej.

do

w

5.

Odwolanie wnosi siq w terminie 10 dni od dnia przeslania informacji o czynnosci
Zamawiajqcego stanowiecej podstawe jego wniesienia - je2eli informacja zostala pzekazana
ptzy uzyciu Srodk6w komunikacji elektronicznej, albo w terminie 15 dni - je2eli zostaly
przeslane w inny spos6b.

6.

Odwolanie wobec tre6ci ogloszenia lub treici SWZ wnosi siq w terminie 10 dni od dnia
publikacji ogloszenia w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia
dokumenl6w zam6wienia na stronie internetowej.

7.

Odwolanie w przypadkach innych ni2 okre6lone w ust. 5 i 6 wnosi siq w terminie 10 dni od
dnia, w K6rym po\,\ziqto lub pzy zachowaniu nalezytej staranno6ci mozna bylo powziqc
wiadomo56 o okolicznosciach stanowiqcych podstawq jego wniesienia.

8. Jezeli Zamawiajecy nie przeslal Wykonawcy zawiadomienia o wyboze oferty
najkorzystniejszej, odwolanie wnosi sig nie p62niej ni2 w terminie:

9.

30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzqdowym Unii Europejskiej ogloszenia o
udzieleniu zam6wienia,
6 miesigcy od dnia zawarcia umowy, ie2eli Zamawiaiqcy nie opublikowal w Dzienniku
Urzgdowym Unii Europejskiej ogloszenia o udzieleniu zam6wienia.

Na ozeczenie lzby onz postanowienie Prezesa lzby, o kt6rym mowa w art. 519 ust. I
ustawy, stronom oraz uczestnikom postQpowania odwolawczego przysluguje skarga do sEdu.
Skarge wnosi siq do Sqdu Okrqgowego w Warszawie.

10. Skargg wnosi siq za posrednictwem Prezesa lzby, w terminie 14 dni od dnia doreczenia
orzeczenia lzby lub postanowienia prezesa lzby, o K6rym mowa w art. 519 ust. "l ustawy.
11. W postQpowaniu toczqcym sig wskutek wniesienia skargi stosuje sig odpowiednio pzepisy
ustawy z dnia 1 7 listopada 19M r. - Kodeks postqpowania cywilnego o apelac.li, je2eli przepisy
ustawy nie stanowiq inaczej.
XXlV.Na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zam6wieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub uslugi w partnerstwie publiczno-/ prywatnym
(Dz.U. z'2O2O r. poz. 1666 ze zm.) Wykonawcy biorqcy udzial w postqpowaniach o udzielenie
zam6wienia publicznego majq prawo pzesylania ustrukturyzowanych faKur eleKronicznych za
poSrednictwem platformy PEF.

cv Drzetwarzania da nvch osobowvch. o kt6rvm mowa
XXV. Obowiazek informac vinv d
l -3 rozDorzadzen ia 2016/679
w art 13
1

.13
ust. 1 i 2 rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego iRady (uE) 20161679
Zgodnie z art.
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego pzeplywu takich danych oraz uchylenia
OyreXtywy 95/46ME (og6lne rozporzqdzenie o ochronie danych) (Dz. Uz. UE L 119
z 04.05.20't6, str. 1), dalej zwanego dalei "rozporzqdzeniem 20'161679", informujg, 2e:
.t
Administracyjny
) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Naczelny sqd
z siedzibq w Warszawie (OGO11) pzy ul. Gabriela Piotra Boduena 3/5' tel (22) 551 60

00;
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w sprawh

$idczenh

Specrfittrii Wan$k6* Zam6trienb
bdynl€dr Naczelnego

uslug w zatresie kompleksow€go sprzqbnb w

Sqdu Admhbtacyil€go

wraz z pr4legirm do

nii

bl€Ilern

2) dane
3)

4)

5)

kontaktowe do inspektora ochrony danych osobowych w Naczelnym Sqdzie
Administracyjnym: e-mail: iod@nsa.oov.ol, tel. (22) 551 67 00:
Pani/Pana dane osobowe pzetwazane bedq na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c
rozpozqdzenia 20161679 w celu a riqzanym z postepowaniem o udzielenie zam6wienia
publicznego w sprawie Swiadczenia usfug w zakresie kompleksowego sprzqtania w
budynkach Naczelnego Sqdu Administracyjnego wraz z pzyleglym do nich terenem, nr
sprawy: WAG.262.8.2021, prowadzonym w trybie pzetargu nieograniczonego;
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bgdq osoby lub podmioty, kt6rym udostqpniona
zostanie dokumentacja postqpowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11
wze6nia 2019 r. - Prawo zam6wieri publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.),
dalej ,ustawa Pzp';
Pani/Pana dane osobowe bedq pzechowywane:
a) zgodnie z arl. 78 ust. 'l ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zako{eenia
postgpowania o udzielenie zam6wienia, a je2eli czas tnrania umowy pzekracza 4
lata, okres pzechowywania obejmuje caly czas tnrania umowy,
b) w celu dochodzenia lub obrony rcszczefi w postQpowaniu, w kt6rym Naczelny Sqd
Administracyjny jest strone - do czasu jego prawomocnego zakoficzenia, lub
peedawnienia roszczefi, nie kr6cej jednak ni2 do uplywu okresu, o kt6rym mowa w

c)

pkt c,
przez okres niezbedny do wypelnienia obowiqzk6w, o ktorych mowa w ustawie z dnia
"14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (1.j.: Dz.U. z 2020
r., poz. 164 ze zm.);

Po uplywie okres6w wskazanych wy2ej, dokumentacja archiwalna kat. B
o czasowym znaczeniu praktycznym podlega brakowaniu, dokumentacja archiwalna
kat. A pzekazaniu do wla6ciwego archiwum paristwowego;
6) obowiqzek podania przez PaniqlPana danych osobowych bezpo6rednio pani/pana
dotyczqcych jest wymogiem ustawowym okreSlonym w pzepisach ustawy pzp,
zwiqzanym

z

udzialem

w postepowaniu o

udzielenie zam6wienia publicznego;

konsekwencje niepodania okre6lonych danych wynikajq z ustawy pzp;

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bqdq

podejmowane
w spos6b zautomatyzowany, stosowanie do ad.. 22 rozpozqdzenia 20161679.

2.

Posiada Pani/Pan:
1) na podstawie art. 15 rozporzqdzenia 20161679 prawo dostgpu do danych osobowych
Pani/Pana dotyczqcych;
2) na podstawie atl. '16 tozpozadzenia 20'161679 prawo do sprostowania pani/pana danych
osobowych (skozystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowae zmianq wyniku
postqpowania o udzielenie zam6wienia publicznego ani zmianq postanowiefi umowy
w zakresie niezgodnym z ustawq Pzp oraz nie moze narusza6 integralnosci protokolu
i jego zalecznik6w);
3) na podstawie art. 1 rozporzqdzenia 20161619 prawo zqdania od administratora
ograniczenia pzetwaeania danych osobowych z zastze2eniem przypadk6w, o kt6rych
mowa w art. 18 ust. 2 rozporzqdzenia 20161679 (prawo do ograniczenia pzetwazania nie
ma zastosowania w odniesieniu do pzechowywania, w celu zapewnienia kozystania ze
Srodk6w ochrony prawnej lub w celu ochrony prawnej innej osoby fizycznej lub prawnej,
lub z uwagi na wa2ne wzglgdy interesu publicznego Unii Europejskiej lub paristwi
czlonkorrskiego). wystapienie z 2qdaniem, o kt6rym mowa w art. 1g ust. 1 rozpozqdzenia
20161679 nie ogranicza przet^tazania danych osobowych do czasu zakoiczenia
postepowania o udzielenia zam6wienia publicznego lub konkursu;
4) prawo do wniesienia skargi do prezesa urzgdu ochrony Danych osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, 2e przetwazanie danych osobowych panitpana dotyczqcych naiusza-pzepisy
r ozpozqdzenia 20 I 6 I 67 9.

8

3.

Nie przysfuguje Pani/Panu:
23

Specyfi kacia Warunkow Zam6wienir

w spBwie Swiadczenia uslug w

zalrBie kompleksorr€go spzqbnia

w budynkadl Naczelnego Sqdu Adminblraqjnego wraz z pr4leglym do nich tercnem

rozpozqdzenia 20 16/679 prawo do usuniecia danych
osobowych;
2) prawo do pzenoszenia danych osobowych, o kt6rym mowa w art. 20 rozpozqdzenia
2Q16t679;
3) na podstawie art .21 tozpotzqdzenia 2016/679 prawo spzeciwu, wobec pzetwazania
danych osobowych, gdyz podstawq prawnq pzetwarzania PanilPana danych
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c rozporzqdzenia 20161679.
1) w zwiEzku z art. 17 ust. 3 lit. b i c

XXVI.Realizacja pzez Zamawiaiqcego obowiqzk6w okreslonych w art. 19 ust. 4 ustawy oraz
pozostalych obowiezk6w informacyjnych dotyczqcych przetwarzania danych osobowych

1.

Wystepienie pzez osobg, K6rej dane dolyczq z 2qdaniem, o kt6rym mowa w art. 18 ust. 1
tozpozqdzenia 20161679 nie ogranicza przetwazania danych osobowych do czasu
zakoriczenia postgpowania o udzielenia zam6wienia publicznego lub konkursu.

2.

W przypadku gdy wykonanie obowiqzk6w, o kt6rych mowa w art. 15 ust. 1-3 rozpozqdzenia
2O161679, wymagaloby niewspolmiernie du2ego wysilku, Zamawiajqcy moze 2qdac od osoby,

kt6rej dane dotycza, wskazania dodatkowych informacji majqcych na celu sprecyzowanie
2qdania, w szczeg6lno6ci podania nazwy lub daty postQpowania o udzielenie zam6wienia
publicznego lub konkursu albo nazwy lub daty zakoriczonego postQpowania o udzielenia
zam6wienia.

3.

Skorzystanie pzez osobq, kt6rej dane dotyczq, z uprawnienia do sprostowania lub
uzupelnienia danych osobowych, o kt6rym mowa w art. 16 rozpozqdzenia 2016/679, nie
moze skutkowa6 zmianq wyniku postQpowania o udzielenie zam6wienia publicznego lub
konkursu ani zmianq postanowiei umowy w zakresie niezgodnym z ustawami ani nie mo2e
naruszac integralnoSci protokolu postepowania o udzielenie zam6wienia oraz jego
zalqcznik6w.

4.

Zamawilqcy pzypomina, 2e Wykonawca powinien wypelni6 obowiqzki informacyjne
pzewidziane w art. '13 lub art. 14 rozporzqdzenia 20161679 wobec os6b fizycznych, od
kt6rych dane osobowe bezposrednio lub po6rednio pozyskal w celu ubiegania sig o udzielenie
zam6wienia publicznego w pzedmiotowym postepowaniu. Wykonawca zlo2y w ofercie
oswiadczenie o wypelnieniu obowiqzk6w informacyjnych pzewidzianych w art. 13 lub art. '14
r ozporzqdzenia 20 1 6 I 67 9.

&*eAS---

Pzewodniczqca Komisji Peetargowei
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Specyfikaqa Warunkot Zam6wienia
w sprawie Swiadczenia uslug w zalrcsie kompleko*ego sptz4bnia w budynlGdt Naczelnego Sqdu Administracyinego

wraz z pr.yleglym do

ni$ terenem

ZALACZNTKT

1

2.
3.

.

Formularz oferty

-

zalqcznik nr

I

Opis przedmiotu zam6wienia - zalqcznik nr 2

O6wiadczenie o braku podstalv do wykluczenia ispelnieniu warunk6w udzialu
w postepowaniu - jednolity dokument (JEDZ) - zalqcznik nr 3

4.
5.

Projektowane postanowienia umowy

-

zalqcznik nr 4

O6wiadczenie dot. grupy kapitalowej - zalqcznik nr 5

6. O6wiadczenie Wykonawcy o aktualno5ci informacji zawartych
w o6wiadczeniu, o kt6rym mowa w art. 125 ust. I ustawy, potwierdzajqce brak podstaw do
wykluczenia - zalqcznik nr 6
7.

Wykaz uslug

25

- zalqcznik

nr 7

vr sprawie Swiadczenia

ush{ w

Specyf kacla Warunko!,Y Zarnowienh
zakresie komplekso{ego sprzEbnia w budynkad Naczelnego Sqdu Administraqjnego wraz z p.zyl€gvm do nich terenem

Zalqcznik Nr 1
do SWZ
OFERTA

W odpowiedzi na ogloszenie o przetargu nieograniczonym w postepowaniu o udzielenie
zam6wienia publicznego prowadzonym, zgodnie z przepisami ustawy z dnia { I wrze3nia 2019 r.
Prawo zam6wiei publicznych (t.j.: Dz.U. z 2021 r., poz, 1129 z p62n. zm.l, w sprawie Swiadczenia
uslug w zakresie kompleksowego sprzetania w budynkach Naczelnego Sqdu Administracyjnego
wraz z przyleglym do nich terenem - Nr sprawy: WAG.262.8.2O21
WYKONAWCA:
(w Wypadl<u skladania ofeiy
konsorcjum i wwagane dane)

paez pdmioty wystqpujqce ws6lnie nalety poda6 wszystkich ws$lnik6w srd/ki cwilnej lub czlonk6w

lmie i nazwisko lub firma Wykonawcy:
Adres (siedziba):
Wojew6dztwo
Telefon
ePUAP, e-mail

NIP/ PESEL,
(w zale2nosci od podmiotu)

sklada ofertQ w wy2ej wymienionym postepowaniu ioSwiadcza 2e

1.

Oferuje wymienionq uslugg, zgodnie z opisem zawartym w zalqczniku nr 2 oraz zalqcznikiem nr 4

do SWZ, wg zasad i na
brutto:

warunkach okreSlonych

zl

w SWZ za cengl lqczn1

(slownie:
zlotych),

podatek VAT 23o/o, obliczonq zgodnie z ponizszE tabelq
Cena jednostkowa

Lp.

Nazwa uslugi

llo56
miesiecy

1

2

3

brutto
za 1 miesiqc

swiadczenia uslug

WartoSe brutto
PLN

PLN

1

Swiadczenie uslug w budynku pzy ul.
Boduena 3/5 w Warszawie

12

2

Swiadczenie uslug w budynkach pzy
ul. Jasnej 6 i ul. Jasnej '1 w Warszawie

12

5/3xiU

4

RAZEM
(podsumowanie porycji 1 i pozycji 2):

Cena oferty brutto musi byC wyrazona w ztotych polskich z doktadno6ciq do dw6ch miejsc po pzecinku
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tym

w sprawie Swiadczenia

2.

ush{

Specyfi kacla Warunk6w Zam6wEnia
w zakresie kompleksowego spazEbnb w budynkad Naczelnego Sqdu Adminbfacrjnego wlaz z przylegtym do nich terenem

Cena oferty zawiera wszelkie koszty niezbedne w celu nalezytego i pelnego wykonania zam6wienia,

zgodnie z wymaganiami opisanymi w SWZ, jak r6wnie2 w niej nie ujqte, a bez kt6rych nie mo2na
wykona6 zam6wienia, w szczeg6lno5ci: calkowity koszt uslugi niezbqdny do realizacji zam6wienia

przez okres 12 miesigcy

od

przejgcia

do obslugi obiekt6w wg zakresu wymienionego

w

szczeg6lowym opisie zam6wienia, zgodnie z wymaganiami SWZ, oraz zaoferowanie uslug zgodnie
z oSwiadczeniem zlozonym w ofercie. Cena uwzglgdnia r6wnie2 wszelkie skladniki ryzyka ztiqzane

z

3.
4.

re

alizaqq zam6wien a.
i

Oferujq wykonanie uslug zgodnie z opisem w zalqczniku nr 2 do SWZ.
O5wiadczam , i2 czas reakcji od chwili wezwania przez Zamawiajqcego

(kryterium oceny ofert nr

2) wynosi (zaznaczyd wla$ciwe):

n
!
!
!
5.

do

l

godziny

do 2 godzin
do 3 godzin
do 4 godzin

O6wiadczam, 2e zapewnimy na czas realizaqi pzedmiotu zam6wienia obecno66 koordynatora w
budynkach (kryterium oceny ofert nr 3), pzez (zaznaczye wh9ciwe)l

!
!
n
!
6.

5 godzin dziennie
8 godzin dziennie

10 godzin dziennie
13 godzin dziennie

OSwiadczam ,2e

pzy realizacji zam6wienia pracownicy kierujqcy czynnoSciami os6b wykonujqcych

uslugq sprzqtania (brygadzista/ koordynator) oraz pracownicy wykonujqcy uslugg spzqtania w
budynkach Naczelnego Sqdu Administracyjnego bgdq zatrudnieni na podstawie umowy o prace.

7.

oswiadczam, 2e do wykonania przedmiotu umowy zostanie skierowany personel, kt6rego
wynagrodzenie za prace jest r6wne lub pzekracza r6wnowarto66 minimalnego wynagrodzenia za
prace albo minimalnej stawki godzinowej, o K6rych mowa w ustawie z dnia 10.10.2002
o minimalnym wynagrodzeniu za prace (t.j. Dz.U. z 2020 r. pol.2277).

8. OSwiadcza, 2e jesf: (wla1ciw wyb6r naleiy zaznaczy1 wpisujqc w pole prostokqta znak X)
mikro pzedsigbiorcq

II
II

malym przedsiqbiorcq
Sredni m przedsiqbiorcq

du2ym przedsiqbiorcq

Definicja mikro, malego isredniego pzedsiQbiorcy znajduje siq w

aft.7

6 marca 2018 r. Prawo pnedsigbiorc,w (t.j. Dz. tJ. z 2021 r. poz. 162).
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ust. 1 pkt 1,2

i3

ustawy z dnia

w sprdwie Swiadczenia

9.

uslw

Specyfi kacja Warunkor Zamtuienia
w zakesie kompleksowego sprz4bnh w budynkad Naczelnego Sqdu Adminbtracyjnego vrBz z przyl€0tm do nft$ terenem

Zam6wienie zamierza wykona6 sam / zleci6 podwykonawcoml

Podwykonawcy/om powiezy nastgpujqcq czg56 / czg6ci zam6wienia, (je2eli dotyczy)

o

wartoSci

zl (warto56 bez VAT zleconego podwykonawstwa w

ramach zam6wienia).
Ninie.fszym wskazuje nazwg (firmq/y) podwykonawcy/6w, kt6remu/ kt6rym zamieza powiezy6

wykonanie cz?Sci zam6wienia, 0e2eli sq znani)
10. Na podstawie arl. 225 ustawy o6wiadcza, 2e wyb6r oferty:
(wlaSciwy wyb6r nalezy zaznaczyA wpisujqc w pole prostokqta znak X)

nie bgdzie prowadzi6 do powstania u Zamawiajqcego obowiqzku podatkowego;

bgdzie prowadzi6 do powstania u Zamawiajqcego obowiqzku podatkowego:

a)

wskazujq wartoS6 towaru/ustugi objgtego obowiqzkiem podatkowym
Zamawiajqcego, bez kwoty podatku od towar6w i uslug VAT:

b)

wskazujq stawke podatku od towar6w i uslug, kt6ra zgodnie z wiedzE
Wykonawcy, bedzie miala zastosowanie:

't1 Zapoznal sig z SWZ, zawierajqcq m.in. projektowane postanowienia umowy, i nie wnosi do niej
zaslze2e{,
takze zdobyl wszelkie informacje niezbgdne do przygotowania oferty
i wykonania zam6wienia oaz zobowiqzuje siq w pzypadku wyboru naszej oferty do zawarcia

a

umowy na wy2ej wymienionych warunkach,

w

miejscu

i

terminie Wznaczonym pzez

Zamawiajqcego.
12 Pozostaje zluiqzany ofertq do dnia okre6lonego w SWZ w rozdziale "Termin zwiqzania oferte".
13 Osobq upowaznionq do kontakt6w z ZamawiEqcym, w celu realizaqi umowy jest:

Pani/Pan
e-mail:

..

..

.. ... ..

tel ....................... faks:
..

14 Wypelnil obowiqzek informacyjny

pzewidziany w art. 13 lub art. 14 RODO wobec os6b

fzycznych, od kt6rych dane osobowe bezpo5rednio lub poSrednio pozyskal w celu ubiegania siq
o udzielenie zam6wienia publicznego w niniejszym postepowaniu (WkreSliC ieili nie dotyczyf
15 Oswiadczam, 2e wadium zostalo wniesione w formie: ... ... ... w wysokoSci ... ... ... PLN.

I Niepotzebne skresli6
3

W pzypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych ni2 bezposrednio jego dotyczqcych lub zachodzi
wytqczenie stosowania obowiqzku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust.4lub art. 14 ust. 5 RODO tresci oswiadczenia
wykonawca nie sklada (usuniqcie tresci oswiadczenia np. peez jego wykreslenie)
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Speqfi kacF warunkdfl Zarndvrbnh
w sprawie Swiadczenh ushrg w zakesie kompleksoflego sprzqbnia w budynkadr Naczeln€go

'16. Wadium wniesione

Edu Administraqjnego

wftrz z

pr4legtm

do nidl lercnem

w pieniqdzu nalezy arn5cie na rachunek bankowy nr

i aKualno66 nastgpujqcych podmiotowych Srodk6w dowodowych
potwierdzajqcych spelnianie warunk6w udzialu oraz brak podstaw wykluczenia, kt6re

17. Potwierdzam prawidlowo66

Zamawiajqcy posiada (wy pelnie jeili dotyczy):

Okreslenie podmiotowego Srodka
dowodowego, kt6ry posiada Zamawiajqcy,
o ile podmiotowy Srodek dowodowy jest
prawidlowy i aktualny

Nazxra postepowania,

Numer postepowania lub
oznaczenie sprawy

Oswiadczamy, 2e dane zawarle w ofercie, dokumentach ioSwiadczeniach sq zgodne ze stanem
faktycznym, a ich prawdziwo6d potwierdzam/y podpisem.

Wykaz dokument6w skladajqcych sie na oferte:

1. ...................
2
J

ofertq naleiy podpisa6
kwalifi kowanym podpisem elektronicznym
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Specyfi kacF Warunkori Zarno$enia
w sprawie Swiadczenia usfug yJ zakresie komplekso ego spz4hnia w budynkad Naczelnego Sqdu AdminEtaqjnego wraz z pr4legvm do nii$ terenem

ZalEcznik Nr 2
do SWZ

OPIS PRZEOMIOTU ZAMOWIENIA

L

Zestawienie danych niezbqdnych do realizacji zam6wienia publicznego w sprawie Swiadczenia uslug w
zakresie kompleksowego sprzqtania budynk6w Naczelnego Sadu Administracyjnego:

a) pzy

ul. Gabriela Piotra Boduena 3/5 w Warszawie wraz z przyleglym do niego terenem.

t.P.

Irosc

m2

TRESE

WY(AZ POWIERZCHNI
1

Powierzchnia podlogi*, w tym:

12.540,20
4.895,89

1.1

Wykladzina Balsen Pilot

7.2

Parkiet

1.3

Kamief kashmere white szlif

2.t62,25

t.4

Terrazo

L.465,70

1.5

Gres Mistral Beige

335,6s

1.6

Gres Quarzite

203,s7

1.7

Posadzka 2ywiczna

1.8

Podloga i schody szklane

2

Glazura na icianach

1.900,00

3.

Powienchnie szklane, w tym:

5.452,75

3.1

okna

3.2

Okna wewnatrz atrium na fasadzie slsiedniego budynku

3.3

-

337

,t8

3.001,36
137,60

ramy metalowe, drzwi i 6cianki przeszklone

Elementy szklane elewacji i wejScia gl6wnego na zewnatrz

3.980,00

274,0t
445,29

budynku

3.4

Podloga i schody szklane (strona spodnia)

137 ,60

3.5

Szklana balustrada (2 x 106,30 m'!)

2L2,60

3.6

Szklany dach

4.

Powienchnia na zewnqtrz budynku, w tym:

4.t

chodnlk

-

kostka

4.2

Chodnik

-

ptyty betonowe

90,00

4.3

6 kopert

-

kostka

90,00

-

403,25

wewnatrz atrium

5.597,93
819,00
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Speqf kacja Warunk6w Zarn6wk$ia
w sprawie Swiadczenia usfug w zakesie korylekso*ego sptz4bnh w budynkad Naczelnego SAdu Adminisfacynego wraz z pzyleglym do nidr terenem

L.P.

Irosc

m2

TRESC

4.4

Schody

61,00

4.5

Rejon wjazdu - kostka

27 ,OO

4.6

Wjazd - beton

4.7

3 tarasy

4.8

2 tarasy - terazzo

4.9

Parapety kamienne 40,29 m2 imetalowe 96 m'

L36,29

4.10

Szklany dach atrium

403,25

4.lt

elementy szklane wraz ze Slusarkq (poziom +2 -+9)
- do umycia przy wykorzystaniu wysiegnik6w alpinistycznych

2.O77 ,87

4.t2

Zaluzje ruchome istale (dwustronnie: 2 x 769,69 mr)

1.539,38

Elewacja

-

1,57 ,OO

plyty betonowe

290,00
7

-

ZESTAWIENIE POMIESZCZEft

,t4

*

1.

Pomieszczenia biurowe i pokoje narad

2

Sale rozpraw i zgromadzefi

67t,64

8

3

Sale i pokoje konferencyjne

29L,29

I

4.

Eiblioteka

188,05

l+2

5

Korytarze

1.410,80

6

Korytarze (kondygnacja -2)

7

Pomieszczenia (kondygnacja -2): archiwum, separator
tluszczu, agregatornia, wentylatornia, magaryny

8.

Magazyny (kondygnacja 0)

9

Hole i pnedsionki

10.

Klatki schodowe

L7.

Garai - 43 miejsca

72.

Windy + urzQdzenia do przemieszczania os6b
niepelnosprawnych
Sanitariaty (damskie, meskie oraz dla niepelnosprawnych),
w tym:

13.
13.1

Umywalki (75 szt.)

L3.2

Sedesy (70 szt.)

13.3

Pisuary (25 szt.)

t3.4

Brodziki (2 szt.)

3.688,82

35

59,88

2

1.555,71

7

98,14

4

2.267,94

53

442,73

26

1.158,89

5l

2L7

1

5+2
479,90

58

Speclf kacla Warunko.i Zamowienia
w sprawie Swiadczeoia uslug w zakesie komplekso'r,ego sptz4hnia w budynkadr Naczelnego Sqdu Administraqinego wraz z przyleglym do nich terenem

LP.

m2

TRESE

tlose

L4,

Pomieszczenia pomocnicze, w tym:

276,41

39

L4.7

Pokoje socjalne i aneksy herbaciane
(24 szt. zlewozmywak6w)

72,77

t7

t4.2

Aneksy sprzataczek
(13 zlew6w)

20,00

72

14.3

Palarnia, szatnia

40,90

2

L4.4

Powielarnia

64,41

2

14.5

Pomieszczenie rzemieSlnik6w, portier6w, magazyniera,

55,94

5

t4.6

archiwist6w, informatyk6w
5mietnik

22,39

1

RA;ZEM:

12.540,20

/podsumowanie punkt6w 1 do 14l
*Powienchnia podlogi
do sprzEtania

-

powierzchnia calkowita podlogi pomniejszona o powierzchnie zajqta przez meble

b) pny ul. Jasnej 6 wraz z przyleglym do niego terenem oraz pomieszczeniami biurowymi prry
ul. Jasnej 1

t.P.

tLose

m2

TRESC

WYKAZ POWERZCHNI

Powienchnia podlogit, w tym:

4.997,L7

1.1

wykladzina dywanowa

2.633,03

7.2

Wykladzina dywanowa ul. Jasna

1.3

Parkiet

308,99

1.4

Kamieri kashmire White igranit Ceylon

373,21

1.5

Kamief granit sapporo

417 ,52

1.5

Marmur Biala Marianna

1.7

Gres

430,58

1.8

Posadzka iywiczna

462,06

1.9

Wykladzina

2

Glazura na Scianach

1.109,73

3

Powierzchnie szklane, w tym:

t,722,O9

3.1

ramy metalowe i drewniane, drzwi i 6cianki
przeszklone (obustronnie), lustra: powierzchnia do

L.324,97

3.2

Szklany szyb windowy:

1

Okna

252,63

1

54,67

64,48

PCV

-

umycia
289,74

-powierzchnia wewnetrzna !44,87 m2
.ta

11

Specyfikacia Warunk&v
w sprawie ${iadczenia uslw w zakrcsie kompleksorrego

t.P.

27

Zar6!

ienia

spz4hnh w budynkad Naczelnego

Sqdu Administacyinego rvraz z przylegiym do niJl tercnem

tLosc

TRESC

-powierzchnia zewnetrzna L44,87 mz
Szklana winda D3 - przeszklenia wewnEtrz, lustra,

15,0s

Scianki, sufit

-

przeszklenia zewnqtrz

3.4

Szklana winda D3

3.5

Szklana balustrada na klatkach schodowych

3,77
87

(obustronnie)
4

Powienchnia na zewnatrz budynku, w tym:

-

kostka w tym 2 koperty parkingowe

4.7

Chodnik

4.2

Dziedziniec iwjazd

4.3

2 tarasy

4.4

1 taras

4.5

Okna

4.6

-

-

-

kostka granitowa lupana

drewno egzotyczne (deska tarasowa)

,56

1.599,03

400,00
5s,00
38,62

plyty betonowe tarasowe

37

ramy metalowe i drewniane

1007,23

-

- do wysoko6ci 4,28 m

-

205,43 m2

- od wysoko6ci 4,28 m

-

795,80

,22

m'1

Drzwi wej(cia gl6wnego od zewnqtrz (skrzydlo drzwiowe

7

,20

i przeszklenia przylegle)

4.7

Balustrady szklane na tarasach

4.8

Cokoly kamienne
ZESTAWIENIE POMIESZCZE

106,10
53,55
T'

7.

Pomieszczenia biurowe w tym BMS i 2 pokoje narad

2.

1.565,62

53

Sale rozpraw, sale konferencyjne, foyer Sali wykladowej

330,18

6

3.

Klatki schodowe

358,s5

18

4.

Hole, pnedsionki, koryta.ze, komunikacia

772,24

53

5.

Pokoje go3cinne wraz z przedpokojami

627,?a

28

6.

tazienki prry pokojach go6cinnych, w tym:

9?',95

28

6.1

umywalki (28 sztuk)

6.2

sedesy (28 sztuk)

6.3

brodziki (28 sztuk)

6.4

bidety (2 sztuki)

6.5

wanny (2 sztuki)

7

7.L

Pomieszczenia wydzielone o zakresie crynnoSci
sprzetania ograniczonym do:
okresowego mycia okien (wraz z ramami) od strony
wewnetrznej w 5 pomieszczeniach na kond ygnacji +8

6
6

Specyfi bcja Warunkou zamowienia
w sprawie Sv{iadczenia uslug w zakresie kompleksorego spz4bnia w budynkad Naczelnego SEdu Administracrjnego wlaz z przyleglym do

Irosc

m2

TRESC

L.P.

8

Pokoje w oficynie w tym lazienki i aneksy kuchenne

9

windy + urzedzenia do przemieszczania os6b
niepelnosprawnych

ni$ terenem

Ltz,tl
5,31

5

3+1

Sanitariaty (damskie, meskie oraz dla
10.

L3A,O7

L7

10.1

niepelnosprawnych),
w tym:
Umywalki (27 szt.)

10.2

Sedesy (27 szt.)

10.3

Pisuary (10 szt.)

11.

Pomieszczenia pomocnicze, w tym:

293,25

27

11.1

Aneksy kuchenne, pokoje socjalne
(11 szt. zlewozmywak6w)

1L3,97

tt

17.2

Magazyny, magazynki podrqczne

57,L2

4

11.3

Pa

43,83

2

Lt.4

Gabinet lekarskl i pielQBniarki

44,48

2

11.5

Pomieszczenia gospodarcze

17

,81

7

11.5

Smietnik

22,O4

1

larnia, szatnia

LZ.

Pomieszczenia techniczne, magaryny, przedsionki i
koryta ze na kondygnacjach -2 i+8 z posadzkq iyttricznq

438,86

18

13.

Pomieszczenia biurowe pny ul. Jasnei

252,63

11

I

RAZEM:

4.997 ,L7

/podsumowanie punkt6w 1 do 13/
*powieEchnia podlogi do spoqtania

[.

-

powieachnia calkowita podlogi pomniejszona o powierzchnie zajqta przez meble

zakres wykonywanych crynnosci - dotyczy budynku Naczelnego sedu AdministracyjneSo przy ul.
Gabriela Piotra Boduena 315 wraz z PrzylegIm do niego terenem'
Serwis dzienny - praca w godz. 6.30 - 16.30
Serwis popoludniowy - praca w godzinach 16.30 - 21.00
przypadku pracy
Praca w godz. 5.30 - 21:00 we wszystkie dni pracy sqdu (od poniedzialku do piatku, a w
Sqdu w soboty - r6wnie2 w tych dniach).
niedziele i
Sprzatanie terenu zewnqtznego iodSnie2anie we wszystkie dni pracy sqdu a takie w soboty,
6wiqta.
Czestotliwolt
wykonyr.ranych

cIynnosci
1.

pomiesr..enia biu.owe i Pokoie narad, sale rozPraw i ztromadzeli, sale i poko je konferencUne, Biblioteka i
Gzytelnia akt

34

Specfl kaqa U/arunkdw Zam6wienE
w spraxie Swiadczenia uslug w zakesie kompleksoxego sprzabnh w budynkad Naczelnego Sedu Adminbhacyjnego wraz z przyleglym do

ni$ tercnem

Czestotliwo*
l.p.

Zakres czynno66i

wytonywanych

Opis irodka czystoici

czYnnogci

1.1

Opr6inianie pojemnik6w na amieci wraz
wymiane work6w

z

codziennie

Worek foliowy na lmieci- super mocny,
wykonany z folii LDPE - kolory zgodne z
zasadami segregacji

t.2

Op16inianie pojemnikdw niszczarek wraz
z wymianE work6w
Przestrzeganie segregacji odpad6w

codziennie

Worek foliowy na Smieci, super mocny,
wykonany z folii LDPE - kolory zgodne z
zasada mi segregacji

zgodnie z zasadami obowiEzujEcymi w
NSA

Jednorazowe (ciereczki przeciw kurzowi
nadajQce sie do usuwania codziennych
zabrudzefi oraz skutecznie usuwajace ku12
ze wszystkich powierzchniod drewna po
szklo. PosiadajQce skladniki antystatyczne,
kt6re ograniczajQ ponowne osadzanie

-

Suche 3cieranie kurzu z biurek,
1.3

parapet6w, p6lek, telefon6w, lamp
biurowych oraz z innych powierzchni

codziennie

ku12u.

Parapety,,Helodu/' - w zaleinoici od
stanu zanieczyszczenia do mycia naleiy
uiywai lagodnego arodka myjQcego.
Produkt ten nie moie niszczyi laminatu,

wyPosaienia biUrowego

naleiy uiywaa miqkkich Sciereczek
bezpylowych.
Naleiy uiywai profesjonalnego
1.4

Odkurzanie wykladzin podlogowych oraz
Scieranie na sucho listew
ptzypodlogowych

codziennie

odkurzacza z aktywne szczotka.
Nie naleiy dopuszczad do kontaktu

z

woda i innymi cieczami oraz z gorAcymi
przedmiotami, jak i odczynnikami
chemicznymi.
Polecana metoda,,prania na sucho" z
uiyciem specjalnego proszku

1.5

Bierlce usuwanie plam

z

wykladzin

codziennie

nasEczonego aktywnym plynem
absorbujQcym. Powstale plamy
(punktowe odplamianie) nalery usuwad

specjalnie przeznaczonymi do tego celu
lrodkami, np. 6ciereczkami,WtpE OFF".
Wymagane je5t dokladne rozpoznanie
podloza w celu doboru preparatu.
Wymagane jest uiycie preparat6w

chemicznych oraz myjni cisnieniowej
gorAcowodnej lub ze stopniem parowym.
W pierwszej kolejno3ci nale2y stosowai
1.6

Mycie posadzkiz kamienia Kashmere
White w salach rozpraw

codziennie

najmniej agresywne Srodki,
biodegradalne ilagodne dla podloia, nie
uszkadzajQce impregnatu. Natomiast
miejsca nie doczyszczone naleiy poddad
dzialaniu preparat6w bardziej
inwazyjnych. Wskazane uiycie
profesjonalnego automatu szoruiacosu5zQcego i ewentualne uzupelnienie

7.7

Mycie parkietu

mycie codziennie

pokrycia impregnatem.
Wymagane jest dokladne rozpoznanie
podloia w celu doboru preparatu.
Do bieiacego czyszczenia naleiy uiywaa
neutralnych preparat6w, kt6re nie
usuwajq warstwy ochronnej. Zabrudzenia

Specrfi kacia Warunk&!, Zaftwienia
w sprawie Swiadczenia uslug w zakresie kompleksorqo sprzEbnia w budynkad Naczelnego Sqdu Adminisbacrjnego wraz z przyleglym do

CrestotliwoJt
wykonywanych

zakres czynnoici

l.p.

nid terenem

opis Srodka czysto3€l

crynnoSci
Konserwacja parkietu

konserwacja 2 x w
trwania Umowy

czasie

i piasek naleiy usunQi szczotkE, mopem

lub odkunaczem. JeSli istnieje taka
potneba podloge naleiy zmyd szmatkE
lekko zwilionl w produktach typu Bona
Cleaner, Devalim, Brinatur lub innych

r6wnowainych, tzn. w roztwone
wodnych przyjaznych dla Srodowiska
emulsji przeznaczonych do czyszczenia
polakierowanych podl6g drewnianych.
Do konserwacji parkietu zaleca sie

produkty typu Eona Polish, Devalim,,
Brinatur lub inne r6wnowaine, t2n.
gotowe do uiycia produkty na bazie
wody, pr2eznaczone do pielegnacji
polakierowanych podl6g d.ewnianych,
zwiqkszajQce ochrone podlogi przed
Scieraniem i wilgociq oraz nadajQce
powierzchni tadny potysk, bez
konieczno6ci polerowania,
Sprzetanie izmywanie naczyri po
naradach i uroczystosciach w salach
1.8

konferencyjnych, w salach rozpraw
pokojach narad, je(li nie zostaty

i

w

w miare potrzeb

sprzEtniete przez serwis dzienny.
Usuwanie wszelkich zabrudzed
powierzchni szklanej lciankl w czytelni

Naleiy uiywad uniwersalnego Srodka
czyszczecego, ef ektywneto, tatwo

z

1.9

codziennie

akt

1.10

1.11

Czyszczenie tablicy w sali konferencyjnej

912
Mycie koszy na 3mieci

usuwajecego tluszcz, alady palc6w
nikotyny. Srodek powinien lekko
nablyszczaa powierzchnie i nie
pozostawiaa smug,

i

codziennie

-

lub w miarq potrzeb

1x w tygodniu
(pietek)
Srodek do czyszczenia i konserwacji
powierzchni metalowych, zawierajQcy
specjalne oleje organiczne oraz alkohol

isopropanol.
Pianka czyszczeca do kontakt6w

t.12

Czyszczenie klamek, wy{ecznik6w Swiatla,

luster

1 x

w tygodniu

(czwartek)

efektywnie usuwajQca r6ine plamy, w
tym r6wniei Slady po palcach.
Pozostawia powierzchnie czYsta bez
splukiwania.
Lustra powinny byi czYszczone
preparatami do mycia iczyszczenia
powierzchni szklanych za PomocQ
papierowych recznik6w bQdi miqkkich
iciereczek.
Pianka do mebli przeciw

1.13

Pokrycie mebli emulsjE pielegnacyjnq

1x w tygodniu
(czwanek)

kurzowiw

sprayu, do czyszczenia codziennych
u abrudzeri oraz skutecznego u5uwania
kurzu ze ws2ystk ich powienchni, takich

Jb

w sprawie srxiadczenia

!sh{

Specrf kacja Warunkdr Zamowienia
w zakrcsie komplekso*ego sptz4bnh w budynkad Naczelnego Sqdu Adminbt'dcyjnego wEz z przyl€gym do nidl tercnem

Czestotliwoif
l.p.

Zakres crynnoSci

wykonyvranych
crynno3ci

Opis Srodka czysto6ci

jak: plastilq spnqt RW, ceramika,
powierz chnie emaliowane, szkto, drewno.
Powinna zawierai skladniki
antystatyczne, kt6re ograniczajQ ponowne
osadzanie sie kurzu, nie po2ostawiajac
smug. Po wykonaniu czynnoici powinna

pozostawiai po sobie delikatny,
odSwieiajAcy zapach.

r.L4

Przetarcie wylecznik6w Swiatla 3rodkami
dezynfekujQcymi

1x w miesiacu
(w dniach 25

-30)

Naleiy stosowai irodek antystatycznobakteriob6jczy w postaci pianki. Po kilku
sekundach naleiy wytrzed do sucha.
Odkurzai naleiy zawsze miqkkE szczotkQ,
wycierat wilgotne szmatkQ bez
stosowania agresywnych Srodk6w
a

1.15

Przetarcie i konserwacja powierzchni
drzwi pelnych wewnatrz budynku

1xw

miesiacu

{w dniach 25

-

30)

czyszczEcych.
Po wyczyszczeniu na suchE powierzchnie

moina zastosowad irodek do konserwacji
drewna.
Usuwanie kurzu z mebli
(cala obudowa zewnqtrzna)

t.11
1.18

Usuwanie kurzu z obraz6w oraz
element6w dekoracyjnych
Czyszczenie z kur2u okladzin Sciennych z

forniru w salach

w miesiacu
(w dniach 25-30)
1x

Po usuniqciu kurzu oraz przetarciu
wilgotnE iciereczkA naleiy zastosowai
preparat do konserwacii mebli.

(w dniach 25 -30)

Czynnoici naleiy wykonywad delikatnie.
miqkka 3ciereczkq lub miekkE szczoteczka.

1x w miesiacu
(w dniach 25-30)

ssawki z miekkim wlosiem.

1x w miesiQcu

Usuwanie kurzu odkurzaczem prly uiyciu
Do gruntownego czyszczenia wykladziny

2xwczasietrwania
Umowy
(m-c kwieciei/maj
1.19

Pranie wyktad2iny dwanowej i obii
tapicerskich

i m-c

paidziernik/listopad)
wg ustalonego
harmonogramu

naleiy uiywat profesjonalnego spngtu.
Polecana metoda,,prania na sucho" z
uiyciem specjalnego proszku
nasqczonego aktywnym plynem
absorbujecym.
Do obid tapicerskich naleiy

uiywai

profesjonalnego sprzetu iak i Srodka do
prania wykladzin tekstylnych, wysoko
wydajnego i nisko pieniecego,
pozostawiajQcego pnyjemny zapach,

Naleiy uiwad lagodnego plynu do mycia
i gtadkich powierzchni, nie
niszczacego powlok lakierniczych. grodek

szkla

myjQcy powinien bya bezchlorkowy

L.20

Mycie okien (wraz z ramami)oraz
wszelkich powier.chni szklanych (!ciany,

drzwi)wewnEtrz

2xwczasietrwania
Umowy

(m{ manec/kwieciei
im-c
paidziernik/listopad)

i

neutralny, bez koloru inie powinien
niszczyi wyrob6w gumowych, szkla,
lakieru i aluminium.
Plyn powinien zawierai specjalny skladnik
opracowany na bazie alkoholu oraz kwasu
octowego, dziqki kt6remu szybko i
skutecznie usuwa plamy, kurz itluszcz
oraz pozostawia pruyjemny zapach.
Preparat po dokladnym wypolerowaniu
nie powinien pozostawiai smug.
Do mycia naleiy

uiywai miekkich

Sciereczek lub gqbek i czqsto je splukiwad
podczas mycia.
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Speqfi kacia Warunkorv Zamowienia
w spra{ie Swiadczenia ushrg w zakresie komplekso ego sptz4bnia w budynkad Naczelnego Sqdu Administracyinego wEz z prryleglym do nlJl lerenem

czqstotliwoS6
l.p.

wykonywanych

opis irodka czystos€i

czynno{ci
2.

Pomiesz€zenia wydrielone (gabinety, sekretariaty i pokoie biurowe) z ograniczonym zakresem crynnoici,

It6rych codzienne sprzQtanie bedzle realizowane silami Zamawiaiqcego
Do gruntownego czyszczenia wykladziny

2xwczasietrwania

2.!

P.anie wykladziny dywanowej i obid

(m-c kwiecie6/mai
i m-c

tapicerskich

paidziernik/listopad)
wg ustalonego
harmonoEramu

naleiy uiywad profesjonalnego sprzetu.
Polecana metoda,,prania na sucho" z
uiyciem specjalnego proszku
nasaczonego aldywnym ptynem

absorbujqcym.
Do obid tapicerskich naleiy uiywae
profesjonalnego sprzetu jak iirodka do
prania wykladzin tekstylnych, wysoko
wydajnego i nisko pieniacego,
pozostawiajqcego przyjemny zapach.
Naleiy uiwad lagodnego plynu do mycia
i gladkich powierzchni, nie
niszczacego powlok lakierniczych. Srodek
myjQcy powinien byd bezchlorkowy i
neutralny, bez koloru inie powinien
niszczyi wyrob6w gumowych, szkla,
szkla

2.2

Mycie okien (wraz z ramami) oraz
wszelkich powienchni szklanych (5ciany,
drzwi) wewnEtrz pomieszczefi

2xwczasietrwania
Umowy
(m-c kwiecie6/maj

im<
paidzierniUlistopad)

lakieru ialuminium.
Ptyn powinien zawierai specjalny sktadnik
opracowany na bazie alkoholu oraz kwasu
octowego, dziqki kt6remu szybko i
skutecznie usuwa plamy, kurz ittuszcz
oraz pozostawia pzyjemny zapach.
Preparat po doktadnym wypolerowaniu
nie powinien pozostawiad smug.
Do mycia naleiy uiywaa miekkich
iciereczek lub gEbek i czqsto je splukiwai
podczas mycia.

2xwczasietrwania

2.3

Usuwanie kurzu z mebli wysokich
(obudowa zewnetnna g6rna)

kwieciei/maj

(m-c

i m-c

paidziernik/listopad)

Po usunieciu kurzu oraz przetarciu
wilgotnq iciereczka naleiy zastosowai
preparat do konserwacji mebli.

wg ustalone8o
harmonogramu
3.

3.1

3.1a

Pomiesacrenia pomocnicze:
pokoie socialne, palarnia, szatnia, pomlesrczenie archh'visty, powielarni, rzemieslnik6w, portier6w, 2
pomieszczenia magaryniera, inf ormatyk6w.
zakres czynnoft i laklbkllalq![Es4ucli
codziennie
biurowvch. w tym:
Opr6inianie po.iemnik6w na amieci wraz
worek foliowy na Smieci 35 l. - super
z wymiana work6w
mocny, wykonany z folii LDPE - kolory
codziennie

-

Przestrzeganie segregacji odpad6w

2godne z zasadami segregacji

zgodnie z zasadami obowiazujacymi w
NSA

3.1b

Opr6inianie pojemnik6w na Smiecil
niszczarek wraz z wymianE work6w.
PrzestrzeBanie segregacji odpad6w
zgodnie

z

codziennie

Worek foliowy na (mieci 60 1., super
mocny, wykonany z folii LDPE - kolory
zgodne z zasadami segregacji

zasadami obowiAzujQcymi w

NSA

3.2

Mvcie idezvnfekcia:

codziennie
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Mleczko do czyszczenia Powinno
skutecznie usuwai tluszcz i plamy, nie

Specyfi kacia Warunkox Zamowienia
w sprawie Snviadczenia ushg w zakrcsie komplekoy/ego spa4hnh w budynkadr Naczelnego Sqdu Adminbtracrjnego wraz z przylegvm do nich lerenem

Czestotliurogt
Lp.

Zakres

crynnoici

opis Jrodka czystoicl

wykonywanych
€zynnosci

rysuiEc powierzchni. Preparat delikatny
dla wszystkich powierzchni m.in. dla

zlewozmywak6w-- 22 sztuk

emalii, stali nierdzewnych i twonyw
szklano - ceramicznych.
3.3

Pr2etarcie glazury przy umywalkach,

codziennie

zlewozmywakach

Czyszczenie blat6w kuchennych,
3.4

drobnego wyposaienia, szafek,

codziennie

ociekaczy, stol6w i krzesel

Plyn uniwersalny do zmywania i mycia
glazury, o dlugotrwalym zapachu, nie
wymagajQcy splukiwania po umyciu,

Naleiy stosowad (rodki 0g6lno myjece,
usuwajEce tluszcze pOchodzenia
roilinnego i zwierzecego, nie uawierajQce
rozpuszczalnik6w i przeznaczone do
sektora iywnoSciowego. Czyszczenie
naleiV zakoiczyi przetarciem powierzchni
do sucha
Naleiy stosowaa delikatny, szybki, wysoce

3.5

Czyszczenie mikrofal6wek

codziennie

ef ektywny Srodek czyszczEcy,

rozpuszczaia€y tluszcz, bialka oraz

zabrudzenia organiczne.
codziennie
3.5

Oproinianie i czyszczenie popielniczek

lub kilkakrotnie w
ciEgu dnia w miarq

potrzeby
Czyszczenie wymaga uiycia preparat6w
chemicznych po uprzednim, dokladnym
rozpoznaniu podloia. Zastosowany
3.7

Srodek powinien

Mycie posadzki - plytkiz gresu Mistral
8eige, quarcite oraz terazzo

codziennie

byi o delikatnym

zapachu, szybko wysychajacy, nie

pozostawiajicy smug oraz wykazujecy
a ntypoSlirgowe. Przy
wiqkszych zabrudzeniach wskazane uiycie
mleczka do czyszczenia w standardzie ClF,
nre rysujEcego powierzchni

wla6ciwoSci

Do mycia posadzkikamiennej naleiv
uiywad Srodka czyszczQcego do rQcznego
czyszc2enia, po uprzednim, dokladnym

3.8

Zmywanie posadzki kamiennei w

codziennie

pomieszczeniu szatni

ro2poznaniu podloia. Srodek lekko
pieniAcy i delikatnie zapachowy oraz
szybko schnqcy, nie pozostawiajecy smug
oraz wykazujEcy

wlaiciwoici

antypo3lizgowe i nie uszkadzajecy
impregnatu. Wskazane uiycie sprzetu
profesjonalnego, np. automatu szorujEcozbierajecego i ewentualne uzupelnienie
pokrycia impregnatu.

-

3.9

Czyszczenie blatu iwycieranie kurzu
mebli iwieszak6w w pomieszczeniu

z

codriennie

szatni.

'to

Jednorazowe Sciereczki przeciw kur2owi
nadajQce sie do usuwania codziennych
zabrudzei oraz skutecznie usuwajace kurz
ze wszystkich powienchni drewnianych i
metalowych. PosiadajEce sktadniki
antystatyczne, kt6re ograniczajQ ponowne
osadzanie kurzu inie pozostawiajQ smug.

Speqfi kacia Warunkdir Zam6rienia
w sprawie Slviadczenia uslt4 w zakesie komplekssflego sptz4hnia w budynkad Naczelnego SEdu Administrasyjnego wraz z przyl€glym do nidl terenem

Czqstotliwol6
wykonywanych

zakres c.ynnogci

opis Srodka czysto{ci

crynnoici
Czyszczenie wymaga preparat6w

3.10

Zmywanie posadzki iywicznej w
pomieszczeniach powielarni, portier6w

i

chemicznych po upnednim, dokladnym
rozpoznaniu podloia. Srodek powinien
rozpuszczai nawet mocne zabrudzenia a
dzieki warstwie ochronnej zabezpieczya
podloie przed ponownym zabrudzeniem

codziennie

rzemieSlnik6w

Naleiy uiywai uniwersalnego Srodka
czyszczacego, efektywnego, latwo
3.11

Usuwanie wszelkich zabrudzefi
powierzchni szklanych

z

usuwajacego tluszcz, Slady palc6w
nikotyny. Srodek powinien lekko
nablyszczad powierzchnie i nie

codziennie

i

pozostawiai smug.

1.72

Mycie 6cian, czyszczenie listwy
boazeryjnej i gneinika w pomieszczeniu
palarni

Do czyszczenia Scian naleiy uiywad mopa
plaskiego i wody z dodatkiem delikatnych
2x w

tygodniu

(5roda, pietek)

detergent6w.

pny uiyciu
wilgotnej 6ciereczki nie pozostawiajacej
czyszczenie grze.inika
smu8.

Przetarcie zewnqtrznej obudowy
3.13

pochlaniacza dymu idrzwiwraz z
oiciernicQ w pomieszczeniu palarni

1x w tygodniu
(piatek)

Czyszczenie przy uivciu delikatnych

preparat6w i Sciereczek.
Wskazany plyn do czyszczenia lod6wek o

3.14

3.15

czyszczenie lod6wek -kompleksowe,
wraz z pruetarciem wnetrza

Czyszczenie armatury

1xw

tygodniu
(piatek)

1xw

tygodniu

(piEtek)

3.16

Kompleksowe mycie glazury

1-

nieprzyjemnego zapachu.
Plyn do usuwania kamienia,

z

przeznaczeniem do mycia armatury

i

powierzchni chromowo-niklowych.
Ptyn do zmywania duiych powierzchni

1x w miesiecu
(w dniach

aktywnym sktadniku tworzqcym ochronnl
warstwe, kt6ra nie pozwala na rozw6j
zbierajQcych siq na wewnetrznych
powierzchniach lod6wki
mikroorganizmow powodujacych
przedwczesne psucie sie iywnosci oraz
powstawanie i utrzymywanie sie

5)

-glazury nie wymagajecy
sptukiwania po umyciu, o dlugotrwatym

6cian

zapachu.
Czyszczenie wymaga preparat6w

3.L1

Zmywanie posadzki iywicznej w
pomieszczenia ch magazyn6w

1xw

miesiacu

chemicznych po uprzednim, dokladnym
rozpoznaniu podloia. Srodek powinien
aozpuszczai nawet mocne zabrudzenia a
dzieki warstwie ochronnej zabezpieczyc
podloie przed ponownym zabrudzeniem.
Do prania obia tapicerskich naleiy uiywaa

3.18

3.19

Pranie obia tapicerskich krzesel w

pomieszczeniu palarni

Czvszczenie spoin miqdzy ptytkami
posadzki- p\dkiz gresu Mistral Beige.

1x w miesiacu

profesjonalnego sprzetu iak i Jrodka do
prania wykladzin tekstylnych, wysoko
wydajnego i nieko pieniacego,
pozostawiajacego przyjemny zapach.
Czyszczenie wymaga uiycia

2xwczasietrwania

40

specjalistycznych preparat6w
chemicznych przeznaczonych do
czyszczenia spoin, nie powodujQcych
wyplukania lub wykruszenia spoiny.

Specyfi kacF Warunkdfl Zarn6wi€nb
w sprawie Swiadcrenia uslug w zakrcsie kompleksorego sprz4hnia w budynkad Naczelnego Sqdu Adminbt'acrnego wraz z pr4l€glym do nidr tere0em

&estotliwoJc
l.p.

zakres crynnogci

wykonywanych

Opis Jrodka czystoici

czynno6cl
Srodek powinien rozpuszczaa mocne

zabrudzenia.
Zabieg czyszczenia naleiy pneprowadzai

po uprzednim uzgodnieniu

z

upowainionym pracownikiem
ZamawiajQcego

4

Pomieszczenia sanitarne
- Plyn do usuwania rdzy ikamienia,

Mvcie iodkaianie:

- 75 szt.
- 70szt.
pisuar6w - 25 szt.
brodzik6w - 2 su t.
armatury - 75 kpl.
umywalek

4.L

codziennie

sedes6w

- Plyn do mycia muszli toaletowych,
zageszczony, czyszczaco dezynfekujecy, o

zawartoEci podchlorynu sodu 3,68 % 5,52 %. Powinien mied wlaiciwoici
wybielajace.

C2vszczenie i dezvnfekowanie uchwvt6w
szczotek sedesowvch oraz obudowv i

codziennie

Plyn przeznaczony do mycia iczyszczenia
powierzchni chromowo-niklowych.

codziennie

Worek foliowy na Smieci 35 l. i 60 l.
super mocny, wykonany z folii LDPE
kolory zgodne z zasadami segregacji

wkladu

Opr6inianie poiemnik6w na Smieci wraz
wymiana work6w.

z

4.3

rzestrzega

ie segregacji od

d6w
zgodnie z zasadami obowiqzujacymi w
P

n

z

przeznaczeniem do mycia armatury i
innych powierzchni chromowo-niklowych
- Mleczko do czyszczeoia nie rysujQce
powierzchni.

pa

-

NSA

4.4

Mycie posadzki- gresu Mistral Beige

codziennie

Czyszczenie wymaga uiycia preparat6w
chemicznych po uprzednim, dokladnym
rozpoznaniu podloia. Srodek winien byd o
delikatnym zapachu, szybko wysychajqcy,
nie pozostawiajacy smug oraz wykazujEcy

wlaSciwoici antypo6lizgowe.
Przy wiekszych zabrudzeniach posadzki
wskazane jest uivcie mleczka do
czyszczenia w standardzie ClF, nie
rysujEcego powierzchni

Naleiy przestrzegaC systematycznego
przelewania kratek kanalizacyjnych w
pomieszczeniach sanitarnych wedlug
Przelewanie kratek kanalizacyjnych
4.5

codziennie

instrukcji przekazanej przez
upowainionego pracownika
Zamawiajecego.
woda uiywana do przelewania kratek
powinna bya z dodatkiem (rodka
zapachowego niwelujacego nieprzyjemne
zapachy.

4.6

1x w tygodniu

Czyszczenie glazury

(piatek)

Uniwersalny, neutralny Srodek czyszczqcy,
o lekkim zapachu, nie pozostawiajacy
smug na powierzchni.
OdkurzaC naleiy zawsze miekkQ

4.1

1x w tygodniu

Czyszczenie drzwi

(piatek)

szczoteczkE a wycierad wilgotna szmatke
bez stosowania

agreswnych Srodk6w

czystoSci.

4.8

C2yszczenie icianek

idrzwi kabin

1x w tygodniu
(piEtek)

4',l

Do czyszczenia naleiy stosowad 0g6lno

dostqpne Srodki do czyszczenia

w sprdwie

S iadczsda

uslrJg

u

Slecrftac# Wan nkfl Zarnonbnia
w hid}nl€dt lih{zdrcgo

zak{*, konphksowgo spr.qbft

Sedu Admhtefdcyir€go wraz z przyleglym do

ni$ tergle{n

Crgstotliwoaa
zakres czynnolci

Lp.

wykonywanych

Opis 6.odka aystoJcl

czynno6cl
powierzchni laminowanych i paneli, nie
zwierajEce ostrych substancji Sciernych.
- Specjalistyczny arodek do czyszczenia i

Czyszczenie kompleksowe luster
4.9

i

1x w tygodniu

podainik6w na: mydto, reczniki i papier

(pietek)

toaletowy

konserwacji powierzchni metalowych,
zawiera specjalne oleje orSaniczne oraz
alkohol isopropanol. Usuwa Jlady po
palcach oraz inne zabrudrenia.
- Pianka czyszczaca do luster, efektywnie
usuwa r6ine plamy, w tym r6wniei Slady
po palcach, pozostawia powierzchnie

czysti bez koniecznoici splukiwania.
4.10

tygodniu
(piEtek)

1xw

Mycie koszy na 6mieci

Czyszczenie wymaga uiycia

specjalistycznych preparat6w
chemicznych przeznaczonych do
czyszczenia spoin, nie powodujecych
4.11

Czyszczenie spoin miqdzy ptytkami
posadzki- ph^ki u gresu Mistral Beige

2xwczasietrwania
Umowy

wyptukania lub wykruszenia spoiny.
Srodek powinien rozpuszczad mocne
zabrudzenia.
zabieg czyszczenia naleiy peeprowadzai
po uprzednim uzgodnieniu z
upowainionym pracownikiem
Zamawiaiacego

5.

5.1

clQtl komunlkaqlne:
- (oMar.e, holc, atrlum, llatkl s€hodow!, szklany podest l szklane schodY, streta wei3cia, wlndy
Naleiy odkurzad prly uiyciu
codziennie

OdkurIanie wyktadzin

profesjonalnego odkueacza, najlepiej z
aktywnq szczotkQ. Nie dopuszczai do
kontaktu z wode i innymi cieczami,
goracymi przedmiotami i odczynnikami
chemicznymi.

Naleiy uiywad lrodka czyszczeceSo do
rQcznego i maszynowego czyszczenia, po
uprzednim, dokladnym rozpoznaniu
podtoia. Srodek lekko pieniacy i

5.2

Mycie powierzchni szklanego podestu
szklanych schod6w

s.4

codziennie

Mycie posadzek

i

delikatnie zapachowy oraz szybko
schnecy, nie pozostawiajQcy smug ora2
wykazujqcy wta6ciwogci antypoSlizgowe

i

nie uszkadzajecy impregnatu.
wskazane uiycie sprzqtu
profesjonalnego, np. automatu szorujacozbierajEcego i ewentualne uzupelnienie
pokrycia impregnatu.
Naleiy uiywad 6rodka cry.zczqceSo do
rqcznego i maszynowe8o czyszczenia, po
codziennie

upnednim, dokladnym rozPoznaniu
podloia.
Srodek nie powinien pozostawiaC smu&

codziennie

czyszczacego, efektywne8o, latwo
usuwajEcego tluszcz, 6lady palc6w

Naleiv uiYwai uniwe15alneSo 3rodka

Usuwanie wszelkich zabrudzei z
powierzchni scianek, drzwi szklanych
(obustronnie) i powierzchni metalowych,

nikotyny. Srodek powinien lekko
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Sp€crfl(8c& Warrtrlk& Zam6*ienh
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r

tudynkad ih(zerFgo

Sqdu Admhistacril€go

rraz

z przylegtm do

ni$ UEn€rn

Czqstotliwoit
zakres czynnoici

wykonytvanych

Opls lrodka dysto3ci

czynnogcl

5.5

powierzchni tablic informacyjnych, luster

nabtyszczaa powienchnie i nie

oraz szklanej balustrady

Pozostawiat smu8.

utrzymanie czystoici wind, usuwanie

Srodek do czyszczenia i konserwacji,
usuwajQcy (lady po palcach oraz innych

wszelkich zabrudzei 2 podlogi oraz luster

zabrudzeniach, o lekkim zapachu,
wykoraystywany w czyszczeniu
powierzchni lustrzanych, metalowych,

codziennie

iokladzin

szybkoschnQcy i nie pozostawiajlcy smug

5.6

Opr6inianie pojemnik6w na Smieci wraz
z wymiana work6w.
Prrestrzeganie segregacji odpad6w
zgodnie z zasadami obowiezujacymi w

Worek foliowy na {mieci - super mocny,
wykonany z folii LDPE - kolory zgodne z

codziennie

zasadami segregacii

NSA

5.7

P.zetarcie wylEcznik6w Swiatla

Naleiy stosowad antystatyczne,
bakteriob6jcza piankq do czyszczenia.

cod2iennie

Naleiy odczekaa kilka sekund iwytr.ei do
sucha.
Do czyszczenia powienchni drzwi
stalowych naleiy uiywaa lrodka
tagodnego do czyszczenia i konserwac.ii,
usuwajecego Slady po palcach oraz innych
5.8

Czyszczenie obustronne powierzchni

drzwistalowych

uabrudzeniach, nie powodu.iQcego
Scieralnoici farby, su ybkoschnece8o, nie
pozostawiajecego smug.

1x w miesiEcu
(w dniach 1-5)

Do czyszczenia nie moina uiywad

material6w Sciernych,
Preparat naleiy zastosowaC po upnednim
rozeznaniu podloia.
Stosowanie specjalistycznych preparat6w
z impregnat6w tworz qcych odpornq

5.9

Konserwacja posadzek (schody, podesty)

powloke pned dzialaniem wody,
tluszcz6w oraz osadzaniem siq zabrudzei.
Stosowanie preparatu nie powinno
powodowai zmiany naturalnego koloru i
polysku powierzchni. wskazane
stosowanie urzQdzei profesjonalnych.

1x w miesiEcu
(w dniach 1-5)

Czyszczenie wymaga preparat6w
chemicznych po upnednim, dokladnym
I
rozpoznaniu podloia.
I
Zaleca 5ie stosowanie preparat6w

I

2 x w tygodniu

5.10

szczeg6lna konserwacja posadzek w
strefie wejScia

(wtorek i piQtek),
w okresie jesienno
zimowym codziennie

specjalistycznych, kt6re twona twardQ,
polyskujeca iodpornQ na lcieranie
powlokq ochronnq.
Do uzyskania dobrej efektywno(ci zaleca
siq korzystanie z profesionalnego

urzadzenia przeznaczonego do
czyszczenia, pielqgnacji i konserwacji
posadzek.
5.11

5.72

Czyszczenie wycieraczek w strefie wej3cia
i przed windami.

codziennie

Dokladne mycie i konserwacja drzwi
wejsciowych {strona wewnqtrzna i
zewnqtrza)

codziennie
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- Stosowanie

lrodk6w specialistycznvch

do czyszczenia i konserwacji powienchni
metalowych, usuwaiQcych 6lady po

Specyfi kacja warunkdn Zamorienia
w sHauie Swiadczenia uslw w zakresb kompleksorvego sprz4bnh w budFkadl Naczelnego Sqdu Administracrjnego vJraz z pr4legvm do

ni$ terenem

Czqstotliw0S6

zakes czynnoici

wykonywanych
crynnoscr
palcach oraz innych zabrudzeniach.

(rodk6w do mycia szyb,
usuwajacych wszelkie zabrudzenia,
zacieki, plamy itluszcz. Preparaty winny
miee zastosowanie podczas mroz6w oraz
nie powinny pozostawiad smug ani
3lad6w na powierzchni.
- Stosowanie

Stosowai naleiy arodek do czyszczenia

5.13

i

konserwacji powierzchni metalowych,
zawierajEcy specjalne oleje organiczne
oraz alkohol isopropanol. Srodek
powinien usuwad 3lady po palcach oraz

Czyszczenie klamek

codziennie

innych zabrudzeniach pozostawiajQc
czysta i zabezpieczonQ powierzchnie.
5.14

1 x

Czyszczenie listew przypodlogowych

Naleiy stosowad miqkkE Sciereczkq oraz
(rodek antystatyczny.

w tygodniu

(pietek)
5.15

Przecieranie poreczy

codziennie
1 x w tygodniu
(w sezonie zimowym

5.16

Serwis i wymiana mat podloSowych w
kolorze szaro-niebieskim (5 sztuk) w tym:
- 4 maty

podlogowe 150 x 300 cm

- 1 mata podtogowa 85 x 150 cm

od

l

paidziernika do

3l

marca)

1x w miesiecu
(w sezonie letnim od
kwietnia
do 30 wrzesnia)

1

Serwisowanie i konserwacja maszyn do
czyszczenia obuwia (8 sztuk) w tym:
-usuwanie

z

gumowej maty zabrudze6;

-demontai dyspensera, szczotek oraz
gumowej maty;
-dezynfekc.ia wngtrza korpusu maszyny
Srodkiem bakterio i gnybob6jczym;
-czyszczenie wnetrza maszyny;

-sprawdzenie stanu silnika i ewentualne
5.17

smarowanie loiysk;
-montai szczotek polerujacych;
-uzupelnienie pasty wedlug potrzeby;

1x w miesiacu
(w dniach 25-30)

-wymiana zuiytej lub uszkodzonej maty
gumowej wedtug poteeby;
-polerowanie zewnetrznej czqSci korpusu
maszyny;

-sprowadzenie stanu przewodu.
- wymiana zuiytych, zabrudzonych
szczotek wedlug potrzeby;
- zakup i wymiana wszystkich szczotek na

nowe 1 raz w czasie trwania UmowY
5.18

Usuwanie kurzu z obraz6w, gablot oraz
innych element6w informacyjnodekoracyjnych

1xw

miesiacu

(w dniach 25-30)
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Czynnosci nale2y wykonywai delikatnie,
miqkke iciereczka lub miqkkq szczoteczkq

w sprawie Swiadczeflia

ush{

Specrikacla \tarunk6x Zam6,xienia
w zakresie kompleksofego spzqhnia w budynkadl Naczelnego Sqdu Admioistracrnego wraz z

pr4kgym

do

nki te.enem

Czestotliw0S6
l.p.

zakres czynnogci

wykonywanych

opis Srodka cryltojci

czYnnolcl
Usuwanie kunu pny uiyciu odkurzacza

z

ssawkQ z wlosem.

W razie zabrudzed naleiy usunat

Czyszczenie kurzu z okladzin Sciennych z
5.19

1x w miesiqcu

piaskowca o powieachni Mlowanej do
wysokosci 2,50 m.

{w dniach 2s-30)

Czyszczenie z kurzu okladzin z piaskowca

2xwroku

zanieczyszczenia, stosu.iec szczotke

z

twardym wlosem. Stanowczo nie naleiy
uiywae gebek lub icierek oraz nie naleiy
stosowai iadnych plyn6w iirodkdw
chemicznych.

5.20

(m-c kwieciei

powyiei 2,50 m.

i

5pos6b postQpowania jak w poz. 5.19

paidziernik)

podloia,
naleiy stosowad 3rodek czyszczacoPo doktadnym rozpoznaniu

5.21

Czyszczenie okladzin !ciennych

z

1x w miesiecu

czarnego granitu

(w dniach 1-5)

pielqgnujQcy, usuwajEcy wszelkie Jlady

i

zabrudzenia, szybkoschnecy, dajEcy
k i nie pozostawiajQcy smug.
Czyszczenie wymaga uiycia
specjalistycznych preparat6w

5.22

Czyszczenie spoin miedzy ptytkami

posadzki- ptytki

z

2xwczasietrwania

gresu Mistral Beige

Umowy

chemicznych przeznaczonych do
czyszczenia spoin, nie powodujQcych
wyplukania lub wykruszenia spoiny.
Srodek powinien rozpuszczad mocne
zabrudzenia. Zabieg czyszczenia naleiy
przeprowadzad po uprzednim

uzgodnieniu z upowainionym
pracownikiem ZamawiajEcego.

2xwczasietrwania
5.23

Umowy
(m-c

Mycie powierzchni szklanej balustrady
(strona zewnqtrrna)

kwiecie6/maj,
m-c

paidziernik/listopad)

Naleiy uiywae uniwersalnego Jrodka
czyszczEcego, efekty!{rnego, latwo
usuwaiqcego tluszcz, alady palc6w
nikotyny. Srodek powinien lekko
nablyszczai powienchnie i nie
pozostawiad smug

i

Naleiy uiywai lagodnego plynu do mycia
i gladkich powierzchni, nie

szkla

niszczQcego powlok lakierniczych. Srodek
myjQcy powinien byd bezchlorkowy i

Mycie powierzchni:
- podlogi i schod6w szklanych wraz
konstrukcjQ (strona spodnia)
5.24

z

2xwczasietrwania
Umowy
(m.c

- szklanego dachu wraz ze SlusarkE

(strona spodnia),
- okien wewnAtrz atrium na fasadzie
sQsiedniego budynku wraz ze (lusarka

kwiecie /maj
m-c

paidziernik/listopad)

neutralny, bez koloru inie powinien
niszczyC wyrob6w gumowych, szkla,
lakieru i aluminium.
P[yn powinien zawieraC specialny sktadnik
opracowany na bazie alkoholu oraz kwasu
octowego, dziqki kt6remu szybko i
skutecznie usuwa plam, kurz itiuszcz
oraz pozostawia przyjemny zapach.
Preparat po dokladnym wypolerowaniu
nie powinlen pozostawiat smug. Do
mycia naleiy uiywaa miqkkich Jciereczek
lub gQbek i czqsto je splukiwad podczas
mycia.

6.

cataii
Kondygnacia: -1 (43 mieiscal, posadzka iywiczna

-
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1.169,80 m2

Specyfi kach Warunk&v Zadvrienia
w sprdwie Swiadczenia uslrg w zakesie kompleksowego sprzEbnia w budynkadl Naczelnego Sqdu Administraqlnego rvrdz z przyl€glym do nidr terenem

Czestotliw036
l.p.

wykonywanych
czynno(d

Zakres czynnogci

Opr6inianie po.iemnik6w na 6mieci wraz
wymianE work6w 160 l. - ok. 4 szt.
Przestrzeganie segregacji odpad6w
zgodnie z zasadami obowiQzujQcymi w
z

5.1

cod2iennie

Opis Srodka clystogci

Worek foliowy na Smieci 160 l. - super
mocny, wykonany z folii LDPE - kolor
czarny.

N5A
Czyszczenie wymaga preparat6w
chemicznych po uprzednim, dokladnym

6.2

zmywanie posadzki iywicznej

codziennie

rozpoznaniu podloia. Srodek powinien
rozpuszczad nawet mocne zabrudzenia,
czarne zarysowania po gumie oraz tluste

i

oleiste plamy, a dziqkiwarstwie
ochronnej zabezpieczyd podloie przed
ponownym zabrudzeniem.
Czyszczenie wymaga preparat6w

6.3

Konserwacja posadzki iywicznej,
usuwanie plam, zanieczyszcze6

1x w tygodniu
(piatek)

chemicznych, kt6re bQdQ usuwad
najwiQksze zabrudzenia, czarne
zarysowania po gumie oraz tluste i oleiste
plamy. Powinien bye antypoilizgowy oraz
pozostawiad powlokQ ochronn kt6ra
zapobiegnie zbyt szybkiemu zabrudzeniu.
Preparat naleiy zastosowai po uprzednim
rozpoznaniu podloia,
Czyszczenie wymaga preparat6w

6.4

Zmywanie i konserwacja posadzki
iywicznej pgd]azdu wewnetrznego

i

1x w tygodniu
(piatek)

zewnqtrznego

chemicznych, kt6re bqdE usuwai
najwieksze zabrudzenia, czarne
zarysowania po gumie oraz tluste i oleiste
plamy. Powinien byi antypo3lizgowy oraz
pozostawiae po\^dokq ochronnq, kt6ra
zapgbiegnie zbyt szybkiemu zabrudzeniu.
Preparat naleiy zastosowad po uprzednim
rozpoznaniu podlo2a.

6.5

1x w tygodniu

Mycie koszy na Smieci

(piatek)
Do czyszczenia powierzchni drzwi
stalowych naleiy uiywai Srodka

6.6

Czyszczenie obustronne powierzchni

1x w miesiQcu

drzwistalowych

(w dniach 1-5)

lagodneBo do czyszczenia i konserwacji,
usuwajQcego Slady po palcach oraz innych
zabrudzeniach, nie powodujecego
ScieralnoSci farby, szybkoschnQcego, nie
pozostawiajacego smug.
Do czyszczenia nie moina uiywaa
materia16w lciernych.

Preparat naleiy zastosowae po uprzednim
rozeznaniu podloia

!(q!Cyg!eda-:?-Posadtka iywiczna w tym:
- 2 korytarze: 59,88 mr
7

- 2 pomieszczenia archiwum, 2 magazyny, wentylatornia, atregatornia, separator tluszczu:

llcznie 1.555,71

m2

iywiczna, w tym 4 magazyny: 98,14 mr

7.1

zmywanie i konserwacja posadzki
iywiczne.i, usuwanie plam,
za nieczyszczei w korytarzach

1

r w miesiQcu

(w dniach 25-30)

czyszczenie posadzki 2ywicznej wymaga
preparat6w chemicznych, kt6re bqda
usuwad najwiekze zabrudzenia, czarne
zarysowania po gumie oraz tluste i oleiste

plamy. Preparat powinien byd
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Specyfi kacia Warunk6vr Zamovrienia
w sprawie Swiadczenia uslw w zakesie kompleksorego sprz4hnia w budynkadl NaczelrEgo SEdu Administracyjnego wraz z przyl€glym do

nii* telenem

Cz€stotliwosa
Lp.

zakres czynnoici

wykonywanych

Opis Jrodka czystoici

crynnoSci

kondygnacji-2 oraz w magazynach

antypoSlizgowy Oraz pozostawiaa
powloke ochronnE, kt6ra zapobiegnie
zbyt szybkiemu zabrudzeniu. Preparat
nale:y zastosowai po uprzednim

na

kondygnacii0

rozpoznaniU podloia.
Do czyszczenia powierzchni

dnwi

stalowych naleiy uiywaa (rodka
lagodnego do czyszczenia i konserwacji,
usuwajEcego Slady po palcach oraz innych
zabrudzeniach, nie powodujacego
icieralnosci farby, szybkoschnQcego, nie
pozostawiajacego smug.

7.2

UsuniQcie wszelkich zabrudzei z
powierzchni drzwi stalowych w
korytarzach na kondygnacji-2 wraz
przetarciem klamek

1x
z

w miesiAcu

(w dniach 25-30)
Klamki codziennie

Do czyszczenia nie moina uiywae
materia16w 3ciernych.
Preparat naleiy zastosowad po uprzednim
rozeznaniu podloia.
Do czyszczenia klamek:

Srodek do czyszczenia i konserwacji

powierzchni metalowych, zawierajacy
specjalne oleje organiczne oraz alkohol
isopropanol. Srodek powinien usuwaf
Slady po palcach oraz innych
zabrudzeniach pozostawiajac czystQ
zabezpieczona powierzchniq-

i

Czyszczenie posadzki iywicznej wymaga

7.3

Zmywanie i konserwacja posadzki
iywicznej, usuwanie plam,
zanieczyszczei w pomieszc2eniach
archiwum, magazynach, separatorze
tluszczu, agregatorni, wentylatorni na
kondygnacji-2

Usuniqcie wszelkich zabrudzed

1.4

preparat6w chemicznych, kt6re bqdQ
usuwaC najwiqksze zabrudzenia, czarne
zarysowania po gumie oraz ttuste ioleiste

1x na dwa mieslace
(w dniach 25-30)

zbyt szybkiemu zabrudzeniu. Preparat
naleiy zastosowaa po upnednim
rozpoznaniu podloia.
Do czyszczenia powierzchni drzwi
metalowych - irodek do czyszczenia i
konserwacji, usuwajacy Slady po palcach
oraz innych zabrudzeniach
wykorzystywany w czyszczeniu
powierzchni lustrzanych, metalowych,

z

powierzchni metalowych dnwi w
pomieszczeniach archiwum,
magazynach, separatorze tluszczu,
agregatorni, wentylatorni, na
kondygnacji -2 oraz przetarcie klamek

plamy. Preparat powinien byd
antypoalizgowy oraz pozostawiaa
powtokq ochronnQ, ktdra zapobiegnie

szybkoschnEcy i nie pozostawiajacy smug.

1x na dwa miesiqce
(w dniach 25-30)

Preparat naleiy zastosowai po uprzednim
rozpoznaniu podloia.
Do czyszczenia klamek:
Srodek do czyszczenia i konserwacji

powierzchni metalowych, zawierajecy
specjalne oleje organiczne oraz alkohol
isopropanol. Srodek powinien usuwaa
(lady po palcach oraz innych
2abrudzeniach pozostawiajac czyste i
zabezpieczonE powierzchnie.
8.

Sprzqtanle na zewnQtrz budynku:
chodnik - kostka, chodnik - ptfy betonowe, 6 kopert postojowych

-

kostka, schody wraz z kratkami,

drzwi na
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Specffi kacja Warunkox Zamowienia
w sprarvie Swiadczenia usfug w zakresie kompleksowego sptz4bnia w budynkadr Naczelnego Sqdu Adminisbacyinego wEz z praylegtym do nici te.enem

CzQstotliwo56

l.p.

zakres czynnojci

wykonywanych

Opis Srodka aystogci

crynno6cl

8.1
8.2

8.3

wiazdowa do gararu, elewacia (elementy szklane od poziomu chodnika do wysokoici 5 m.), elewacia
(elementy szklane ze SlusarkQ od +2 do +9), zadaszenie atrium (awietlik), ialuzje: ruchome istale,
parapety kamienne i metalowe, 3 tarasy - plyw betongwe, 2 tarasv - te.azzo
Wskazane uiycie sprzqtu profesjonalnego
codziennie
zamiatanie
np. zamiatarki.
do godz.7:30
2 x w tygodniu
(wtorek-pietek)

Zmywanie

Usuwanie zanieczyszczei wok6l budynku
(plakaty, ulotki i inne zabrudzenia wtym
guma do iucia)

codziennie do godz.
7.30 - kontynuacja w
miarq potrzeby

Wskazane uiycie sprzqtu

profesjonalnego.

w tym bieiEce usuwanie

zanieczyszcze6,

wody, aniegu spod kratek przy schodach.

oraz w kaidq sobotq,

niedzielq i Swiqta

8.4

Usuwanie na bieieco zanieczyszczed i
mchu z taras6w i parapet6w pietra +5,
+7, +8, w tym usuwanie wszelkich (mieci
z donic i zabrudzefi pny odptywach
donic, usytuowanych na tarasie pietra

sprzQtanie bedzie odbywad sie po

na bieiQco w

miarQ

potrzeby

uprzednim uzgodnieniu wej6cia na tarasy
z upowainionym pracownikiem
Zamawiajacego.

+5, od strony ulicy Szpitalnej oraz przed

wejsciem do budynku sQdu (lacznie 18
donic).
wskazane jest uiywanie ptynu do mycia
szkla. Plyn powinien zawierai specjalny

8.5.

Mycie element6w szklanych elewacji (od
poziomu chodnika do wysoko(ci 5 m oraz
przeszklei od strony zewnqtrznej na
tarasach +5 i +8 wraz ze szklanymi

iyletkami)

1x w tygodniu
(piatek)
oraz usuwanie

zanieczyszczei w
miarq potrzeby

skladnik opracowany na bazie alkoholu
oraz kwasu octowego, dziqki kt6remu
szybko u5uwa sie plamy i zacieki z
opad6w atmosferycznych, kurzu
tlus2czu. Preparat nie powinien

i

pozostawiai smug. zaznacza sie, ie w
razie znacznych zabrudzeh element6w
szklanych w dolnych partiach elewacji,

naleiyje na bieiEco usuwai.
Mycie element6w szklanych elewacji
wraz ze llusarka (futryny i kasetony) od
poziomu +2 do poziomu +9 dostepnych

Do mycia naleiy

do umycia przy wykorzystaniu
wysiqgnik6w alpinistycznych.

lakierniczej. Ptyn powinien bye
bezchlorkowy ineutralny, bez koloru inie
powinien niszczya wyrob6w gumowy(h,

Mycie iyletek szklanych na elewacii
piqter +8 i +9 (dwustronnie).
Mycie balustrady szklanej wzdlui
taras6w pieter +8 (dwustronnie).

szkla, lakieru, kamienia i aluminium.

2xwczasietrwania
Umowy
(m-c

8.6

Mycie ialuzii ruchomych (dwustronnie)
wraz z obudowQ ialuzji i mycie ialuzji

kwiecierl/maj
m-c

paidziernik/listopad)

statych.

Mycie parapet6w kamiennych wzdlu,
pieter +8.

Ptyn do mycia szyb powinien zawierai
specjalny skladnik opracowany na bazie
alkoholu oraz kwasu octowego, dzieki
kt6remu szybko usuwa sie plamy izacieki
z opad6w atmosferycznych, kurzu i
tluszczu. Preparat nie Powinien
pozostawiaa smug.
Do mycia naleiy uiywai miekkich
iciereczek lub gAbek i czesto je splukiwad

podczas mycia.

wykonanie uslugi przez minimum 3
pracowoik6w posiadaiacych uprawnienia
w zakresie prac alpinistycznych
zachowaniem przepisdw BHP.

uiywai lagodnego

Srodka myjEcego, nie niszczqcego powloki

z
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Specrf kacja Warunkor ZamowEnia
w sprawie Swiadczenia ugug w zakresie komplelsoe/ego sptz4bnh w budynkadr Naczelnego Sqdu Adminbtracyjnego wraz z przylegvm do nlJl terenem

CzQstotliwojc
Zakres

crynnoici

wykonywany€h

opis Jrodka czysto6ci

czYnnolci
Zabezpieczenie terenu zewnetnnego na
czas wykonania prac oraz koszty z tym
zwiEzane leiQ po stronie Wykonawcy

Bieiace usuwanie lniegu o.az usuwanie
blota po6niegowego z:
- chodnika otaczajEcego

8.7

budynek,
- kopert posto.iowych,
- wjazdu i rejonu wjazdu do
garaiu wraz z pnylegajaca
czqaciQ jezdni w spos6b

pierwsze odanieianie
najp6iniej do godz.
7.30, kontynuacja
pracy na biei{co
w okresie opad6w

oraz w kaidE
sobote, niedziele i

Sniegu

(wieta

zapewniaiacy swobodny
wjazd i wyjazd samochodu.

Do mycia naleiy uiywad tagodnego
(rodka myjQcego, nie niszczacego powloki

4xwczasietrwania

8.8

Mycie powierzchni szklanego dachu
(wrar ze SlusarkE) od strony zewnetrznej

(kwieciei/maj,
czerwiec, sierpie6,

paidziernik/listopad)

Zwalczanie Sliskoici zimowej przez
8.9

8.10

8.11

posypywanie powierzchni ekologicznymi
irodkami eg2otermicznymi
Pryzmowanie iniegu {male pryzmy) w
taki spos6b, aby nie utrudniaa
komunikacji
Usuwanie na bieiqco aniegu i sopli:
- z taras6w piqtra +5, +7, +8;
- z Parapet6w zewnqtrznych:
a) metalowych na dachach (piqtra +9);
b) kamiennych na dachu pietra +6 oraz

lakierniczej. Plyn powinien byi
bezchlorkowy i neutralny, bez koloru i nie
powinien niszczyC wyrob6w gumowych,
szkla, lakieru i aluminium.
Plyn powinien zawierai specjalnv skladnik
opracowany na bazie alkoholu oraz kwasu
odowego, dzieki kt6remu szybko usuwa
sie plamy izacieki z opad6w
atmosferycznvch, kur2u i tluszczu.
Preparat nie powinien pozostawiai smug.

w miare potrzebv
w okresie zimy
na bieiaco
podczas opad6w
Sniegu
Prace winny byd wykonywane przez
wyspecializowanych pracownik6w
na bieiqco
w okresie opad6w
Sniegu

wzdlui taras6w piqtet +5, +7, +8;

posiadajQcych uprawnienia do
wykonywania prac na wysokoici.
Usluga bqdzie odbywaa sie po uprzednim
uzgodnieniu weiScia na dachy itarasy z
upowainionym pracownikiem

Zamawiajacego
4.12

zaladunek i wyw6z aniegu przy duiych
pryzmach

w miare potrzeby
po godz. 17:00
lub do godz.7:00 rano

9

Pomieszczenie Smietnika

Utrzymanie wczysto(ci pomieszczenia
9.1

tym zmywanie
9.2

9.3

codziennie

imietnika w !rodku oraz na zewnqtrz w
posadzki

Gromadzenie odpad6w w pojemnikach
po uprzednim posegregowaniu

cod2iennie

Wystawianie kontener6w z odpadami w
wyznaczonym miejscu w celu ich

codziennie

oproinienia.
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Ustuga bedzie odbywai siq po uprzednim

uzgodnieniu z upowainionym
pracownikiem ZamawiajEcego

Specrf tacF Warunko{, Zarlbudenia
w spBxie Seiadczeoh uslug w zakrEie konpl€ksq{rego sprz4bnh w hrdynkadr Naczelnego Sqdu Admhbfacyinego wraz z pr4l€gtym do ni'$

l.p.

Ogstotllwo6a
wykonywanych
crynnoful

zakres cIynnoS€l

1

9.4

9.5

Mycie i dezynfekowanie kontener6w na
Smieci

Kompleksowe mycie glazury
dezynfekowanie Smietnika

bcnem

Opis Srodka cuystoacl

r w miesiQcu

{w dniach 1-5)
lub czelciej w miarq

PotnebY
w miesiQcu
(w dniach 1-5)
1x

i

Do czyszczenia

powienchni dnwi

stalowych naleiy uiywad Srodka
lagodnego do czyszczenia i konserwacji,
usuwaiecego 3lady po palcach oraz innych
zabrudzeniach, nie powodujlcego
Scieralnoaci farby, szybkoschnaceSo, nie
pozostawiajQcego smug.

oo czyszeenia nie moina uiywaa

9.6

Usuwanie wszelkich zabrudze6 z
powienchni drzwi stalowych
(obustronnie) wraz z pnetarciem klamki

w miesiecu
(w dniach 25-30)
1x

materia16w Scierny€h.
Preparat naleiy zastorowad po uprzednim
rozeznaniu podloia.
Do cryszczenia klamki:
(rodek do czyszczenia i konserwacji
powierzchni metalowych, zawierajlcy
specjalne oleie organiczne oraz alkohol
isopropanol. Srodek powinien usuwad
alady po palcach oraz innych

zabrudzeniach pozostawiajac czyste

i

zabezpieczonq powienchniq.

Prowadzenie grafik6w miesiecznych
iloici kontene16w
wystawianych codziennie w celu ich

z

zaznaczaniem

opr6inienia. w ostatnim dniu miesiQca

Lx

w miesiAcu

dostarczanie wypelnionego i
podpisanego grafiku do upowainionego
przedstawiciela ZamawiaiQcego.
10.

10.1

to.2

Zaopatzenie w arodkl crystoscl (dla okoto /f0O os6b)

Papier toaletowy bialy - wkladY do

wykladane na

zamontowanych pojemnik6w Merida

Reczniki papierowe - wklady do

zamontowanych podajnik6w Merida

bieiQco

Papier toaletowy w malych rolkach o
typowych parametrach, dwuwarstwowy,

gofrowany. (olor biaty. Rolki
umiejscowione po 2 szt. w
zamontowanvch podainikach Merida.
Rqczniki papierowe skladane w z-z
(wklady pakietowe do zamontowanego

wykladane na bieiEco

podajnika Merida o parametrach: szer. 25
cm, wys. 28 cm. Miqkkie i Przyjemne w
dotyku , dwuwarstwowe. Kolor bialY)
Recznik kuchenny dwuwarstwowy,
produkowany z czystej celulozy, bialy,

10.3

Reczniki papierowe w rolce

wykladane na bierQco

chlonny i wytrzymaty na rozdzieranie w
stanie mokrym, sktadajQcy siq z 50
odcinkdw.

Mydto w plynie
10.4

(Jrodek myjqco - pielegnacy.iny w
sanitariatach i pomieszczeniach

wykladane na bieiQco
w miarq zuiycia

pomocniczych).

Mydlo w plynie zawierajqce lrodki
myjlce,lagodne dla sk6ry, o zawanoSci
pochodnej gliceryny i olejku kokosowego.
Powinno chronid sk6rQ przed nadmiernym
wysuszeniem i lekko.ie nawiliad. Ponadto
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Specrf kacja Warunl&r ZarnowEnh
w sprawie $wiadczenia uslt8 w zakesie komplekonego sprz4bnia w budynkad Naczelnego Sqdu Adminbtaqjnego wEz z pr4l€glrm do

ni,l tercnem

CrenotliwoSC
l,p.

wytonpanych

Zakres crynnoici

Opls irodka czysto{cl

czynnold
Do aneks6w kuchennych wykladane w

powinno dobrze siQ pieniC i miea
przyjemny zapach. Odciefi mydla perlowy,
kolor biaty lub r6iowy. Zastosowanie
zar6wno do mycia rQk jak i do mycia ciata.

pojemnikach z dozownikiem

Sklad pH 5,5-5,5.

10.5

wymiana bieiQca przy
utracie walor6w

Szczotki do sanitariat6w

estetycz nyc h

wykladane na bieiaco
w miarq ruiycia w
kaidym przedsionku z
10.6

Srodki zapachowe do sanitariat6w w

umywalkami,

ielu

Od3wieiacz powietrza - iel, w
opakowaniu 150 & w r6inej gamie
zapachowe.i: bnoskwinia, leany, lawenda,

w kaidym
pomieszc2eniu

szczotka prosta do wc, kolor biaty, z
okrqgtq koic6wkQ czysu czqcQ, stanowiqce
wklad do zamontowanego odstoinika
Merida o szer. 8 cm (szczotka odkrecana
od uchwytu).

konwalia, wielokwiatowy bukiet,
cytrusowy.

z

pisuarami, w kaidym
pomieszczeniu wc

to.7

2elowe plastry do muszli wc

mocowane na bieiEco
w kaidej muszli i
piruarze w miarq
zuiycia

2elowe plastry do toalet {10 g} - w r6inej
gamie zapachowej, 3ci3le przylegaiQce do
powierzchni, posiadajece wlaiciwo jci
zapachowe i odJwieiajece przy kaidym
splukaniu wody. Wystarczaiece na okolo
150 splukad.
Paed zamocowaniem na wewnetn nej
stronie muszli naleiy osuszyd
powierzchniq w miejscu aplikacji.

Odiwieia€z w aerozolu

10.8

Srodkizapachowe do sanitariat6w w
aerozolu

wykladane na bieiEco
w miare zuiycia w

kaidym
pomieszczeniu wc

i

kabinie wc

10.9

Plyn do mycia naczyri

wyktadany na bieieco
w miare zuiycia

-

rozpylajecy

2apach, lecz nie pozostawiajQcy mokrej
mgielki. Sktad na bazie wody,

isopropanolu i metylochlorku. W r6inych
gamach zapachowych: konwalia,
antitabaco, zapach leJny, morski,
lawenda, wielokwiatowy bukiet,
cytrusowy. Pakowany w bezpieczny,
metalowy flakon o poiemnoici 300 ml.
Plyn do rqcznego mycia naczyd - z
aloesem lub mineralami, balsamem
pielqSnacyjnym nawiliajQcym sk6re rak
oraz zwiqzkiem antybakteryjnym.
CharakeryzujQcy sie bardzo duia
skutecznoJciQ usuwania tluszczu. Surowce

uiyte do produkcji plynu powinny byd
nieszkodliwe dla Jrodowiska naturalnego
ulegaC procesowi biodeSradacji.
Pakowany w opakowaniu plastikowym
500 ml.
10.10

10.11

Szczotki do mycia naczyi

Gebki- myjki do mycia naczyi o
wymiarach6cmx9cm

wykladane na bieiQco
w miare utraty
walor6w estetycznych
wykladane na bieiaco
w miarQ utraty
walo16w estetycznych
izapachowych
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Szczotka do mycia naczyrl plastikowa,

kolorowa, wygieta, z przedluionym

trzonkiem.
Gqbklo jednej stronie szorstkiej, a drugiej
tagodnei, do zmwania naczyri, szkla,
ceramiki. Mix kolor6w.

i

w

spra

Speclfi kacjat Warunk6lx Zamoyiienh
ie Swiadcz€nia uslug w zakresie kompleksolego sptz4bnb vr budynl€dr Naczelnego Sqdu Adminishaqinego wraz z przylegtym do nk$ terenern

E

czQstotllwoat
wykonyrvanych

zakres synnqSci

Scierka z mikrofibry do podl6t -wykonana

wykladane na bieiQco
w miare utraty
walo16w estetycznych
i zapachowych

Scierki do sanitariat6w i pomieszczei
10.12

Opls Srodka Gzystogcl

clyr|noacl

pomocniczych w tym do aneks6w
kuchennych

ultracienkich wl6kien. Do zmywania i
wyclerania kaidego rodzaju podt6g
syntetycznych i drewnianych, na sucho i
mokro, nle pozostawiaiaca zaciek6w,
smug czy klaczk6w. Rozmiar 50 x 60 cm.
z

Wykonayrca robowilzuie siq do dortarqania i uiywania Srodk6w crystslQcych, konserwu,iacych itapachowych, kt6r€ b€dq

odpowiadai obowiezujecym standardom i posiadat odpowiedni€ tnaki be.pieqeistwa stosowanla. ZamawiailsY
dopus.cza, aby dokumentami potwierdzaitcymi odpowiednil .iakoaa Jrodk6w clystoaciowych ulywanych podctas
realizacri prredmiotu zam6wienia byly:

koNerwuiQclch I zapachowych - k3rty charakterystYki,
2. dla prepa.at6w d€zynfekcyinych bedacych produktaml biob6icrymi - Pozwolenle Minlstra zdrowia na obr6t
produkem biob6rctym.
1. dla Srodk6w cryszczlcych,

11.

Senxis dzienny

pelniony w godr. 5:30
11.1

-

15:30

Ptzygotowanie nakrya i naczyri w
pokojach narad pny salach rozpraw

iw

sala€h konferencyjnych
Spruetanie izmywanie naczyri po
17.2

naradach w salach rozpraw, w pokojach
narad iw salach konferenc.yjnych
utrzymywanie na bieiQco czysto6ci w
sanitariatach z ograniczonym
dostepem
w miarQ potrzeby uzupetnianie
brakujacych Srodk6w czystoici:
mydla w plynie, papieru
toaletowego, rqcznik6w
papierowych, irodk6w zapachowych

11.3

utnymywanie na bieiEco czysto3ci w
sanitariatach 0g6lnodostqpnych na
piQtrach przy salach rozpraw
w miarq potrzeby uzupelnianie
brakujacych {rodk6w czystoici, o
kt6rych mowa w pkt 11.3
Utrzymywanie na bieiqco czystosci
w pomieszczeniach pomocniczych.

LL.4

codziennie
lub
w miarq potneb
codzlennie
lub
w miare potneb

3 razy w cilgu dnia

4 razy w ciEgu dnia

Xontrolowanie i uzupetnianie
Srodk6w czystoaci.

11.5

W miare potrzeby sprzQtanie i
zmywanie naczyi po naradach w
salach rozpraw isalach
ko nfere

ncyinyc h.

Kontrolowanie i usuwanie zabrudzei w
mieiscach 086lnodostepnych, a w
szczeg6lnoici holach, windach, cilgach
komunikacyjnych

lL.7

11.8

Permanentne kontrolowanie oraz
usuwanie na bieiEco zanieczyszcze w
strefie weisciowej do budynku

w

3 razy w ciegu dnia

strefie wejlciowej do budynku
wielokrotne kontrolowanie i zmywanie

3 razy w ciaSu dnia
w okresie zimy w

miarq potrzeb

w 8odz. 7:00 -16:30

wielokrotnie w ciQgu
dnia, w zaleinosciod

warunk6w

w sprawie Swiadczenia

ush{

Speqfkacia Warunk6! Zam6t ienia
spzebnb w budynladr Naczelnego Sqdu Administracyhego wlaz z pr4legtym do nk$ teBnem

w zakrcsie kompleksoxego

oenotliwoad
Zakres crynnofci

wykonywanych

Opli irodka czystojcl

czynnoJcl
posadzki, a w szczeg6lno3ci usuwanie

pogodowych, w godr
7:00-15:30

alad6w z blota, deszczu, iniegu
11.9

11.10

Scisty kontakt bezposredni lub
telefoniczny z pracownikiem Sadu

w miare potrzeby,

odpowiadajqcym za utrzymanie czystoici
w budynku
Sprzatanie pokoi biurowych i
pomieszczei wy2naczonych przez

w godz. 8:00-16:00

w godz. 9.00.-15.00

ZamawiajQcego

w
11.11

lll.

pnypadkach losowych bieiQce

na wezwanie

usuniecie zanieczyszczei w
pomieszczeniach biurowych

Zakres wykonywanych czynnosci

upowainionego
pracownika SQdu

-

dotyczy budynku Naczelnego Sldu Administracyjnego przy ul. Jasnej
oraz pomieszczeniami biurowymi prry ul, Jasnej l.

6 wraz z przyleglym do nieto terenem

Serwis dzienny - praca w godzinach 5.30 - 15.30
Serwis popoludniowy - praca w godzinach 15.30 - 21.00
Praca w godz. 6:30 - 21:00 we wszystkie dni pracy Sadu (od poniedzialku do piqtku, a w przypadku pracy
Sqdu w soboty - r6wniei w tych dniach), oraz w godzinach 16.30-21.00 w 11 pomieszczeniach biurowych
o powierzchni 252,63 m2 zlokalizowanych w budynku przy ul. Jasnej l.

Sprzetanie terenu zewnetrz nego i odinieianie we wszystkie dni pracy Sqdu a takie w soboty, niedziele i
Swiqta.
czestotliwoat
Lp.

7.

1.1

zakres crynnosci

wykonnlanych
(zynnotd

Opis Jrodka czystogcl

Pomiesrczenia biurowe, 8MS, pokoie narad, sale rorpraw, sale konferenclrne

Opr6inianie pojemnik6w na {mieci wraz

z

wymianQ work6w

codziennie

I

foyer Sallwykladowej

worek foliowy na Smieci- super mocny,
wykonany z folii LDPE - kolory work6w
zgodne z rasadami segregacji.

7.2

Opr6inianie pojemnik6w niszczarek wraz
wymiana work6w.

z

codziennie

Pnestrzeganie segregacji odpad6w zgodnie
obowiQzujacymiw NSA

Worek foliowy na 3mieci50 1., super
mocny, wykonany z folii LDPE - kolory

work6w zgodne

z zasadami

z zasadami segregacji.

Jednorazowe S€iereczki peeciw kuraowi nadajece sie do usuwania codziennych
zabrudzei oraz skutecznie usuwajece kurz
ze wszystkich powierzchni od drewna po

1.3

Suche Jcieranie kurzu z biurek, parapet6w,
grzejnik6w, p6tek, telefon6w, lamp

biurowych oraz z innych powierzchni
wyposaienia biurowego

codziennie

szklo. PosiadajEce sklad n iki a ntystatycz ne,
kt6re ograniczajQ ponowne osadzanie
kurzu.
Blurka nalely czy3cla mlekka, lekto
wllgotnq aclereczkO po Gtym

powlenchnle qyi&:one nalety wytraet
do sucha.

Meble w oklelnle naturalnej nalery
cryscl€

wyl{rnle

aclerecrkl.

suchq, miqkkq

SpecyfikacFwarunko Zam6wienia
w sprdwie $viadczenh uslw yl

zakrsE komplekso

ego sprz4hnia w budynkad tlaczelnego S4du Adminishacyjnego wraz z pzyleglym do nidl terenem

czgstotllwoit
l,p.

zakes czynnoJci

wykonywanych

opis lrodka czystoici

czynnogci
Nie naleiy stosowaa preparat6w
zawierajqcych +odki Scierne.
Parapety - w zaleinosci od stanu
zanieczyszczenia do mycia naleiy uiywai
lagodnego lrodka myjacego. Produkt ten
nie moie niszczya powienchni, naleiy
uiywaa miQkkich iciereczek bezpylowych
Naleiy uiywai profesjonalnego

!.4

odkunanie wykladzin podlogowych oraz
Scieranie na sucho listew pnypodlogowych

odkurzacza
codziennie

oraz listew ozdobnych

z

aktywne szczotki.

Nie naleiy dopuszczaa do kontaktu z
wodQ i innymicieczami oraz z gorQcymi

przedmiotami, jak i odczynnikami
chemicznymi.
Do usuwania plam z wykladziny naleiy

uiywad profesjonalnego sprzqtu jak
szorowarka iagregat do prania.
Zalecana metoda taka jak do prania
wykladziny:
1.5

codziennie

Bie2Qce usuwanie plam z wykladzin

- spryskanie wykladziny woda ze Srodkiem

pioracym;
- szczotkowanie wykladziny przy

uiyciu

szorowarki w celu poleczenia Srodka
piorQcego z brudem;
- doktadne wyplukanie wykladziny pr.y
pomocy agregatu do prania.
wymagane jest dokladne rozpoznanie

podloia w celu doboru preparatu.
Wymagane jest uiycie preparat6w
chemicznych oraz myjni ciinieniowej
goracowodnej lub ze stopniem parowym.

w
Mycie posadzkiz kamienia Kashme.e White
w salach rozpraw

codziennie

pierwszej kolejno3ci naleiy stosowad
najmniej agresywne 6rodki,
biodegradalne itagodne dla podloia, nie
uszkadzajQce impregnatu. Natomiast
miejsca nie doczyszczone naleiy poddac
dzialaniu preparat6w bardziej
inwazyjnych. Wskazane uiycie
profesjonalnego automatu szorujeco-

suszEcego i ewentualne uzupelnienie

Mycie parkietLl

mycie codziennie

7.7

Konserwacja parkietu

konserwacja 2 x w
trwania Umowy

czasie

pokrycia impregnatem.
Wymagane jest dokladne rozpoznanie
podloia w celu doboru preparatu.
Do bieiacego czyszczenia naleiy uiywaa
neutralnych preparat6w, kt6re nie
usuwaja warstwy ochronnej.
Zabrudzenia i piasek naleiy usunQe
szczotkq, mopem lub odkurzaczem. Jeili
istnieje taka potrzeba podlogq naleiy
zmyi szmatkq lekko zwilionq w
preparatach typu Bona Cleaner, lub
preparatach firmy Berger-seidle lub
innych r6wnowa2nych, tzn. w roztworze
wodnych, przyjaznych dla Srodowiska

w sprawie Swiadczenia

ush{

Specf kacja Warunkofl Zamoxienh
w zakresE komplebo$,ego sptz4bnia w budynkadr Naczelnego Sqdu Administracyjnego wBz z przyleglym do nidr tercnem

Cz$totliwoS6
wykonwranych

zakres €rynno6ci

l.p.

Opls {rodka czystogci

crynnogci
emulsji, przeznaczonych do czyszczenia
polakierowanych podt6g drewnianych.
Do konserwacji parkietu zaleca sie

preparaty typu Bona Polish, Floor Care
Loba lub inne r6wnowaine, tzn. gotowe
do uiycia produkty na bazie wody,
pr.eznaczone do pielqgnacji
polakierowanych podl6g drewnianych,
zwiqkszajQce ochronq podtogi przed
3cieraniem i wilgociq oraz nadajQce
powierzchni ladny polysk bez
koniecznolci polerowania.
1.8

Przygotowanie nakryC inaczyi w pokojach
narad przy salach rozpraw i w salach
konferencyjnych, o ile nie zostanE
przygotowane przez serwis dzienny.
Sprzatanie izmywanie naczyri po naradach

1.9

1.10

uroczystoiciach w salach konferencyjnych,
w salach ro2praw iw pokojach narad, jeili
nie zostaty sprzetniete przez serwis dzienny.

codziennie lub w
miarq potrzeb

i

w miarg potrzeb

Mycie koszy na imieci

1xw

tygodniu

(piAtek)
Srodek do czyszczenia i konserwacji

powierzchni metalowych, zawierajacy
specjalne oleje organiczne oraz alkohol

isopropanol.

1.11

Czyszczenie klamek, wylQcznik6w Swiatla,

1x w tygodniu

luster

(czwartek)

Pianka czyszczaca do kontakt6w
efektywnie usuwajaca r6ine plamy, w
tym r6wniei 6lady po palcach.
Pozostawia powierzchniq czystE bez

splukiwania.
Lustra powinny bya czyszczone
preparatami do mycia iczyszczenia
powierzchni s2klanych za pomocq
papierowych recznik6w bedi miekkich
SciereczekPianka do mebli pneciw kur2owiw
sprayu, do czyrzczenia codziennych

zabrudzei oraz skutecznego usuwania
kurzu ze wszyitkich powierzchni, takich
1.72

1x w tygodniu

Pokrycie mebli emulsjE pielqgnacyjnE

(czwartek)

jak: plastik, spnqt RTV, ceramika,
powlerzchnie emaliowane, szklo, drewno.
Powinna zawierai skladniki
antystatyczne, kt6re ograniczaia ponowne
osadzanie siq kurzu, nie pozostawiajec
smug. Po wykonaniu czynnoici powinna

1.13

7.74

Przetarcie wylacznik6w Swiatla 6rodkami
dezynfekujacymi
Przetarcie i konserwacja powierzchni drzwi

pelnych wewnatrz budynku

1x w miesiacu
(w dniach 25

-

30)

1 x w miesiacu
(w dniach 25 - 30)
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pozostawiad po sobie delikatny,
odiwie2ajQcy zapach.
Naleiy stosowat arodek antystatycznobakteriob6jczy w postaci pianki. Po kilku
sekundach naleiy wytrzed do sucha.
Odkurzai naleiy zawsze miqkka szczotkA,
a wycierae lekko

wiltotnq szmatka

bez
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Sedu
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wraz z

prlreg|Iln

do

ni$ tercnffr

clenotliwoia
l.p.

Opii arodka aystojci

wykonywanych

zakres czynnoscl

clynnoici
stosowania agresywnych Srodk6w
czyszczQcych.

powienchniq
moina zastosowad grodek do konserwacli
Po wyczyszczeniu na suchq

drewna.
Po usunieciu kurzu oraz p.zetarciu lekko
wilgotnQ {cie.eczkQ naleiy zastosowad
preparat do konserwacii mebli. Do
konserwacji mebli naleiy uiywaC
powszechnie dostqpnych irodk6w do

1.15

w miesiQcu
(w dniach 25-30)

Usuwanie kurzu z mebli
{cala obudowa zewnetrzna)

1 x

mebli z zachowaniem wszelkich zasad
stosowania i instrukcii.

Mebl€ w oklelnle naturalnei naleiy
konserwowat po upruednim
skonsultowaniu z przedstawicielem
zamawiajQceSo i doborze wlaSciwego
Srodka do pielegnacji.

1.15

1.17

Usuwanie kunu z obraz6w oraz element6w
dekoracyjnych
Czyszczenie z

kuzu okladzin lciennych

z

forniru w salach

1 x w miesiQcu
(w dniach 25 -30)
1 x

w miesiEcu

(w dniach 25-30)

Nie nalely storowaa preparat6w
tawierajQcych 6rodki Jcierne.
Czynnoici naleiy wykonywai delikatnie,
miekka Sciereczka lub miqkkE szczoteczkE.
Usuwanie kunu odkurzaczem przv uiyciu
ssawki z miqkkim wlosiem.

Naleiy uiywad lagodnego plynu do mycia
i gladkich powierzchni, nie
niszczlcego powlok lakie.niczych. Srodek
myjacy powinien byc bezchlorkowy i
neutralny, bez koloru i nie powinien

szkla

1.18

Mycie okien (wraz z ramami metalowymi i
drewnianymi) oraz wszelkich powienchni
szklanych (3ciany, drzwi) wewnatrz budynku.
Przy oknach otwieranych umycie oicieinicy
wraz z uszczelkami.

niszczyd

2xwczasietnrrania
Umowy
(m.€ kwiecie6/maj

im-c
paidziernik/listopad)

wyrob6w gumowych, szkla,

lakieru ialuminium.
Plyn powinien zawierad specjalny sktadnik
opracovrany na bazie alkoholu oraz kwasu
octowego, dziqki kt6remu szybko i
skutecznie usuwa plamy, kurz itluszcz
oraz pozostawia przyiemny zapach.
Preparat po doktadnym wypolerowaniu
nie powinien pozostawiad smug.
Do mycia naleiv uiywac miekkich
Sciereczek lub gQbek i czesto je splukiwaa
podczas mycia
Do gruntownego czyszczenia wYkladziny

2xwczasietrwania

1.19

Pranie wykladziny dywanowej i obid

{m{

tapicerskich

UmowY
kwiecie6/maj

im{

paidziernik/listopad)
wg ustaloneSo
harmonogramu

naleiy uiywat profesjonalnego spnqtu
jak szorowarka i agregat do prania,
Zalecana metoda prania wyktadziny:
- spryskanie wykladziny wodq ze 3rodkiem
piorqcYm;
- szczotkowanie wykladziny przy

uiyciu

szorowarki w celu polaczenia 6rodka
piorEcego z brudem;
- wyptukanie wyktadziny przy pomocv
agreSatu do prania.
Do obic tapicerskich naleiy uiywaa

profesjona lnego sprzetu.iak i Jrodka do
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Specyfi ka* Warunkd{ Zamowionh
uslug w zaklEsie komplekorego sprzahnb w brdynkadr Naczeln€go Sqdu Administracrjnego wEz z przylegtm do

CzestotllwoJt
wykonyrvanych

zakres czynnoici

l.p.

0i$ blEnsm

Opis Erodka czystosci

czynnosd
prania wykladzin tekstylnych, wysoko
wydajnego i nisko pieniqcego,
pozostawiaiqcego pnyjemny zapach.
Przed upraniem naleiy powienchnie
tapicerowane oczyiciC suchq miqkkQ
aciereczkQ lub miqkkE szczotkQ pny uiyciu

odkuzacza z nasadke do tapicerki.
2.

Pomleszcrenla wyd.ielone
sllamlZamawiaraceSo

z

ogranicronym rakresem crynnolci, kt6rych codrlenne spn?tanie bedrle rcallzowane
Naleiy uiywaC lagodnego plynu do mycia
i gladkich powierzchni, nie
niszczacego pow{ok lakierniczvch. Srodek

szkla

myjQcy powinien byt bezchlorkowy

2.1

Mycie okien {wraz z ramami metalowymi}
od strony wewnetrznejw 5 pomieszczeniach
na kondygnacji +8.
Przy oknach otwieranych umycie oicieinicy
wraz z uszczelkami.

2xwczasietrwania
Umowy
(m.c kwiecied/maj

im<
paidziernik/listopad)

i

neutralny, bez koloru inie powinien
niszczyd wyrob6w gumowych, szkla,
lakieru ialuminium.
Plyn powinien zawierad specjalny skladnik
opracowany na bazie alkoholu ora2 kwasu
octowego, dzieki kt6remu szybko i
skutecznie usuwa plamy, kurz itluszcz
oraz pozostawia pnyiemny zapach.
Preparat po dokladnym wypolerowaniu
nie powinien pozostawiad smug.
Do mycia naleiy uiywad miqkkich
6ciereczek lub gabek i czqsto je splukiwad
podczas mycia.

3.

3.1

Pomieszcrenia pomocnicze w tym:
pokoje 3ocjalne ianeksy kuchenne, maF.ynki podreone, palarnia, sratnia, gabinet lekarski I plelegniarkl,

-

Zakres czynnoSci

takijak dla pomieszczei

codziennie

biurowych, w tvm:

Opr6inianie pojemnik6w na imieciwraz
3.1a

z

wymianE work6w.

cod2iennie

worek foliowy na imieci35 l. - super
mocny, wykonany z folii LDPE - kolory
work6w zgodne z zasadami segregacji,

codziennie

Mleczko do czyszczenia powinno
skutecznie usuwae tluszcz i plamy, nie
rysu.iQc powierzchni. Preparat delikatny
dla wszystkich powierzchni, m.in. dla
emalit, stali nierdzewnych i tworzyw

Przestrzeganie segregacji odpad6w zgodnie
zasadami obowiQzujQcymi w NSA.

z

Mvcie i dezvnfekcia:
-zlewozmywak6w

-

11 szt.

szklano
3.3

3.4

Przetarcie glazury przy umywalkach,

codziennie

zlewozmywakach

Czyszczenie blat6w kuchennych, drobnego
wyposaienia, szafek, stol6w i kr2esel

codziennie

-

ceramicznych.

Plyn uniwersalny do zmywania i mycia
glazury o dlugotrwalym zapachu, nie
wymagajQcy splukiwania po umyciu.

Naleiy stosowai Srodki 0g6lno myjQce,
usuwajace tluszcze pochodzenia

ro(linnego i 2wierzqcego, nie zawierajQce
rozpuszczalnik6w i pr2eznaczone do
sektora iywnoiciowego.

3.5

Czyszc2enie mikrofal6wek

-

11 szt.

codziennie

Naleiy stosowat delikatny, szybki, wyroce
efektywny Srodek czyszczacy,
.ozpuszczajQcl tluszcz, bialka oraz

zab.udzenia organiczne,
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C2estotllwola

zakes caynnoJci

l.p.

wykolywanych

Opis Jrodka czystogcl

czynnoaci

3.6

opr6inianie

i

codziennie
lub kilkakrotnie w
ciegu dnia w razie
potrzeby

czyszczenie popielniczek

Mycie posadzki- p\dki

z

gresu

codziennie

Czyrzczenie wymaga uiycia preparat6w
chemicznych po uprrednim, dokladnym
rozpoznaniu podloia. zastosowany
(rodek powinien byi o delikatnym
zapachu, szybko wysychajEcy, nie

pozostawiajEcy smug oraz wYkazujQcy
wlaSciwoSci antypoSlizgowe.

Naleiy uiywai profesjonalnego
odkurzacza z aktywnQ szczotkQ.
3.8

Czyszczenie krzesel w pomieszczeniu palarni

codziennie

Nie naleiy dopuszczad do kontaktu z
wodQ i innymi cieczamioraz z gorQcymi

przedmiotami, jak i odczynnikami
chemicznymi.
Do zmywania posadzki kamiennej naleiy
urywaa 3rodka czyszczacego do reczneBo
czyszczenia, po uprzednim, dokladnym

3.9

rozpoznaniu podloia. Srodek lekko
pieniacy i delikatnie zapachowy o.az
szybko schnlcy, nie pozostawiajacy smug

zmywanie posadzki kamiennej w
pomieszczeniu szatni

codziennie

oraz wykazujEcy

wlaiciwoici

antypoSlizgowe i nie uszkadzajqcy
impregnatu.
wskazane uiycie spaetu
profesjonalnego, np. automatu szoruiEcozbierajacego i ewentualne uzupetnienie
pokrycia impregnatu.
Jednorazowe Sciereczki przeciw kurzowi nadajEce sie do usuwania codziennych
3.10

zabrudzei oraz skutecznie usuwa.iqce kurz

Czyszczenie blatu iwycieranie kurzu z mebli
i wieszak6w w pomieszczeniu szatni

codziennie

ze wszystkich powierzchni drewnianych

i

metalowych. PosiadajQce skladniki
antystatyczne, kt6re ograniczaje ponowne
osadzanie kurzu i nie pozostawiaje smug
wskazany plyn do czyszczenia lod6wek o
aktywnym skladniku tworzqcym ochronnq
warstwe, ld6ra nie pozwala na rozw6j

3.11

czyszczenie lod6wek -kompleksowe, wraz

z

tygodniu
(piqtek)

1xw

przetarciem wnqtrza

Czyszczenie armatury

1x w tygodniu
(pietek)

3.13

Odkamienianie czajnikdw

2x

w miesiQcu

zbierajEcych siq na wewnQtrznych

powierzchniach lod6wki
mikroorganizm6w powoduiQcych
przedwczesne psucie siq iywnoSci oraz
powstawanie i utrzymYwanie siq
nieprzyjemnego zapachu.
Plyn do usuwania kamienia, z
prueznaczeniem do mycia armatury i
powi erzchni chromowo-niklowych
Przy uiyciu specjalistycznych plyn6w do
odkamieniania czajnik6w.
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Specyfi kacja Warunkoxi Zamolyienia
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Czestotliwoit
l.p.

zakres czynnogci

wykonywanych

Opis Srodka czysto&i

crynno3ci

3.1.4

Sprzatanie gabinetu lekarskiego i gabinetu
pielqgniarki polEczone ze zmywaniem
posadzki

-

1x w tygodniu (jroda
- po godzinie 17)
lub czqaciej w razie

wykladzina PCV

potrzebV

Posadzke naleiy kaidorazowo pozamiatai
przy uiyciu szczotki z miekkim wlosiem.
Do mycia uiywaa nale:y miekkiego pada
lub mopa akrylowego i wody z niewielkA
ilo&iE tagodnego arodka do mycia
gladkich powierzchni.
Ptyn do zmywania duiych powierzchni

3.15

1x w miesiEcu

Kompleksowe mycie glazury

(w dniach

1-5)

Scian - glazury, nie wymagajacy

splukiwania po umyciu, o dtugohwalym
zapachu.

Preferuje siQ uiycie plynu do mycia szkla,
gladkich powierzchni, zawierajacego

3.16

Mycie Scianki szklanejod strony
wewnqtrznej palarni

2 x w tvgodniu

specjalny skladnik opracowany na bazie
alkoholu oraz kwasu octowego, dzieki
kt6remu skutecznie iszybko usuwa plamy
oraz pozostawia przyjemny zapach. Plyn
powinien skutecznie czy6cid kurz itluszcz,
a po dokladnym wypolerowaniu nie

pozostawiaa smug.
Naleiy uiywad lagodnego plynu do mycia
i giadkich powierzchni, nie

szkla

niszczacego powlok lakierniczych. Srodek

Mycie okien (wraz z ramami metalowymi
drewnianymi) wewnQtrz budynku.

i

3.17
Przy oknach otwieranych umycie

oicieinicy

wraz z uszczelkami.

2xwczasietrwania
Umowy
(m-c kwieciei/maj

im{
paidziernik/listopad)

myjacy powinien byi bezchlorkowy i
neutralny, bez koloru inie powinien
niszczye wyrob6w gumowych, szkta,
lakieru i aluminium.
Plyn powinien zawierad specjalny skladnik
opracowany na bazie alkoholu oraz kwasu
octowego, dziqki kt6remu szybko i
skutecznie usuwa plamy, kurz itluszcz
oraz pozostawia przyjemny zapach.
Preparat po dokladnym wypolerowaniu
nie powinien pozostawiai smug. Do
mycia naleiy uiywai miekkich iciereczek
lub gEbek i czesto,e splukiwad podczas
mycia.

3.18

Czyszczenje spoin miedzy ptytkami posadzki

-

plytki

z

2xwczasietrwania

gresu.

Umowy

Czyszczeniewymaga uiycia
specjalistycznych preparat6w
chemicznych przeznaczonych do
czyszczenia spoin, nie powodujacych
wyplukania lub wykruszenia spoinV.
Srodek powinien rozpuszczad mocne
zabrudzenia. Zabieg czyszczenia naleiy
przeprowadzae po uprzednim

uzgodnieniu z upowainionym
Pracownikiem Zamawia cego
4.

Pomieszczenia sanitarne

Mvcie iodka2anie:
4.1

Plyn do usuwania rdzy i kamienia, z
przeznaczeniem do mycia armatury

umywalek- 27 szt.

codu

- 27 szt.
- 10 szt.
armatury - 27 kpl.
sedes6w

pisuar6w

iennie

i

innych powierzchni chromowo-niklowych.
Mleczko do czyszczenia nie rysujace
powierzchni. Plyn do mycia muszli

toaletowych, zagQszczony, czyszczeco
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cIestotliwoJt
Lp.

zakres czynnogcj

opis arodka c2ystoici

wykonywanych

czynnojd
dezynfekuiEcy, o zawano3ci podchlorynu
sodu 3,68 % - 5,52 %. Powinien miet
wlaiciwoici wybielajece.
czyszczenie i dezynfekowanie uchwytdw
4.2

szczotek sedesowych (w tym obudowa

cod2iennie

i

Ptyn przeznaczony do mycia iczyszczenia

powierzchni chromowo-niklowych.

wklad)
4.3

4.4

suche lcieranie kurzu

z

grzejnik6w

codziennie

Opr6inianie koszy i wymiana work6w.

codziennie

Przestrzeganie segregacji odpaddw zgodnie
z

Worek foliowy na Smieci 20 l. - super
mocny, wykonany z folii L0PE - kolory

work6w zgodne

zasadami obowiQzujecymi w NSA.

z

zasadami segregacji.

Czyszczenie wymaga uiycia preparat6w

4.5

Mycie posadzki- plytki z gresu

codziennie

4.5

Przelewanie kratek kanalizacyjnych

codziennie

chemicznych po uprzednim, dokladnym
rozpoznaniu podloia. Srodek winien byC o
delikatnym zapachu, szybko wysychajqcy,
nie pozostawiajQcy smug oraz wykazujecy
wla{ciwoici antypoSlizgowe.
Naleiy paestrzegaa systematyczneSo
przelewania kratek kanalizacyinych w
pomieszczeniach sanitarnych.

Woda uiywana do pnelewania kratek
powinna byd z dodatkiem 3rodka
zapachowego niwelujecego nieprzyjemne
zapachy.

4.7

Czyszczenie glazury

1 x

w tygodniu
(piEtek)

Uniwersalny, neutralny arodek czyszczacy,
o lekkim zapachu, nie pozostawiajQcy
smug na powienchni.

odkunae naleiv zawsze miqkkQ
4.8

Czyszczenie drzwi

tygodniu
(pietek)

1xw

szczoteczkQ a wycieraa wilgotne szmatkq
bez stosowania agresywnych Srodk6w

czystoici.
Do czyszczenia naleiy stosowaa
4.9

czyszczenie Scianek z laminatu
kom pa

ktowego

1x w tygodniu
(piEtet)

0g6lnodostqpne Srodki do czyszczenia
powienchni laminowanych i paneli, nie
zwierajace ostrych substancji Sciernych.
Specjalistyczny Srodek do czyszczenia

C.ysuczenie kompleksowe luster i
4.10

podajnikdw na: mydlo, rqczniki i papier

i

konserwacji powierzchni metalowych,
zawierajqcy specjalne oleje organiczne
o.az alkohol isop.opanol. UsuwajEcy (lady

1x w tygodniu
(pietek)

toaletowy

po palcach oraz inne zabrudzenia.
Pianka czyszczeca do luster, efektywnie
usuwajlca r6ine plamy, w tym r6wniei
3lady po palcach, pozostawiajeca
powierzchniq czystQ bez koniecznoici
splukiwania.

4.11

Mycie koszy na !mieci

Mycie okien (wraz z ramami metalowymi i
drewnianymi) wewnltn budynku.
4.L2
Pny oknach otwieranych umycie olcieinicy
wraz z uszczelkami.

1x

w tygodniu
(pietek)

2xwczasietrwania
Umowy

(m{ kwiecie6/maj
i m-c

paidzierniUlistopad)

Naleiy uilrwad lagodnego ptynu do mycia
szkla i gladkich powienchni, nie
niszczacego pow{ok lakierniczych. Srodek
myjecy powinien bya bezchlorkowy i
neutralny, bez koloru i nie powinien
niszczvC wyrob6w gumowych, szkla,
lakieru ialuminium.

bU
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Warunktu Zam6{rienia

w sprawie $rladczenh ustug w zakr6ie komplelGow4o sprz4hnia e budynladr NaczelDego SEdu Adminbhaqjnego wrirz z pr.yleglym do nidl teEnem

cIqstotliwoat
l.p.

Zakres czynno(ci

wykonywanych
czynnoici

Opls Srodka czystoJcl

Plyo powinien zawierad specjalny skladnik

opracowany na bazie alkoholu oraz kwasu
octowego, dzieki kt6remu szybko i
skutecznie usuwa plamy, kurr itluszcz
oraz pozostawia pnyjemnY zapach.
Preparat po dokladnym wypolerowaniu
nie powinien pozostawiad smug.
Do mycia naleiy uiywaC miqkkich
Sciereczek lub gebek i czqsto ie sptukiwad
podczas mycia.
Czyszczenie wymaga uiycia
specialistycznych preparat6w
chemicznych przeznaczonych do
czyszczenia spoin, nie powodujicych
4.13

Czyszczenie spoin miedzy plytkami posadzki
- plytki r gresu.

2xwczasietrwania
Umowy

wyplukania lub wykruszenia spoiny,
Srodek powinien rozpuszczae mocne
zabrudzenia.
Zabieg czyszczenia naleiy przeprowadzaa
Po uprzednim uzgodnieniu z

upowainionym pracownikiem
Zamawiajacego
5.

5.1

PokoieSoSclnne wra2 I prredpokojaml ilazienkami orar korytarzami
Mycie ioprdinianie pojemnikdw na imieci
wraz z wymianE work6w.
Pru

codziennie

estrzeganie segregacji odpad6w zgodnie

z zasadami

Worek foliowy na imieci 5 l. i 20 l. - super
mocny, wvkonany z folii LDPE - kolory

work6w zgodne

z zasadami segregacji.

obowiQzujqcymiw NSA.
Jednorazowe kiereczki pneciw kurzowi nadajace siq do usuwania codziennych
zabrudzei oraz skutecznie usuwajace kurz
ze wszystkich powierzchniod drewna po
szklo. PosiadajQce skladniki antystatyczne.
kt6re ograniczajQ ponowne osadzanie
ku12u.

Suche lcieranie kurzu z mebll, parapet6w,
5.2

luster, p6lek, telefon6w, lamp biurkowych,
kinkiet6w, gnejnik6w oraz z innych
powienchni wyposaienia pokoiu

codziennie

Biurka naleiy c.yaci6 migkkQ, lekto
wilgotnq JciereczkQ, po czym
powierzchnie czysrczone naleiy wytrret
do sucha.

Meble w okleinie naturalnej nal€ry
czyjcia wylacrnie suchi miekkt
icierecrkq.
Nie naleiy stosowaf preparat6w

Solcinnego

zawierajqcych irodki Scierne.
Parapety - w zaleinoSci od stanu
zanieczyszczenia do mycia naleiy uiywad

tagodnego 3rodka myjacego. Produkt ten
nie moie niszczyi powienchni, naleiy
uiywaC miekkich Sciereczek bezpylowych.
zmiana poScieli igcielenie l6iek wraz z
dostawkami wedlug instrukcji
ZamawiajAcego, wycieranie kurzu wewnatrz
mebli oraz przetarcie wnetrza lod6wek

po kaidorazowym
opuszczeniu pokoju
przez goici i po
uprzednim
uzgodnieniu 2
przedstawicielem

ot

SpeqfikacF Warunk x Zarn6ri€nb
w sprdwie Saiadeenia uslr8 w zal(Esb komleksow€go sprzqhnia w

Sqdu Adminisbaqjnego wraz z pr4logvm do nbh t€cnem

Crestotliwoja
wykonywanych

zakres czynnoJci

l.p.

tudynkad Naczeln€go

Opis grodka qystoJcl

crynno6cl
zamawiajqcego lub w
razie potrzeby

5.4

odkurzanie wykladzin podlogowych w
pokojach i na korytarzach oraz 3cieranie na
sucho listew pnypodlogowych i listew

Naleiy uiywad profesjonalnego
z aktywna szczotki.
Nie naleiy dopuszczaa do kontaktu

odkurzacza
codziennie

z

wodQ i innymi cieczami oraz z gorQcymi

ozdobnych

przedmiotami, jak i odczynnikami
chemicznymi.
Do usuwania plam u wykladziny naleiy
uiywad proferionalnego 5pnetu jak

5.5

BieiQce usuwanie plam

z

codziennie

wykladzin

szorowarka i agreSat do prania.
Zalecana metoda taka iak do prania
wykladziny:
- spryskanie wYkladziny wodq ze 3rodkiem
piorqcym;
- szczotkowanie wykladziny przy

uiyciu

szorowarki w celu polqczenia Srodka
piorQcego z brudem;
- dokladne wyplukanie wykladziny pny
pomocy aSregatu do prania.
wymagane jest dokladne rozpornanie
podloia w celu doboru preparatu.
Do bieiacego cryszczenia naleiy uiywad
neutralnych preparat6w, kt6re nie
usuwajE warstwy ochronnej.

zabrudzenia i piasek naleiy uiunld
szczotkE, mopem lub odkunaczem. Jeali
istnieje taka potrzeba podtogQ naleiy
zmy( szmatke lekko twllione w
preparatach tyPU Bona Cleaner lub
mycie codziennie

Mycie parkietu
5.6

konserwacja 2 x w

Konserwacja parkietu

czasie

trwania umowy

Berger-Seidle, lub innych t6wnowainych,
tzn. w roztwone wodnych, payiaznych
dla irodowiska emulsii, przeznaczonych
do czyszczenia polakierowanych podl6g
drewnianych.
Do konserwacji parkietu zaleca

siQ

preparaty typu Bona Polish lub Floor Care
Loba, lub inne r6wnowaine, t2n. gotowe
do uiycia produkty na bazie wody,
przeznaczone do pielqgnacji
polakierowanych podl6g drewnianych,
zwiqkszajace ochrone podlogi pQed
3cieraniem i wilgociq oraz nadajace
powierzchni ladny Polysk, bez
koniecznolci polerowania.
Uzupelnianie zestawu powitalnego
herbata woda mineralna.
5.8

5.9

-

kawa,

codziennie
codziennie

zmywanie naczyi w pokojach go3cinnych

Czyszcrenie klamek, wylQcznik6w

iwiatla

tygodniu
(czwanek)

1x w

Srodek do czyszczenia i konserwacji
powierzchni metalowYch, zawierajEcy
specjalne oleie organiczne oraz alkohol

isopropanol.
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crqstotllwojd
zakres czynnogci

wytonyuranych
clynnoJd

Opls Srodka c-ystoacl

Pianka czyszczQca do kontakt6w
efektywnie usuwajeca r6ine plamy, w
tym r6wniei ilady po palcach,
pozostawiaieca powienchnie czystl bez

splukiwanla.
5.10

5.11

Odkamienianie czajnik6w

Usuwanie kurzu z mebli
{cala obudowa zewnetrzna)

2x

Prry uiyciu specjalistycznych ptyn6w do
odkamieniania c2ainik6w.
Po usunieciu kurzu ora2 przetar€iu lekko

w miesiQcu

1 x w miesiQcu
(w dniach 25-30)

2wilionQ Scierec2kq naleiy zastosowad
preparat do konserwacji mebli.
Plyn do usuwania rdzy i kamienia, z
przeznaczeniem do mycia armatury i
innych powierzchni chromowo-niklowych.

Mycie iodkaianie

- 28 szt.
- 28 szt.
bidet6w - 2 sztuki
wanien -2 sztuki
brodzikdw - 26 sztuk
armatury - 55 kpl.
umywalek
sedes6w

5.r2

Mleczko do czyszczenia nie rysujQce
powierz chni.

codziennie

Plyn do mycia muszli toaletowych,
zagqszczony, czyszczeco dezynfekujqcf, o
zawartosci podchlorynu sodu 3,58 % 5,52 %. Powinien miec wtalciwoici
wybielajQce.

Naleiy uiywae lagodnego plynu do my€ia
i Bladkich powierzchni, nie

szkla

niszczQceSo powlok lakierniczych.
Srodek myjQcy powinien byd

bezchlorkowy i neutralny, bez koloru i nie

powinien niszczya szlla i aluminium.
5.13

Czyszczenie szyb przy brodzikach iwannach

Plyn powinien zawierad specjalny skladnik
opracowatry na bazie alkoholu oraz kwasu
octowego, d2iqki kt6remu rybko i
skutecznie usuwa plamy oraz pozostawia

codziennie

Przyjemny 2apach.
Preparat po dokladnym wypolerowaniu
nie powinien pozostawiad smug.
Do mycia naleiy uiywad miqkkich
3cierec2ek lub gQbek.
5.14

Czyszczenie i dezynfekowanie uchwyt6w do
Szczotek sedeso

Plyn przeznaczony do mycia i czyszczenia

codziennie

(obudowa i wklad)

powierzchni chromowo-ni klowych.
Czyszczenie wvmaga uiycia preparat6w

5.15

Mycie posadzki- phnkiz gresu

chemicznych po upeednim, dokladnym
rozpoznaniu podtoia. Srodek winien byd o
delikatnym zapachu, szybko wysychajqcy,
nie pozostawiajQcy smuS oraz wykazujecy

codziennie

wlaJciwo{ci antypoglizgowe.
Specjalistyczny 3rodek do czy5zc2enia

5.16

Czyszczenie luster, p6lek, podajnik6w na
mydlo, uchwyt6w na rqczniki, papier

codziennie

toaletowy oraz grzejnika

f
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konserwacji powienchni metalowych,
zawieraiEcy specialne oleje organiczne
oraz alkohol isopropanol. UsuwajQcy !lady
po palcach oraz inne zabrudzenia.
Pianka czyszczQca do luster, efektywnie
usuwajaca r6ine plamy, w tym r6wniei
ladypo palcach, pozostawiajeca
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Czqstotliwoge

opis arodka czystoicl

wykonywanych

zakres c.ynnoicl

Lp.

czynno3ci

powierzchnie czysta beu konieczno3ci
splukiwania.

5.t7

po kaidorazowym

wymiana rqcznik6w i dywanik6w,
uzupelnianie mini mydelek i mydla w plynie

opuszczeniu pokoiu
Przez

goici
Jednorazowe Sciereczki przeciw kurzowi nadajace sie do usuwania codziennych

zabrudzei.
5.18

Meble sk6rzane, tapicerowane naleiy

Usuwanie na bieiqco kunu i innych
zanieczyszczerl z mebll wypoczynkowych na

codziennie

korytarzach

czyscid lekko zwiliona 3ciereczkQ z
roztwo,em delikatnego mYdla (1 x w

tygodniu).
wskazane jest zastosowanie kremu do
sk6ry dla zachowania miekkojci i polysku
(3 x w roku).
5.19

1x w tygodniu

Czyszczenie 8lazury

(pietek)
5.20

Liczenie i pnygotowanie w worki zmiany

Uniwersalny, neutralny Srodek czyszczEcy,
o lekkim zapachu, nie pozostall,iarecy
smug na

rzchni.

tygodniu

2x

!,/v

2x

w tygodniu

polciell pEeznaczonei do pralni
5.2r

Liczenie i przygotowanie w worki rqcznik6w

i

dywanik6w pneznaczonych do pralni
Do obid tapicerskich naleiy uiywad

lxwczasietrwania
5.22

Umowy

Pranie obid tapicerskich

lub w miare potrzeby

profesjonalnego sprzqtu jak i lrodka do
prania wykladzin tekstylnych, wysoko
wydajnego i nisko pieniQcego,
pozostawiaieceSo przyjemny zapach (po
uprzednim skonsultowaniu

2

upowainionym pnedstawicielem
ZamawiajQcego).
Do gruntownego czyszczenia wykladziny

2xwczasietrwania

s.23

Umowy
(m.€ kwieciei/maj
i m-c

Pranie wykiadziny dywanowej

paidziernik/listopad)
wg ustalonego
harmonogramu

Mycie okien (wraz 2 ramami metalowymi
drewnianymi) wewnatrz budynku.

i

2xwczasietrwania
Umowy
(m-c

5.24

kwieciei/maj

Przy oknach otwieranych umycie okieinicy
wraz z uszczelkami.

i m-c

paidziernik/listopad)

naleiy uiywad profesjonalnego sprzqtu
jak szorowarka i agregat do prania.
Zalecana metoda prania wykladu iny:
- spryskanie wykladziny woda ze Jtodkiem
piorqcym;
- szczotkowanie wykladziny

pny uiyciu

szorowarki w celu polQczenia Srodka
pioracego z brudem;
- wyptukanie wykladziny przy pomocy
agregatu do prania.
Naleiy uiywaa tagodnego plynu do mycia
szkla i gladkich powienchni, nie
niszczacego powlok lakierniczych. Srodek
myjQcy powinien byd bezchlorkowy i
neutralny, bez koloru inie powinien
niszczyi wyrob6w gumowych, szkla,
lakieru i aluminium.
Ptyn powinien zawierad specjalny skladnik
opracowany na bazie alkoholu oraz kwa5u
octowego, dziqki ktdremu szybko i
skutecznie usuwa plamy, kurz itluszcz
oraz pozostawia przyjemny zapach.
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Zakres

nii

teenem

Czqstotliwoia
wykonywanych
czynnolci

crynnoici

Preparat po dokladnym wypolerowaniu
nie powinien pozostawiaC smug.
Do mycia naleiy uiywad miekkich

iciereczek lub gQbek i czqsto je splukiwad
podczas mycia.
Czyszczenie wymaga uiycia

5.25

Czyszczenie spoin miqdzy p\dkami posadzki

-

phrki

z

2xwczasietrwania

gresu.

LJmowy

specialistycznych preparat6w
chemicznych przeznaczonych do
czyszczenia spoin, nie powoduiQcych
wyptukania lub wykruszenia spoiny.
Srodek powinien rozpuszczaa mocne

zabrudzenia.
Zabieg czyszczenia naleiy pneprowadzad
Po uPrrednim uzgodnieniu z

upowainionym p.acownikiem
Zamawiajacego.
6.

Cilgi komunikacyine:
- Xorytarze, hole, pnedsionki, klatki schodowe, szklany izyb windowy i szklana winda, ltrefa wei6cia, windy
Opr6inianie pojemnik6w na lmieciwraz z
wymiana work6w.

codziennie

Przestrzeganie segregacji odpad6w zgodnte
zasadami obowiQzujecymi w NSA.

zgodne

Odkurzanie wykladzin podlogowych

Naleiy odkurzad przy uiyciu
profesjonalnego odkurzacza, najlepiej z
aktywnq szczotka. Nie dopuszczad do
kontaktu z wodq i innymi ciecuami,
gorQcymi przedmiotami i odczynnikami

z

6.2

worek foliowy na Smieci - super mocny,
wykonany z folii LDPE - kolory work6w

codziennie

z

zasadami segregacji.

chemicznymi.
Naleiy uiywaa irodka czyszczQcego do
recznego i maszynowego czyizczenia, po

upnednim, dokladnym rozpoznaniu
podloia. Srodek lekko pieniQcy i
6.3

Mycie posadzek

codziennie

delikatnie zapachowy oraz szybko
schnacy, nie pozostawiaiecy smug oraz
wyka2ujicy wla6ciwoici antypo(liztowe

i

nie uszkadzajacy impregnatu.
Wskazane uiycie sprzqtu

profesionalnego, np. automatu szorujecozbierajqcego i ewentualne uzupelnienie
pokrycia impregnatu.

Usuwanie wszelkich zabrudzed

Naleiy uiywa( uniwersalnego lrodka
czyszczEcego, efektywnego, latwo
usuwajQcego tluszcz, Slady palc6w i
nikotyny. Srodek powinien lekko

z

powienchni szklanych (w tym szklane
6.4

balustrady), metalowych, luster

codziennie

znaidu.iQcych siq w ciQgach komunikacyjnych

oraz z luster i okladzin marmurowych w
strefie wej3cia

nabtyszczad powienchnie i nie

pozostawiad smug.
Do czyszczenia marmuru naleiy uiywad
lagodnie alkalicznych specjalnych
Srodk6w do czyszczenia kamienia
naturalnego o wszechstronnym
zastosowaniu.
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zan6uiob

idcze,ria Glug w zarEie komddGorego sprzqEnb u hxtFkadl ila€z*ego Sqdu Admhist'dclirego sraz z przyhfrm do

nii

B€n€tn

Czestotliwoia
zakres ctynnoJci

l.p.

Opis {rodka

wykonyvranych

crystoftl

crynnoici
6rodek do czyszczenia i konserwacji,
usuwajecy Slady po palcach oraz innych
zabrudzeniach, o lekkim zapachu,
wykonystywany w czyszczeniu
powienchni lust.zanych, metalowych,
szybkoschnqcy i nie pozostawiajqcy smug

utnymanie czy5tolci wind, usuwanie
6.5

aodziennie

wszelkich zabrudzei z podlogi, luster,

okladzin i szklanych szyb wewnetnnych

Czyszczenie wycieraczek w strefie wejacia
6.6

w

razie potrzeby okresowe pranie

codziennie

wycieraczek po uprzednim uzgodnieniu
upowainionym pr2edstawicielem

z

ZamawiajEcego

Stosowanie Srodk6w 5pecjalistycznych do
czysz€zenia i konserwacji powierzchni

6.7

Dokladne mycie i konserwacja drzwi
wej3ciowych (strona wewnetrz na i
zewnqtrza wraz z czyszczeniem kraty
klamki)

metalowych, usuwaiEcych Slady po
palcach oraz innych uabrudzeniach.
Stosowanie irodkdw do mycia szyb,
usuwajecych wszelkie zabrudzenia,
zacieki, plamy i tluszcz. Preparaty winny

codziennie
i

miei zastosowanie podczas mroz6w oraz
nie powinny pozostawiad smug ani
3lad6w na powierzchni.
1xw

s€rwis i wymiana mat podtogowych w
kolone szaro-niebieskim
6.8

(7 sztuk) w tym:
- 2 maty podlogowe 150 x 300 cm

- 1 mata podlogowa 115 x 200 cm
- 4 maty podlogowe 85 x 85cm

tygodniu

(w sezonie zimowym

od

l

paidziernika do

3l

marca)

1 x w miesiQcu
(w sezonie letnim od
kwietnia

do 30 wneania)
Serwisowani€ i konserwacja maszyn do
czyszczenia obuwia (2 sztuki) w tym:
-usuwanie

z

gumowej maty zabrudzei;

-demontai dyspensera, szczotek oraz
gumowej maty;
-dezynfekc.ia wnetrza korpusu maszyny
Srodkiem bakterlo i Stzybob6jczym;
.czysz€zenie wnetrza maszynY;

-sprawdzenie stanu silnika i ewentualne
6.9

smarowanie toiysk;
-montai szczotek polerujecych;
-urupelnienie pasty wedlug potrzeby;

1 x

w miesiQcu

(w dniach 25-30)

-wymiana zuiytej lub uszkodzonei maty
gumowej wedlug potneby;
-polerowanie zewnqtrz nej czQlci korpusu
maszyny;

-sprowadzenie stanu pnewodu.
-wymiana zuiytych, zabrudzonych szczotek
wedtug potneby;
-zakup i wymiana wszystkich szczotek na
nowe 1 raz w czasie trwania UmowY;
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1

Speqf kacF Wannk& ZamOwanb
w sprawa Saiadczenis

uslq

w zakresie koflplelsorogo sprzqbnia w budynlGdr ilaczdnego Sqd, AdmhisfdcyiEgo glaz z pr4legtym do

nin brqE

r

CtestotliwoJt
l.p.

Zakres crynnoSci

wykonywa nych

opis Srodka cuy3toscl

czynnogcl

6.10

1x w miesiQcu

Przetarcie wytQcznik6w Swiatla

(w dniach 1-5)

Naleiy stosowai antystatycznq,
bakteriob6jczA pianke do czyszczenia.
Naleiy odczekad kilka sekund iwytne( do
sucha.

Stosowanie specjalistycznych preparatow
z impregnat6w tworzQcych odpornQ
powlokq przed dzialaniem wody,

Konserwacja posadzek

1x w miesiEcu

6.11
(schody, podesty)

(w dniach 1-5)

tluszczow oraz osadzaniem siq zabrudzed.
Stosowanie preparatu nie powinno
powodowad zmiany naturalnego koloru i
polysku powienchni. Wskazane
stosowanie urzedze profesjonalnych.
Czyszczenie wymaga preparat6w
chemicznych po uprzednim, dokladnym
rozpoznaniu podloia. Zaleca siq

2x w

tygodniu

(wtorek i piEtek),

Szczeg6lna konserwacja posadzki

marmurowe.i w strefie wejScia

w okresie jesienno
zimowym codziennie

stosowanie prepa rat6w specjalistycznych,
kt6re tworzQ twardQ, potyskujQcQ i
odpornq na Jcieranie powlokq ochronnQ.
Do uzyskania dobrej efektywnoaci zaleca
sie kor2ystanie z profesjonalnego

urzedzenia przeznaczonego do
czyszczenia, pielqgnacji i konserwacji
posadzek.

5.13

1x w tygodniu

czyszczenie klamek

(piqtek)

Stosowat naleiy lrodek do czyszczenia
konserwacji powienchni metalowych,
zawierajecy specjalne oleje organiczne

i

oraz alkohol isopropanol. Srodek
powinien usuwad Slady po palcach oraz
innych zabrudzeniach pozostawia.iqc
i zabezpieczonQ powierzchniq.

6.14

Czyszczenie listew pnypodlogowych oraz

1x w tygodniu

listew ozdobnych
6.15

6.16

(pietek)

Przecieranie porqczy

Naleiy stosowad miekkq Sciereczkq oraz
Srodek antystatyczny.

1xw

tygodniu
(piatek)

Usuwanie kurzu z obra26w, gablot oraz
innych element6w informacyjnodekoracyjnych

1xw

miesiQcu

(w dniach 25-30)

Czynnolci naleiy wykonywad delikatnie,
miekka SciereczkQ lub miekka szczoteczkq.
Usuwanie kunu pny uiyciu odkuraacza z

Czyszczenie kurzu 2 okladzin aciennych
piaskowca o powierzchni Mlowanej, z

ssawkQ z wlosem.
z

W razie zabrudzei naleiy usunet

1x w miesiQcu

powierzchni piaskowca lupanego oraz
bialego marmuru do wysokolci 2,50 m

(w dniach 25-30)

zanieczyszczenia, stosujec szczotke

z

twardym wrosem. Stanowczo nie naleiy
uiywad gQbek lub Jcierek oraz nie naleiy
stosowad iadnych plyn6w i (rodkdw
chemicznych.

5.18

Czyszczenie z kurzu okladzin Sciennych
forniru na koMarzach

z

1x w miesiecu
(w dniach 25-30)

Usuwanie kur2u odkurzaczem przy uiyciu
ssawki z miekkim wlosiem.
Po dokladnym rozpoznaniu

6.19

Czyszczenie oktadzin 6ciennych z czarnego

1x w miesiecu

granitu

(w dniach 1-5)
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podloia,

naleiy stosowai Srodek czyszczecopielqgnuiqcy, usuwajAcy wszelkie Slady
zabrudzenia, szybkoschnecy, dajQcy
polysk i nie pozostawiajQcy smug.

i

Sp€qfi{GcF Wannkn Zanl6ri8nb

r

sprara Sriad@E

uslrJg

u zakrBb koolphksorlgo spnebnb

r hdf

odr tlsczelnego Sdu Admhilt-acrhego llaz

z

pr4legrm

do

nii

brBo€rlr

CzestotliwoJe

zakes crynnoici

l.p.

Opis grodka

wykonywanych

Eystoici

crynnoJci
Naleiy uiywaa uniwersalnego 3.odka
6.20

co 2 miesiQce lub

Mycie szklanych lcian zewnQtrznych kabiny

czqSciej

windowej

w miarq

potrzeby

czyszczQcego, efektywnego,

latwo

usuwajEcego tluszcz, i inne 6lady. Srodek

powinien lekko nablyszczaa powierzchnie
i nie pozostawiaC smug.

6.2!

Mycie szklanego szybu windowego od
strony wewnqtrznej tj. wszystkich
powierlchni szklanych wraz ze llusarkq
szybu windy w tym zabezpieczenie i
pokrycie koszt6w nadzoru technicznego ze
strony serwisu producenta diwigu.
Zakres czynnoici nie obejmuje odkurzania

co 2 miesiEce lub

czq3ciejw miare
Potrz ebY

Naleiy uiywaC uniwersalnego (rodka
czyszczEcego, efektywnego, latwo
usuwajacego tluszcz, i inne 3lady. Srodek
powinien lekko nablyszczad powierzchnie
i nie pozostawiaC smug.

i

mycia dolu szybu windowego.

Naleiy uiywad lagodnego ptynu do mYcia

szkla

i

gladkich powierzchni,

nie

niszczEcego powlok lakierniczych. Srodek

Mycie okien (wraz

z

ramami metalowymi

i

drewnianymi) oraz wszelkich powierzchni

2xwczasietrwania
Umowy

szklanych wewnatrz budynku.
6.22

Przy oknach otwieranych umycie

oicieinicy

wraz z uszczelkami.

(m-c

kwiecief/maj
i m-c

paidziernik/listopad)

myjEcy powinien byi bezchlorkowy i
neutralny, bez koloru inie powinien

niszczvi wyrob6w gumowych,

szkla,

lakieru ialuminium.
Plyn powinien zawieraa specjalny skladnik
opracowany na bazie alkoholu oraz kwasu

octowego, dzieki kt6remu szYbko

i

skutecznie usuwa plamy, kurz itluszcz oraz

pozostawia pnyjemny zapach. Preparat

po

dokladnym wypolerowaniu nie
powinien pozostawiad smug. Do mycia
naleiy uiywaa miQkkich Sciereczek lub
gAbek i czesto je splukiwad podczas mycia.
KondySnacia -2 I +8:
7

Posadrka iwiczna w tym: 2 korwane l4 prredsionki (lqcznle 8O,lO m'), 8 matazyn6w (lQcznie 84,85 mr),
4 pomieszczenia technlszne (lqc?nie 297,11
Czyszczenie posadzki iywicznej wymaBa
preparat6w chemicznych, kt6re bqde

7.1

zmywanie i konserwacja posadzki iywicznej,
usuwanie plam, zanieczyszczei w
korytanach i pruedsionkach kondygnacji -2

usuwad najwiqksze rabrudzenia, czarne
zarysowania po gumie oraz tluste ioleitte

1x w miesiqcu
(w dniach 25-30)

oraz +8

plamy. Preparat powinien byc
antypo(lizSowy oraz Pozostawiaa
pow{okq ochronn?, kt6ra zapobiegnie
zbyt szybkiemu zabrudzeniu. Preparat
naleiy zastosowaC po uprzednim
rozpoznaniu Podtoia.
Do czyszczenia powierzchni drzwi

Usuniqcie wszelkich zabrudzei
7.2

stalowych naleiy uiywad Srodka
lagodnego do czyszczenia i konserwacji,
usuwajEcego 3lady po palcach oraz innych

2

powienchni dnwi stalowych (obustronnie)
w koManach i przedsionkach na
kondygnac.ii -2 oraz na kondygnacji +8 wraz

1 x w miesiEcu
(w dniach 25-30)

zabrudzeniach, nie powoduiQcego
6cieralnoici farbv, szybkoschnaceSo. nie
pozostawiajQcego smug.
Do czyszczenia nie moina uiywad

z pnetarciem klamek

material6w Sciernych.
Preparat naleiy uastosowad po upnednim
rozeznaniu podloia.
Do czyszczenia klamek:
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Spocyfi kac# Warlx]kdr Zamdwienb
w sprdwie Suiadczenb ugug w zak €sie

I
I
I

koryleksfi€gto sprz4bnb

w budynkadr Nacz€ln€go Sqdu

Admhirtacrir€go w.az

z przylegtym do niJl

beoem

Czestotllwoit
l.p.

zakre5 czynnoSci

wykonyrva nych

Opls grodka c-ystoicl

cuynnoSd
6rodek do czyszczenia i konserwacji

powierzchni metalowych, zawierajacy
specjalne oleje organiczne oraz alkohol

isopropanol. Srodek powinien usuwad

ilady po palcach oraz innych
zabrudzeniach pozostawiajac czystQ

i

zabezpieczonQ powierzchniQ.
Czyszczenie posadzki iywicznej wymaga

Zmywanie i konserwacja posadzki iywicznej,
usuwanie plam, zanieczyszcze6 w
pomieszczeniach magazyn6w oraz w
7.3

pomieszczeniach technicznych na

1

x na dwa miesiEce
(w dniach 25-30)

kondygnacji -2 i+8

preparat6w chemicznych, hdre bedi
usuwaC najwiqksze zabrudzenia, czarne
zarysowania po gumie oraz tluste i oleiste
plamy. Preparat powinien byd
antypoJlizSowy oraz pozostawiad
powlokq ochronnQ, kt6ra zapobiegnie
zbyt szybkiemu zabrudzeniu. Preparat
naleiy zastosowaC po uprzednim
rozpoznaniu podloia.
Oo czyszczenia powienchni drzwi
stalowych - 3rodek do czyszczenia i
konserwacji, usuwajQcy alady po palcach

oraz innych zabrudzeniach

wykorzystywany w czyszczeniu
powierzchni lustrzanych, metalowych,
UsuniQcie wszelkich zabrudzed

7.4

szybkoschnecy i nie pozostawiajQcy smug.
Do czyszczenia nie moina uiyraC

z

powierzchni drzwi stalowych (obustronnie)
w pomieszczeniach magazynliw oraz w
pomieszczeniach technicznych, na

kondygnacji-2 i kondygnacji +8 wraz z

dwa miesiQce
(w dniach 25-30)

1 x na

przetarciem klamek

material6w aciernych.
Preparat naleiy zastosowad po uprzednim
rozpoznaniu podtoia.
Do czyszczenia klamek:

lrodek do czyszczenia i konserwacji
powienchni metalowych, zawi€rajQcy
specjalne oleje organiczne oraz alkohol

isopropanol. Srodek powinien usuwaC

(lady po palcach oraz innych
zabrudzeniach pozostawiajac czystQ
zabezpieczon
erzchnie.
8.

Pokoje w olicynie r lazienkami i aneksami kuchennymi

czynnokitaki rak dla pomieszczei
biurowych, sanitariat6w i aneks6w
kuchennych
Zakres

8.1

i

codziennie
tub
w miare potneby

SprzQtanie na zewnqtrr budynku:

9.

- kostkai 2 koperty postoiowei dzledriniec i wjazd {kostka tranhowa lupana}; elewacla (elementy
szklane od porlomu chodnika do wysokoicl42S m wraz r kratami ozdobnyml); erewacia (elementy s*lane
chodnik

re ilusarkl metalowA I drewnianl od wFokoaci 4,28 m do kondygnacji +g wtec2nie); ialuzje: stale od
po.iomu chodnika do wysokosci 4,28
oKadtina marmurowa; cokoly kamienne od poziomu chodnlka do
''';
wysokolcl4,28 m; 2 tarasy - drewno egzotyc.ne;
1 taras - plyty betonowe; balustrady srklane na ta.aiach
9.1
9.2

codziennie
do godz. 7:30

Zamiatanie
Zmywanie

2x w

tygodniu

(wtorek-piltek)
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Wskazane uiycie sprzQtu profesjonalnego
np. zamiatarki.
Wskazane uiycie sprzetu

profesjonalnego.

Speryfi l(ac&
w sprawie Siiadczeoia l.,lslug

r

waMkd, Zamdnienb
hdFkadl M(zelnego

zakrcsie komleksflego sprz4hnb w

Sqdu AdminbtidclF€go wraz z prz,leglym do

nhi erEne{n

CzestotliwqJa

wykonwarych

zakes czynnosci

Lp.

opls irodka czystogci

qYnrodd
codriennie do godz.
- kontynuacja w
ciQgu dnia w miare
potrzeby

7.30

Usuwanie zanieczyszczefi wok6l budynku
(plakaty, ulotki i inne zabrudzenia w tym
Suma do iucia)

w tym bieiqce usuwanie zanieczyrzczei
w strefie wej6cia do budynku (inie8,

bloto poiniegowe)

oraz w kaidE sobotq,

niedzielq i Swieta
Do usuwania zanieczvszczei (piasku, li{ci,

blota) naleiy uiywad szczotek lub

9.4

Usuwanie na bieiQco zanieczyszczei z
taras6w pietra +5, +8 iz ptzyleglych do nich
parapet6w,

na bieiQco w miarq
potrzeb

odkurzaczy. W okresie.iesienno-zimowym
naleiy na bieiQco usuwad szron lub inieg
przv uiyciu szczotek, aby nie dopuScie do
powstania warstwy oblodzonej. Nie

naleiy stosowad soli iSrodk6w
chemicznych. Sprzetanietaras6w bqdzie
odbwai siq 90 upnednim uzgodnieniu
wej6cia z upowainionym pracownikiem
zamawiaiecego.

(miecii mchu z
dziedziica wewnetnnego iz 6donic
- Usuwanie wszelkich

9.5

codziennie

ustawionych na dziedziicu.
- Opr6inianie i cryszczenie popielnicrek oa

lub kilkakrotnie w
ciQgu dnia w razie

dziedziicu (3 szt.)
- czyszczenie lawek usytuowanych na
dziedziicu (3 szt.)

potneby
wskazane je5t uiywanie ptynu do mycia
szkla. Ptyn powinien zawieraa specialny

1x w tygodniu

9.6

Mycie element6w szklanych elewacjiwraz
kratami ozdobnymi oraz cokol6w
kamiennych (od poziomu chodnika do

z

wysokoSci4,28 m.)

(piatek)
oraz usuwanie
zanieczyszcze6 w

miarq potneby

skladnik opracowany na bazie alkoholu
oraz kwasu octowego, dziqki kt6remu
szybko usuwa siq plamy izacieki z
opad6w atmosferycznych, kurzu
tluszczu. Preparat nie Powinien

i

pozostawiai 5mu8. Zaznacza sie, ie w
razie znacznych zabrudze6 element6w
szklanych w dolnych partiach elewacji,

naleiyje na bieiEco usuwaa.
Mycie element6w szklanych elewacji wIaz
ze llusa.kq metalowq i drewnianq od
wysokosci4,28 m do kondygnacji +8

Do mycia naleiy

wlacznie.

wykonanie uslugi przez minimum 3

9.7

pracownik6w posiadajQcych uprawnienia w
zakresie prac alpinistycznych z zachowaniem
przepis6w BHP.
Mycie balustrad saklanych przy tarasach,
balustrad ozdobnych ptz y oknach
balkonowych oraz parap€t6w zewnqtznych.

2xwczasietrwania
Umowy

(mr kwiecied/mai
paidziernik/listopad)

9.8

- chodnika otaczajqcego budynek
- kopert postojowych,

powinien niszczyi wyrob6w gumowYch,
szkta, lakieru i aluminium.
Ptyn powinien zawierai specjalny skladnik
opracowany na bazie alkoholu oraz kwasu
octowego, dziqki kdremu szybko usuwa
sie plamy i zacieki u opad6w
atmosferycznych, kurzu i tluszczu.
Preparat nie powinien pozostawiaC smug.
Do mycia naleiy uiywaC miekkich
iciereczek lub glbek iczesto je splukiwa(

zabezpieczenie terenu zewnqtQ neSo na
czas wykonania prac oraz koszty z tym
zwiazane leia po Stronie Wykonawcy.
BieiQce usuwanie {niegu oraz usuwanie
blota poSniegowego z:

uiywai lagodnego

3rodka myjecego, nie niszczaceSo powloki
lakierniczej. Ptyn powinien bye
bezchlorkowy ineutralny, bez koloru inie

podczas mycia.
pierwsze odSnieianie
najp6iniej do godz.
7.30, kontynuacia
pracy na bieiEco
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Speqf ka*r Warunktn Zamtuieria
zakt6ie komlekso*ego sDrzthnb w budyntadl Na€zelnego Sdu Adminif'dcrhego *raz

CrestotliwoJt
wykonyw.rrych

Zakres czynnoici

z przylegt m do

ni$ tsr€nem

Opls srodka eystoJcl

czynnoSci
- dziedzifica wewnqtrznego,
- wjazdu i rejonu wjazdu na dziedziniec wraz
z pnylegajQcQ czQgcia.iezdni w 5pos6b

9.9

w okresie opad6w
lniegu oraz w kaidQ

sobote, niedziele i

zap€wniaiecy swobodny wjazd i wyjazd
samochodu.

{wieta

zwalczanie Sliskoici zimowej przez
posypywanie powierzchni ekologicznymi

w miare potrzeby
w okresie zimy

Srodkami egzotermicznymi

9.10

na bieilco
podczas opad6w

Pryzmowanie iniegu (male pryzmy) w taki
spos6b, aby nie utrudniai komunikacji

Sniegu
Prace winny byd wykonywane przez
wyspecjalizowanych pracownik6w

Usuwanie na bieiQco Sniegu isopli:
z taras6w pletra +6 i +8;

9.11

-

z ParaPetdw zewnqtnnych w tym z
parapet6w przy balustradach balkonowych;

na

bieilco

w okresie opad6w
Sniegu

posiadaiAcych uprawnienia do
wykonywania prac na wysokoici.
Usluga bqdzie odbywae siQ po upnednim

uzgodnieniu wejscia na dachy i tarasy
upowainiOnym pracownikiem

z

ZamawiajQce8o
9.12

10.

10.1

Zaladunek iwyw6z 3niegu prry duiych

w miare potneby
po 8odz. 17:00
lub do godz. 7:00 rano

pryzmach

Usluga bedzie odbywat sie po uprzednim

uzgodnieniu z upowainionym
pracownikiem zamawiajEcego

Pomiesztrenie (mietnika
Utrzymanie w czystolci pomieszczenia
imietnika wewnQtrz oraz na zewnltz w tym

codziennie

zmywanie posadzkioraz mycie zlewu
SOSpodarczeSo

10.2

10.3

10.4

10.5

Gromadzenie odpad6w w pojemnikach po
uprzednim posegregowaniu

codziennie

Wystawianie kontener6w z odpadami w
wyznac?onym mieiscu w celu ich
op16inienia,

codziennie

Mycie i dezynfekowanie kontener6w na
Smieci

Kompleksowe mycie glazury
dezynfekowanie Smietnika

1x

w miesiQcu

(w dniach 1-5)
lub czesciej w miare
potrzeby

i

1x

w miesiqcu

(w dniach 1-5)
Do czyszczenia powierzchni drzwi
stalowych naleiy uiywaa arodka
lagodnego do czyszczenia i konserwacji,
usuwajQcego Jlady po palcach oraz innych

Usuwanie wszelkich zabrudzed
10.6

zabrudzeniach, nie powodujlce8o
acieralnolci farby, szybkoschnqcego, nie

z

powienchni drzwi stalowych (obustronnie)
wra2

2

przetarciem klamki

1x w miesiacu
{w dniach 25-30)

PozostawiajQcego smug.
Do czyszczenia nie moina uiywad

material6w Scie.nych.
Preparat naleiy zastosowad po uprzednim
rozeznaniu podloia.
Do czyszczenia klamki:

arodek do czyszczenia i konserwacji

powierzchni metalowych, zawierajQcy
specjalne oleje organicrne oraz alkohol
71

Speqfiacir Waruikai Zam&ienb

r

sp€wa

l.p.

said@rh

u*Jg w zakrcrie koflpleksq*ego sprzAbnb

*

hrynkadr tlednego Sdu Admhistracrir€go

c:ertotliwoS6
wykonwvanych

zakres qynnolci

wraz z przyh{ym do

nii

bt€oem

Opls Jrodka czysto{ci

czynnoScl

isopropanol. Srodek powinien usuwaa
alady po palcach oraz innych
zabrudzeniach pozostawiajec czysta
zabezpieczonQ powierzchnie.
Prowadzenie Erafik6w miesiqcznych

i

z

zaznaczaniem ilo3ci kontener6w
10.7

wystawianych codziennie w celu ich
opr6inienia. W ostatnim dniu miesiEca
dostarczanie wypetnionego i podpisanego
grafiku do upowainlonego przedstawiciela

1xw

miesiacu

Zamawiajecego.
11.

11.1

lt.2

zaopatrrenie w jrodkl dystosci (dla okolo ItO os6b):
- na wszystkle kondytoacre r wyjqtkiem pokoi Soacinnych na kondygnacrach +6 I +7, kt6re ZamawiaiqcY bqdzie
dostarczal we wlasnym uakresie
Papiertoaletowy w duiych rolach do
Papier toaletowy biafy (duie role)- wklady

do zamontowanych pojemnik6w

pojemnik6w o Srednicy 190 mm

wykladane na

dwuwarstwowy, gofrowany,. Kolor biaty

bieiqco

Rqczniki papierowe - wktady do
zamontowanych podajnik6w

Rolki umiejscowione po l roli w
zamontowanych podajnikach Mer;da.
Reczniki papierowe skladane w Z-Z
(wklady pakietowe do zamontowanego
podajnika Merida o parametrach: szer.22
cm, wys. 23 cm. Miqkkie i przyjemne w

wykladane na bieiQco

dotyku, dwuwarstwowe. Kolor bialy.
Recznik kuchenny dwuwarstwowy,
11.3

wykladane na bieiaco

Reczniki papierowe w rolce

Mvdlo w plynie

11.4

(Jrodek myiaco - pleleSnacajny w
sanitariatach i pomieszczeniach
pomocniczych).

wykladane na bieiaco
w miare zuiycia

oo anek6w kuchennych wykladane w
pojemnikach z dozownikiem

11.5

wymiana bieiQca przy
utracie walo16w

Szczotki do sanitariat6w

wykladane na bieiaco
w miare zuiycia w
11.6

Srodki zapachowe do sanitariat6w w

ielu

z

pomieszczeniu z

pisuaraml

odcink6w.
Mvdlo w ptynie zawierajQce Srodki
myjEce. tagodne dla sk6ry, o zawartoici
pochodnej gliceryny i oleiku kokosowego.
Powinno chronic sk6re przed nadmiernym
wysusreniem i lekko jq nawiliai. Ponadto
powinno dobne siq pienii i miea
przyiemny zapach. Odciei mydla perlowy,
kolor bialy lub r6iowy. zastosowanie
zar6wno do mycia rEk jak i do mycia ciala.
sklad pH 5,5-6,5,
Szczotka prosta do wC, kolor czarny, z
okrEglE koic6wke czyszczEca, stanowiece
wktad wymienny do zamontowaneSo
odstojnika Merida

estetycznYch

kaidym paedsionku
umywalkami, w
kaidym

produkowany z czyste, celulozy, bialy,
chlonny i wytnymaty na rozdzieranie w
stanie mokrym, skladajacy sie z 50

Odgwieiacz powietrza -iel, w
opakowaniu 150 & w r6inejgamie
zapachowei: brzoskwinia, leSny, lawenda,
konwalia, wielokwiatowy bukiet,
cytrusowy.

iw kaidym

pomieszczeniu wc
17.7

Zelowe plastry do muszli wc

mocowane na bieiQco
w kaidej muszli i

72

zelowe plastry do toalet (10 g)- w rdinei
gamie zapachowej, sciSle pnylegajQce do
powierzchni, posiadaiqce wlaSciwolci

w sprdwie

a{i{czetia usll{

w

Speqf tac# Warunk6ry Zam6trienb
zaklBie komplelcotrgo sprz4hnh w budfkadr ilaczelnego Sqo, Admhbt'acyF€go rraz

z przyleglym do

ni$ brcnem

Cr$totllwolt
zakres crynnoici

l.p.

wykonywanych

Opls 6rodka czysto{ci

czynnosd
pisuarze w miarQ
zuiycia

zapachowe i odJwieiajece pny kaidym
splukaniu wody. Wystarczajice na okolo
150 sptukafi.
Przed zamocowaniem na wewnetrznej
stronie muszli naleiy osuszye
powierzchnie w miejscu aplikacji.
Od(wieiacz w aerozolu

Srodkizapachowe do sanitariat6w w
aerozolu

11.8

wykladane na bieiaco
w miarq zuiycia w

kaidym
Pomieszczeniu wc

i

kabinie wc

-

rozpylajecy

zapach, lecz nie pozostawiajacy mokrej

mgielki. Sktad na bazie wody,
isopropanolu i metylochlorku. W r6inych
gamach zapachowych: konwalia,
antitabaco, zapach leiny, mo.ski,
lawenda, wielokwiatowy bukiet,
cytrusowy. Pakowany w bezpieczny,
metalowy flakon o pojemnoici 300 ml.

11.9

wykladany na bieiQco
w miare zuiycia

Plyn do mycia naczyd

Ptyn do rqcznego mycia naczyti -z
aloesem lub mineralami, balsamem
pielqgnacyjnym nawiliajQcym sk6rQ rek
o.az zwiQzkiem antybakteryjnym.
Charakteryzujecy siq bardzo duia
skutecznoSciQ usuwania tluszczu. Surowce

uiyte do produkcji piynu powinny byd
nieszkodliwe dla irodowiska naturalnego

i

ulegaC procesowi biodeSradacji.

11.10

Szczotki do mycia naczyd

Gabki-

11.11

my.iki do mycia naczyri o wymiarach

6cmx9cm

Scierki do sanitariat6w i pomieszczei

pomocniczych w tym do aneks6w
kuchennych

11.12

wykladane na bieiQco
w miare utraty
walor6w estetycznych
wykladane na bieiEco
w miare utratv
walo16w estetycznych
izapachowych
wykladane na bieiQco
w miarq utraty
walor6w estetycznych
izapachowych

Pakowany w opakowaniu plastikowym
500 ml.
Szczotka do mycia naczyfi plastikowa,
kolorowa, wygiqta, z peedluionym

trzonkiem.
Gebki o jednejstronie szorstkiej, a drugiej

lagodnej, do zmywania naczyri, szkla,
ceramiki. Mix kolor6w.
Scierka z mikrofibry do podl6g -wykonana

ultracienkich wl6kien. Do zmywania i
wycierania kaidego rodzaiu podl6g
syntetycznych i drewnianvch, na sucho i
mokro, nie pozostawiajeca zaciek6w,
z

czy klaczkow. ROzmiar 50 x 60 cm.

wykonawca zobowiQruje sie do dostarcrania iuiywania 3rodk6w cryszczqcych, konserwujQcych izapachowych, kt6re bedq
odpowiadai obowiqzuilcym standardom i posiada6 odpowiednle znaki bezpiecze6stwa stosowanla. Zamawlaiecy dopuszcra,
abY dokumentami potwlerdEjAcymi odpowiedniQ iakoae 6rodk6w Gzystogciowych uiyrvanych podeas realizacii przedmiotu
ram6wienia byty:
1. dla (.odk6w czysrczQcych, konierwujecych irapachowych . karty charakterystyki,
2. dla p.eParat6w de.ynfekcYinYch bedacych produktami bioMicrymi- Porwolenie Ministra zdrowia na obr6t produktem
biob6iczym.
72.

t2.L

S€rwis drlenny
pernlony w godr. 6:30

-

15130

Paygotowanie nakryd i naczyri w pokojach
narad przy salach rorpraw i w salach
konferencyjnych oraz kawy i herbaty w

codziennie lub w
miarQ potrzeb

termosach w salach konferencyjnych

t5

Specfiac& Wallnldw Zanorxanb
y sp.a$e

s*dcenia

usll4 w zakesh loflpletsorego sprz4bnb

tlaczelnego Sqdu Admhbu:aqItego wraz z przyleglyrn do

Crestoillwoid
wykonywanych

zakres ctynnosci

l.p.

r hdy*adr

ni$ breoem

Opls Srodka czystogcl

qynnoJci
SprzQtanie i zmywanie naczyi i termos6w
12.2

codziennie lub w
miarq potrzeb

po naradach i uroczysto3ciach w salach
konferencyjnych, w salach rozpraw iw
pokoiach narad.

utzymywanie na bierAco czystolci w
sanitariatach z ograniczonym dostepem
w miare potrzeby uzupelnianie
brakujQcych 6rodk6w czystogci: mydla w
plynie, papieru toaletowego, recznik6w
papierowych, Srodk6w zapachowych
utrrvmywanie na bieiaco czystoJci w
sanitariatach 0g6lnodostepnych na
piqtrach pny salach rozpraw
w miarq potneby uzupelnianie
brakujAcych {rodk6w czystoici, o
kt6rych mowa w pkt 12.3

!2.3

12.4

3 razy w

cilgu dnia

4 razy w ciQgu dnia

Utrzymywanie na bieieco czystosci w
pomieszczeniach pomocniczych.
Kontrolowanie i uzupelnianie 6rodk6w
12.5

3 razy w ciQgu dnia

czystoJci.
W miarq poteeby sprzQtanie i zmywanie
naczyri po naradach w salach rozpraw
salach konferency.inych.

i

12.6

Kontrolowanie i usuwanie zabrudzei w
mieiscach og6lnodostepnych, a w
szczeg6lnoSci holach, windach, ciEgach
ko mu n ikacyjnych

12.7

Permanentne kontrolowanie oraz usuwanie
na bieiqco zanieczyszczefi w strefie

3 razy w ciQgu dnia

w okresie zimy w
miarq potrzeb

w Eodz. 7:00 -16:30

wejiciowej do budynku

12.8

W strefie wejSciowe.ldo budynku

wielokrotnie w ciQgu

wielokrotne kontrolowanie i zmywanie

dnia, w zaleinoici od

warunk6w

posadzki, a w szczeg6lnosci usuwanie

pogodowych, w godz
7:00-16:30

3lad6w z btota, deszczu, !niegu

kontakt bezpoiredni lub telefoniczny
pracownikiem SQdu odpowiadajQcym za
utrzymanie czystolci w budynku
Spnatanie pokoi biurowych i pomieszczed
Scisly

12.9

12.10

wyznaczonych przez zamawiajQceSo

w
12.11

pnypadkach losowych bieiace usuniqcie
zanieczyszczed w pomieszczeniach
biurowych

lV,

z

w miare potrzeby,
w godz. 8:00-15:00

w godz. 7.00.-15.00
na wezwanle

upowainionego
pracownika Sqdu

W przypadkach wynikajQcych z nagtych, wainych zdarzei, np. w przypadku obfitych opad6w 6niegu, duiego
zaSmiecenia wok6l budynk6w, Zamawiajqcy wymaga niezwlocznej reakcji Wykonawcy, maksymalnie do 4

godzin od zgloszenia.

v.

Wykonawca zapewni obecno6a koordynatora w budynkach przez minimum 5 godzin dziennie.

74

Specyfika(*i Wanx*6w Zafltu,ienia

*

sprdryie Ssiadcz€nia uslug

r

zatEsie kofipleks*lgo sprzqbnh

r

budynl€dt Naczelnego

Wu AdmhistacliEgo *raz z przylegim

do

nirl brcrE

n

Zalqcznik nr 3
do SWZ

OSWIADC

ZEN I E - jednotity dokument (JEDZ)

oswiadczenie nalety podpisa6
kwalifi kowanym podpisem elektronicznym

75

w

Spec}fi kacia Warunkd, Zam&rienE
sprzqtania w hdFladr Naczelnego

sprdie Swbdcz€r a uslrE f, zak€sie kooplekso*ego

Wu Admhbfaqircgo

wrdz z pr4ieglym do

ni$ br€$em

Zalqcznik ff 4
do SWZ

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

s1.
Przedmiot umowy

1.

2.

Pzedmiotem umowy jest Swiadczenie kompleksowej uslugi spzqtania budynk6w Naczelnego
Sqdu Administracyjnego, zwanego dalej ,Sqdem", zlokalizowanych w Warszawie pzy ul. Gabriela
Piotra Boduena 315 i przy ul. Jasnej 6, waz z przyleglym do nich terenem oraz jedenastoma
pomieszczeniami biurowymi zlokalizowanymi przy ul. Jasnej 1, zwanych dalej ,obiehami".
Szczegolowy opis przedmiotu umowy, w tym zestawienie powierzchni objetych uslugq sprzqtania,
zawarty zostal w zaleczniku nr 2 do SWZ - Opis Pzedmiotu Zam6wienia, kt6ry stanowi zalEcznik nr
1 do umowy.

3.

Pzedmiot umowy realizowany bqdzie we wszystkie dni pracy Sqdu, z zastrze2eniem ust.4 i5, w

4.

nastqpujqcych godzinach:
1) serwis dzienny w godzinach 6.30-16.30;
2) seruvis popoludniowy w godzinach 16.30-21.00.
W pzypadku niemo2noSci wykonania prac w terminach okre6lonych w pK. ll i lll zalqcznika nr 1 z
ptzyczyn lezecych po stronie Zamawiajqcego, upowazniony przedstawiciel Zamawiajqcego, w
porozumieniu z Wykonawcq, Wznaczy inny termin wykonania tych prac.
Czynno6ci usuwania zanieczyszeefi wokol obiektu, ze Scian zewnqtrznych obiektu oraz

5.

6.

odsnie2ania, okreslone w pkt ll ppK. 8.3-€.5, 8.7, 8.9-8.12 oraz pkt lll ppkt. 9.3-9.6, 9.8-9.'12
zalqcznika nr 1, wykonywane b€dq we wszystkie dni pracy Sqdu oraz w miarq potrzeb w dni wolne
od pracy i bez wzgledu na porq dnia.
Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do zmniejszenia powiezchni spzqtania (m.kw.) w
szczeg6lnosci z p tzyczyn otganizacyjnych np.: w przypadku rob6t budowlanych, prac remontowych,
prac adaptacyjnych i modemizacyjnych, bqd2 zmian organizacyjnych. Zamawiajqcy zastzega,2e
zmniejszenie powiezchni nie nastqpi o wigcej ni2 "10% lqcznej powierzchni, okre5lonej w zalqczniku
przypadku wykonania pzez zamawiaiQcego powy2szego uprawnienia,
nr .l do umowy.
Wykonawcy nie przysluguiq 2adne roszczenia wobec Zamawiajecego z tytulu zmniejszenia zakresu
Swiadczonych Usfug, na co Wykonawca wyraia zgodq.

w

s2.
Powierzenie wykonania czQsci przedmiotu umowy podwykonawcy

1.

2.

Powierzenie wykonania czqici przedmiotu umowy podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z
odpowiedzialnoS ci za nalezyle wykonanie umowy.
Przed przystepieniem do wykonania umowy wykonawca poda Zamawiajqcemu nazwy, dane
kontaktowe oraz pzedstawicieli, podwykonawc6w zaanga2owanych w realizacjq pzedmiotu
umowy, jezeli sq juz znani. wykonawca ma obowiqzek niezwlocznego zawiadomienia
Zamawiajqcego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o kt6rych mowa w zdaniu
pieMszym, w trakcie realizacji umowy, a lak2e przekazania wymaganych informacji na temat
nowych podwykonawc6w, K6rym w p62niejszym okresie zamierza powierzyc realizacjQ przedmiotu
t6

Speqfi kar# Warunk6ry Zarnordenia
f, budyntadl Na(zeln€go Sqdu AdmhBtaqiEgo wraz z przyl€0]ym do nir! brenem

w sprd*ie Swiadczeiia uslug w zakosie kotlplelGo*rgo sprzehnb

umowy.

3.

Obowiqzki, odpowiedzialno66

i

zadania Wykonawcy,

o

kt6rych mowa

w

umowie,

w tym

w
szczeg6lnosci okreslone w S 3 i4, maje zastosowanie do podwykonawcy, w takim zakresie, w jakim
powierzona zostala mu realizacja pzedmiotu umowy-

s3.
Obowiqzki Stron Umowy
Do realizacji niniejszej umowy Wykonawca zapewni:
1) w budynku przy ul. Gabriela Piotra Boduena 3/5:
a) w ramach senitrisu dziennego stale siedmioosobowq obsfugq, w tym:
2 osoby wykonujqce zakres prac wymienionych w pkt ll ppkt. 8.H.5, 8.7, 8.9-8.12
zalecznika nt 1 oraz do pomocy wewnqtz budynku na kondygnacjach od -2 do +9, w tym
jednq osobg z uprawnieniami do pracy na wysoko6ciach,

-

-

3 osoby do serwisu dziennego w godzinach 6.30-16.30, w tym nie mniej ni2 jedna osoba do

spzatania pokoi biurowych i pomieszczeri pod nadzorem pracownik6w NSA w godzinach
09.00-15.00;
2 osoby do serwisu dziennego w godz. 8.00-16.00,
b) w ramach seMisu popoludniowego stalE 20 osobowq obslugg realizujqcq usluge spzqtania
wewnEtrz obiektu w godzinach 16:30 - 21:00.
w budynku pzy ul. Jasnej 6:
a) w ramach serwisu dziennego stalq czteroosobowq obslugq, w tym:
nie mniej niz 1 osoba wykonujqca zakres prac wymienionych w pkt lll ppkt. 9.3-9.6, 9.g9.12 zalqcznika
1 oraz do pomocy wewnqtrz budynku na kondygnacjach od -2 do +g z
uprawnieniami do pracy na wysokoSciach,

-

2)

-

-

3)

fi

3 osoby do serwisu dziennego w godzinach 6.30-16.30 w tym min. jedna osoba do
sprzqtania pokoj6w i pomieszczefi pod nadzorem pracownik6w NSA w godzinach 9.OO-

15.00 oraz do spzetania pokoi goscinnych w godzinach 7.00 -7.30,
b) w ramach serwisu popoludniowego stalq 9 osobowq obsluge realizujqcq usluge spzatania
wewnqtz obiektu w godzinach 16:30 - 2i :00.
w budynku pzy ul. Jasnej 1 - jedena6cie pomieszczei biurowych;

a) w

ramach senrvisu popoludniowego stale jednoosobowq obslugq realizujqca usluge
spzatania wewnqtrz obiektu, tj. jedenastu pomieszczeniach, w godzinach 16.30 _ 21.00.

s4.
Pracownicy Wykonawcy
1

wykonawca pzedstawi Zamawiajqcemu do akceptacji, nie p62niej ni2 w dniu podpisania umowy,
listq pracownik6w wykonawcy lub podwykonawcy wyznaczonych do wykonywania prac objQtych
umowq wraz z informacjq o pzeszkoleniu pracownikdw w zakresie przepis6w BHp, p.po2 oraz
pisemne zobowiqzanie pracownika w zakresie wynikajqcym z 7 ust. 1 pkt 10, z podzialem na
S
rewiry pracy (na poszczeg6lne budynki, pigtra pom ies zc,zenia). Lista powinna zawierad
nastQpujece dane niezbgdne dla wystawienia kart dostqpu: imig i nazwisko pracownika, numer
dowodu osobistego. wykonawca wznaczy pracownik6w (dla ka2dego obiektu oddzielnie)

i
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w sprawie iryiidczenia uslug w zalo€sie

2.

3.

4.

5.

6.

Specrfi kach Warunk6w ZamOixhnh
w budynkadr Naczelnego Sqdu Admhittracritego wraz z pr4legtylll do

koflplelsqrogo sprzqbrlb

ni$ berEm

odpowiedzialnych za sprawowanie bezpo6redniego nadzoru i kontroli (inspeKor6w nadzoru) nad
wykonywaniem przedmiotu umowy pzez osoby sprzqtajEce w godzinach 6.30-21.00.
Wykonawca pzekaae Zamawiajqcemu niezbqdne dane kontaktowe do os6b, o kt6rych mowa w
ust. 1, w szczeg6lno6ci (telefony kom6rkowe) do pracownik6w sprawujqcych bezpoSredni nadz6r
nad realizacjq umowy (do inspektor6w nadzoru, brygadzistki dziennej, brygadzistki popoludniowej)
oraz dane niezbgdne do szybkiego komunikowania sig z kierownictwem Wykonawcy. Zmiana
pracownik6w wyznaczonych do wykonywania prac objqtych umowq lub os6b uprawnionych do
nadzoru i kontroli wymaga pisemnego powiadomienia Zamawiajqcego pzez WykonawcQ z co
najmniej dwudniowym wyprzedzeniem oraz akceptacji Zamawiajqcego.
Wykonawca gwarantuje utrzymanie pelnej obsady personelu sprzetajqcego oraz zapewni ciaglo56
realizacji pzedmiotu umowy w czasie urlop6w wypoczynkowych, zwolniei chorobowych lub innych
nieobecnoSci pracownik6w wykonujqcych pzedmiot umowy.

Dokonujqc zmiany pracownik6w Wykonawca zobowiqzany jest w ka2dym pzypadku pzed
rozpoczgciem uslugi spzetania ptzedlo?ye Zamawiajqcemu uaktualnionq listq wraz z informacja,
o kt6rej mowa w ust. 2, potwierdzonq podpisem osoby sprawujqcej bezpoiredni nadz6r nad
realizaqq umowy, pisemne o6wiadczenia pracownik6w o pzeszkoleniu w zakresie przepis6w BHP,
p.poz. otaz pisemne zobowiqzania pracownik6w w zakresie wynikajqcym z $ 7 ust. 'l pkt 10.
Wykonawca ma obowiqzek niezwlocznie skierowa6 do wykonywania prac innego pracownika w
pzypadku:
1) nie pzybycia do pracy pracownika wyznaczonego do wykonywania prac porzedkowych i
utrzymania czystosci;
pzybycia pracownika w stanie uniemo2liwiajqcym mu wykonywanie obowiqzk6w.
W przypadku konieczno6ci naglej zmiany pracownik6w wyznaczonych do realizacji prac objqtych
umowq Wykonawca powiadomi o tym ZamawiajEcego telefonicznie z jednoczesnym pzeslaniem
drogq mailowQ na adres wskazany p.zez zamawiaiqcego, pisemnego zgloszenia pracownika
zawierajqcego dane, o kt6rych mowa w ust. 2, wraz z informacjq o przeszkoleniu pracownika w

2)

zakresie przepis6w BHP, p.poz. oraz pisemne zobowiqzanie pracownika w zakresie wynikajEcym

z$7ust. Ipkt10.

7.

8.

pzed rozpoczQciem uslugi sprzatania oraz w przypadkach, o kt6rych mowa w ust.
4 i6, aktualnych dokument6w: listy pracownik6w wyznaczonych do wykonywania prac objQtych
umowE wraz z informacjq o przeszkoleniu w zakresie przepis6w BHP, oiwiadczeri pracownik6w o
przeszkoleniu w zakresie przepis6w p.poz oraz pisemnych zobowiqzah pracownik6w w zakresie
Nie pzedlozenie

wynikajqcym z $ 7 ust. 1 pkt 10 spowoduje, 2e pracownicy nie zostanq dopuszczeni do pracy.
Zamawia.jqcy zastzega sobie prawo niedopuszczenia niekt6rych os6b do wykonywania prac
takiej sytuacji wykonawca zobowiqzany jest
objqtych umowq bez podawania ptzyczyn.

w

wyznaczyC niezwlocznie do wykonywania prac innych pracownik6w.

ss.

1.

Na podstawie art. 438 ustawy Prawo zam6wiei publicznych Zamawialqcy wymaga zatrudnienia
pzez wykonawca os6b wykonujqcych wskazane p.zez zamawiajqcego czynnoSci w zakresie
rcalizacji zam6wienia, je2eli wykonanie tych czynnosci polega na wykonaniu pracy w spos6b
okreslony w art. 22 S 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (D2.U.202O.1320 ze zm.l.
qzane z wykonywaniem
wym6g ten dotyczy os6b, kt6re wykonujq czynnosci bezposrednio

t
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2.
3.

4.

uslugi spzEtania, wtym os6bo kt6rych mowawg4 ust.4-6 i8, z wylqczeniem os6b wykonujqcych
prace wynikajqce z naglych waznych zdarzeh, o kt6rych mowa w $ 6 ust 2.
Wykonawca oSwiadcza, 2e pracownicy wykonujqcy czynnoSci okre6lone w ust. 1 bgdq w okresie
rcalizacii umowy zatrudnieni na podstawie stosunku pracy w rozumieniu przepis6w ustawy z dnia

26 czetwca 1974 r. - Kodeks pracy.
Wykonawca w terminie 10 dni od dnia podpisania umowy jest zobowiqzany do pzedlo2enia
Zamawiajqcemu pisemnego oswiadczenia o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace os6b
wykonujqcych czynno5ci w zakresie okre6lonym w ust. 1. Oswiadczenie to powinno zawierac w
szczeg6lno6ci: dokladne okre6lenie podmiotu skladajqcego oSwiadczenie, datq zlo2enia
oswiadczenia, wskazanie, 2e objQte wezwaniem czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na
podstawie umowy o praq wraz ze wskazaniem imion i nazwisk tych os6b, rodzaju umowy o pracg
iwymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlo2enia oSwiadczenia w imieniu Wykonawcy.
w trakcie realizagi zam6wienia zamawiajqcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odno6nie spelniania przez Wykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o praca os6b wykonujqcych okreslone w ust. 1 czynnosci. zamawiajqcy
uprawniony jest w szczeg6lnoSci do:
1) 2qdania oSwiadczef i dokument6w w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymog6w i
dokonywania ich oceny;
zqdania wyja6niei w przypadku wqtpliwoSci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymog6w;
3) pzeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Swiadczenia.
w trakcie realizacji umowy na ka2de wezwanie zamawiajecego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie Wykonawca przedlozy Zamawiajqcemu wskazane poni2ej dowody w celu potwierdzenia
spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
ptace pzez wykonawcq os6b
wykonujecych okreSlone w ust. I czynnosci w trakcie realizacji umowy:
1) oswiadczenle wykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o praca os6b wykonujqcych
czynnoSci, kt6rych dotyczy wezwanie Zamawiajqcego. Oswiadczenie to powinno zawiera6 w
szczeg6lno6ci: dokladne okre5lenie podmiotu skladajqcego o6wiadczenie, date zlo2enia
oswiadczenia, wskazanie, 2e objQte wezwaniem czynnosci wykonujq osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych os6b, imion i nazwisk tych os6b,
rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlo2enia
oSwiadczenia w imieniu Wykonawcy;
2) poswiadczonq za zgodnosc z oryginalem odpowiednio pzez wykonawcq kopiq umowy/um6w
o pracq os6b wykonujqcych w trakcie realizacji zam6wienia czynno6ci, kt6rych dotyczy ww.
oswiadczenie Wykonawcy (wraz z dokumentem regulujqcym zakres obowiqzk6w, je2eli zostal
spozedzony). Kopia umowy/um6w powinna zosta6 zanonimizowana w spos6b zapewniajqcy
ochronq danych osobowych pracownik6w, zgodnie z pzepisami Rozporzqdzenia parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 20161679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b
fizycznych w zwiqzku
przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego
pzeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46ME (og6lne rozpozqdzenie o
ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (tj. w szczeg6lnosci bez adres6w, nr pESEL
pracownik6w). lnformacje takie jak: imiq i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o
pracq i wymiar etatu powinny by6 mo2liwe do zidentyfikowania, lub

2)

5.

ni$ brcnem

o

z

i
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za5wiadczenie wla6ciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace oplacanie pzez Wykonawca skladek
na ubezpieczenia spoleczne izdrowotne z tytulu zatrudnienia na podstawie um6w o prace za
ostatni okres rozliczeniowy, lub
po6wiadczonq za zgodno6c z oryginalem odpowiednio pzez Wykonawce kopie dowodu
potwierdzajqcego zgloszenie pracownika pzez pracodawcq do ubezpiecze6, zanonimizowanq
w spos6b zapewniajqcy ochronq danych osobowych pracownik6w. lmiq i nazwisko pracownika

nie podlega anonimizacji.
Wykonawca zobowiqzany jest do zatrudniania os6b wykonujqcych czynno6ci okreSlone w ust. 1
przez caly okres realizacii przedmiotu umowy. W pzypadku rotuiqzanialwyga6niecia stosunku
pracy pzed zakonczeniem tego okresu, Wykonawca jest zobowiqzany do zatrudnienia od
nastepnego dnia po ustaniu stosunku pracy innej osoby na to samo stanowisko pracy.
Jednocze$nie w dniu rozpoczecia pracy pzez nowo zatrudnionE osobq wykonawca jest

zobowiazany Wzekazae Zamawiajqcemu aKualne oSwiadczenie o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace wszystkich os6b.
W pzypadku uzasadnionych wqtpliwo6ci co do pzestrzegania prawa ptacy pzez Wykonawca,
Zamawiajqcy mo2e zlur6cie siq o przeprowadzenie kontroli przez Pahstwowq lnspekcjQ Pracy.
Niedopelnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracq os6b wykonujqcych okreslone
w ust. 1 czynnoSci, bedzie traktowane jako istotne naruszenie warunk6w umowy, w v iqzku z
niespelnieniem przez wykonawce wymagait, o kt6rych mowa w art. 95 ust. 1 ustawy Prawo
zam6wiefi publicznych, uzasadniajEce zlozenie oswiadczenia o rozwiqzaniu umowy przez
zamawiajacego z przyczyn dotyczqcych wykonawcy bez zachowania okresu wypowiedzenia.

s6.
Obwigki Stron UmowY

1.

Wykonawca zapewnia codzienna obecnos6 koordynatora w budynkach pzez co najmniej ... godzin
dziennie.

2.

Czas reakcji Wykonawcy, liczony od momentu telefonicznego i/lub mailowego wezwania
Wykonawcy pzez Zamawialacego wynikajacego z naglych, waznych zdazeh, np. w przypadku
obfitych opad6w Sniegu, du2ego zaSmiecenia wokol budynk6w po imprezie masowej itp. wynosi do
.... godzin.

s7.

1.

Wykonawca zobowiEzuje siQ do:
1) zapewnienia stalej ipelnej obsady personelu realizujqcego usluge;
2) wykonywania uslugi z naleZyte starannosciq i zetelnosciq oraz do pzestrzegania powszechnie
obowiqzujecych przepis6w prawa, przepis6w BHP ip.po2.;
3) przestrzegania pzepis6w ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Oz.U.2021 poz.779

4)
5)

6)

zezm.)
przeszkolenia pracownik6w w zakresie przepis6w BHP i p.poz. oraz do zapewnienia nadzoru
nad ich pzestrzeganiem;
odebrania od pracownik6w pisemnych oswiadczei o pzeszkoleniu w zakresie przepis6w BHP
i p.po2. oraz dostarczenia ich do Zamawiajqcego nie p62niej niz w dniu rozpoczecia uslugi
spzatania.
stalego kontrolowania dyscypliny i jako6ci pracy wykonywanej przez Pracownik6w
80
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wyznaczonych do realizacji umowy;

w zaakceptowane ptzez Zamawiajqcego, jednolite,
estetyczne ubrania z nazwq firmy Wykonawcy i identyfikatorem pracownika oraz w niezbqdny
spzet do spzqtania oraz w Srodki czysto6ci;
8) pzestrzegania odpowiednich przepis6w wewnetrznych Zamawiajqcego dotyczqcych ochrony i
bezpieczeistwa budynk6w;
9) zachowania w tajemnicy wszystkich informacji dotyczqcych dzialalno6ci Zamawiajqcego,
o kt6rych dowiedzial siq w trakcie realizacji niniejszej umowy;
10) pzeszkolenia pracownik6w w zakresie wymog6w
qzanych z zachowaniem tajemnicy co do
spraw, o kt6rych pracownicy powezmq wiadom056 w lrakcie wykonywania obowiqzk6w, zakazu
kopiowania, wynoszenia druk6w, akt i innej dokumentacji oraz odpowiedniego postqpowania i
zachowania sig na terenie obiekt6w;
11)odebrania od pracownik6w pisemnych zobowiqzan w zakresie wynikajqcym z pkt 10 i
dostarczenia do Zamawiajqcego nie p62niej ni2 w dniu rozpoczqcia uslugi sprzqtania;
'12) poinformowania pracownik6w o zakazie wnoszenia
na teren obiekt6w wigkszego formatu
torebek, teczek, siatek itp.
Wykonawca odpowiada za przesltzeganie pzez swoich pracownik6w obowiqzk6w wynikajqcych z
ust. 1 iz S I ust. 2 oraz za ewentualne wypadki ptzy pracy.
Pracownicy Wykonawcy podlegajq proceduze sprawdzania tozsamosci oraz wnoszonych i
wynoszonych pzedmiot6w, zgodnie z regulacjami wewngtrznymi Zamawiajqcego.
7) wyposa2enia swoich pracownik6w

a

2.

3.

s8.

1.

2.

Wykonawca, w ramach wynagrodzenia o kl6rym mowa w S 12, zapewnia:
1) wlasne Srodki czyszczece, dezynfekujqce, konsenvujqce i zapachowe, a takze wlasny spzet
rgczny i mechaniczny;
2) dostawe wysokiej jako6ci Srodk6w okreslonych w pkt ll ppkt '10 i pkt lll ppkt 11 zalqcznika nr 1
do umowy, kt6re bgdq uzupelniane na bie2qco w miarq potzeb.
Wykonawca zobowiqzuje siQ do dostarczania iu2ywania Srodk6w czyszczqcych, konsenrujqcych

i

zapachowych, kt6re bede odpowiadad obowiqzujqcym standardom i posiada6 znaki
bezpieczefistwa stosowania. zamawiajecy dopuszcza, aby dokumentami potwierdzajecymi
odpowiedniq jako66 Srodk6w czysto6ciowych oraz dezynfekujqcych u2ywanych podczas realizacji
pzedmiotu zam6wienia byly:

'l) dla

5rodk6w czyszczecych, dezynfekujqcych, konsenivujqcych

i

zapachowych

-

karty

charakterystyki,

2) dla pteparat6w dezynfekcyjnych

3.

4.

bgdqcych produktami biob6jczymi

-

Pozwolenie Ministra
Zdrowia na obr6t produktem biob6jczym.
Wykonawca zobowiqzuje sig na zEdanie Zamawiajqcego do dostarczania pr6bek Srodk6w wraz
z oryginalnymi opakowaniami, udostqpniania swiadectw, o kt6rych mowa w ust. 2 oraz do

natychmiastowej zmiany stosowanych srodk6w, je2eli nie bedq one spelniaty wymagari
Zamawiajqcego.
Wykonawca zapewni Zamawiajqcemu mo2liwo56 kontaktowania sig z nim w sprawach wynikajqcych
z umowy w ciqgu calej doby za po6rednictwem srodk6w lqcznosci: telefonu oraz maila.
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ss.

1.

2.

Pracownicy Wykonawcy bqdq pobiera6 codziennie klucze do pomieszczei wraz z kartami dostepu
za potwierdzeniem odbioru. W czasie wykonywania prac pracownicy Wykonawcy winni posiadad
klucze i karty przy sobie pod stalq osobistq kontrolq. Po wykonaniu prac klucze i karty winny by6
zwracane slu2bie ochrony w danym dniu.
Pracownicy Wykonawcy zobowiqzani sq do:
1) zamykania po zakoficzeniu sprzqtania okien i dravi spzqtanych pomieszczefi,
2) wylqczania utzqdzef elektrycznych (za Wqtkiem urzedzeh komputerowych oraz faks6w),
Swiatel oraz zakrgcania punK6w czerpania wody,
3) zglaszania osobie wskazanej w S 10 ust. 2 oraz pracownikom ochrony obiektu nastepujecych

fakt6w i zdarzeri natychmiast po ich ujawnieniu:
a) zglaszania wszelkich skladnik6w majqtkowych, w tym w szczeg6lnoSci oznakowanych
numerami inwentarfzacyjnymi, wyzuconych do pojemnik6w na odpady, lub pzekazanych
do wyzucenia,
b) zgubienia kluczy do pomieszczei lub kart dostQpu,
c) pozostawienia w{qczonych uzqdzeh elektrycznych,
d) awarii elektrycznych i wszelkich oznak nieszczelno6ci urzqdzeri c.o. i wod.-kan.,
e) pozostawienia pieczqtek innych cennych pzedmiot6w w widocznym miejscu inie

i

zabezpieczonych we wlaiciwy spos6b,
wszystkich innych istotnych fakt6w i zdarzeri, K6re mogq mie6 wplyw na bezpiecze.istwo
mienia i obiekt6w Zamawiajqcego.
Wykonawca bgdzie prowadzi6 szczegolowy rejestr godzin pracy swoich pracownik6w
z wyr6znionymi rewirami pracy. Rejestr udostgpniany bgdzie na ka2de zedanie pracownika

f)

3.

Zamawiajqcego.

s r0.
'l

.

2.
3.

4.

Wykonawca za pomocq wlasnych sluzb sprawowa6 bqdzie bezpo6redni nadz6r nad prawidlowq
realizacjq niniejszej umowy.
Prawo kontroli realizacji umowy posiadajq upowaznieni pracownicy Zamawiajqcego.
Zamawiajqcy bedzie kontrolowal zakres wykonywanych czynnoici, okreslonych w zalqczniku nr 1
do umowy oraz jako56 Swiadczonych przez Wykonawcq uslug. Wnioski z przeprowadzonej kontroli
wpisywane bgdq do Ksiqgi kontroli, K6rej wz6r stanowi zalqcznik nr 2 do umowy. Ksiggi kontroli
bgdq prowadzone dla kazdego obiektu oddzielnie.
Upowa2nieni pracownicy Zamawiajqcego majq prawo i obowiqzek wpisywania do ksiggi kontroli
swoich uwag, spostzezei nieprawidlowosci oraz Zqdania wymiany danego pracownika

i

Wykonawcy.

sie do natychmiastowego rozpatrzenia uwag zglaszanych pzez

5.

Wykonawca zobowiqzuje

6.

upowaznionych przedstawicieli Zamawiajqcego i do ich uwzglQdnienia.
Wykonawca zobowiqzany jest do usuniqcia stwierdzonych pzypadk6w nienale2ytego wykonania
uslugi utzymania czystoSci w terminie 60 minut od chwili zgloszenia tego faKu przez

7.

Zamawiajqcego - telefonicznie bed2 mailem.
Pracownikami upowa2nionymi do nadzoru na realizacjq umowy ze strony Zamawiajecego sE:
'l) budynek przy ul. Bodena 3/5 - ...... ......
tel. ........... . ' mail:
2) budynek pzy ul. Jasnej 6 i pomieszczenia pzy ul. Jasnej 1

..

" """"""""

''
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8.
9.

tel. .............., mail: ......................
Pracownikami upowa2nionymi do nadzoru nad realizacja umowy ze strony Wykonawcy sq
Zmiana os6b wymienionych w ust. 7 i 8 nie stanowi zmiany tre6ci umowy i nie wymaga spozqdzenia
aneksu do umowy.

s

1.

2.
3.

4.

rr.

Zamawiailqcy udostgpni Wykonawcy pomieszczenia gospodarcze dla pracownik6w Wykonawcy
oraz pzechowywania sprzqtu i 6rodk6w czystoSci.
Udostqpnienie pomieszczei, o kt6rych mowa w ust. l, nastqpi na podstawie protokolu zdawczoodbiorczego, podpisanego przez pzedstawicieli obu Stron.

Wykonawca zobowiqzany jest do utzymywania udostqpnionych pomieszczeh w stanie nie
pogorszonym oraz do ich zwrotu Zamawiajqcemu w dniu rozwiqzania umowy lub uplywu terminu,
na jaki zostala umowa zawarta.
Zwrol pomieszczef odbqdzie siq z udzialem pzedstawicieli Zamawiajqcego i Wykonawcy
w uzgodnionym przez obie strony terminie, na podstawie protokolu zdawczo-odbiorczego,
podpisanego przez obie Strony.

s 12.

1.

wyniesie

Calkowita wartos6 wykonania przedmiotu umowy
zl brutto
), w tym:
1) ..............21 brutto - za wykonanie przedmiotu zam6wienia w budynku pzy ul. Boduena 3/5w
Warszawie;

(slownie:

2)..............21brutto-zawykonanieprzedmiotuzam6wieniawbudynkupzyul.Jasnej

6 i Jasnej

1 w Warszawie.

2. Z tylulu

realizacji pzedmiotu umowy wykonawcy pzysluguje wynagrodzenie miesiqczne w
wysokoSci
zl brutto (slownie;...... ....
... ...... ..... ) w
tym:

1)

3.

......... zl brutto -za Swiadczenie uslugwbudynku pzyul. Boduena 3/5 w Warszawie;
2).........-.zlbrutto-zaswiadczenieuslugwbudynkupzyul.Jasnej 6iJasnej 1 w warszawie;
Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty, jakie ponosi Wykonawca z tytulu realizaqi niniejszej
umowy, w tym r6wnie2 koszty Srodk6w okre6tonych w pkt ll ppK ',l0 i w pkt. lll ppkt .l 1 zatacznika nr

4.

Nale2no66 za uslugg regulowana bgdzie

1 do umowy.

5.
6.
7.

:::-::-: -::-l::l

w

ciqgu 21 dni od dnia otrzymania

:11" ',olll,"""ifj,ff[,

o"

pzez Zamawiajqcego

?i","1""1',1,^J;Xi"E..

il

miesiqcu wykonywania uslugi.
Za date zaplaty, strony ustalajq date obciAzenia konta bankowego Zamawiajecego.
Zamawiajqcy zaplaci Wykonawcy odsetki ustawowe za ka2dy dzieri op62nienia w zaplacie faktury.
w przypadku wprowadzenia zmian, o kt6rych mowa w $ 't ust. 6, wynagrodzenie wykonawcy moze
ulec zmianie proporcjonalnie do powiezchni objgtej spzqtaniem po zmianach, z zaslrze2eniem, i2

w wyniku wprowadzanych w trakcie trwania umowy zmian przedmiotu umowy wynagrodzenie

8.

wykonawcy moze ulec zmniejszeniu nie wiqcej ni2 o 1O% wartosci umowy brutto.
Wykonawca nie mo2e bez zgody Zamawiajqcego zbye na rzecz os6b tzecich wiezytelnosci
pzyslugujEcych z tytulu niniejszej umowy.
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tereoqn

s r3.
Kary umowne

nieuzasadnionej nieobecnoSci, niezetelnego, nieterminowego lub niezgodnego
z pzedmiotem umowy wykonywania prac pod wzgledem ilo6ciowym bqd2 jakoSciowym oraz nie
przedlo2enie Zamawiajqcemu we wskazanych terminach dokument6w, o kt6rych mowa w S 4 ust.

1. Pzypadki

1,4i6oraz$5ust.3i4bqdquwa2anezanienale2ytewykonanieumowyiupowazniaje
ZamawiajAcego do naliczania kar umownych.

2.

Strony ustalajq, i2 w pzypadku:
1) tzykrotnego nienale2ytego wykonania uslugi

w danym miesiqcu (wpisanego do

Ksiqgi

kontroli);

2)

3.
4.

niepzedlo2enia Zamawiajqcemu we wskazanych terminach dokument6w, o kt6rych mowa
w S 4 ust. 1, 4i6 orazS 5 ust. 3 i 4;
3) nieskierowania do prac innego pracownika, w przypadku, o K6rym mowa w $ 4 ust. 5;
- Wykonawca zaplaci Zamawiajqcemu karq umownq w wysokoSci 2% kwoty brutto okre6lonej w
S 12 ust. 2 za ka2dy stwierdzony pzypadek.
Za nieprzestzeganie zatrudnienia na umowe o prace personelu spzqtajqcego w trakcie trwania
umowy Wykonawca zaplaci Zamawiajqcemu karq umownq w wysokoSci 3% kwoty brutto okreSlonej
w $ 12 ust. 2 za ka2dy stwierdzony przypadek.
W pzypadku, niewykonania zobowiqzania do naprawienia szkody, w terminie, o kt6rym mowa w S
14 ust. 4, Wykonawca za$aci zamawiajqcemu kare umownq w wysokoSci 50% kwoty brutto
okreSlonej w $ 12 ust. 2.

7.

W pzypadkach, o kt6rych mowa w $ 16 ust. 5 Wykonawca zaplaci zamawiajqcemu karg umownq
w wysoko6ci 20% kwoty brutto okre6lonej w S 12 ust. 1 .
Nie nalicza sie kar umownych w sytuacjach, gdy niewykonanie lub nienale2yte wykonanie umowy
spowodowane jest okolicznosciami, za kt6re Wykonawca nie odpowiada.
Lqczna maksymalna wysokoS6 kar umownych nie mo2e przekroczyt 50% wynagrodzenia

8.
g.

ryczaltowego brutto.
Wykonawca wyra2a zgodg na potracenie mu kar umownych z przyslugujecego mu wynagrodzenia.
zamawiajqcemu pzysluguje prawo dochodzenia odszkodowania pzewy2szajEcego karQ umownE

5.

6.

na zasadach wynikajqcych z Kodeksu Cywilnego

s 14.
1

.

2.
3.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos6 materialnq za wszystkie szkody spowodowane w mieniu
Zamawiajqcego jak r6wnie2 w mieniu os6b tzecich, pzez pracownik6w zatrudnionych ptzez
Wykonawcg w zwiqzku z wykonywanq usfugq.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos6 za dzialania lub zaniechania w{asne oraz os6b, kt6rym
powiezyl wykonanie umowy lub za pomocq kt6rych wykonuje przedmiot umowy'
W przypadku powstania szkody w mieniu zamawiajqcego w trakcie wykonywania realizaqi
przedmiotu umowy, wykonawca zobowiqzany jest po otrzymaniu pisemnego wezwania do jej
jej
naprawienia w ciegu 14 dni od dnia komisyjnego stwierdzenia .iei powstania oraz ustalenia
jednei osobie)'
wysokoSci. W sklad komisji wejdq przedstawiciele Zamawiajqcego iWykonawcy (po
zamawialqcy ma prawo jednostronnego ustalenia wysokosci szkody w przypadku nie pzystqpienia
Wykonawcy do prac

naprawczYch.

u

Sp€crfi tac& Warunkdr Zsrnorienia
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4.
5.

6.
7.
8.

pzylegrn

do

ni$ brEne.Il

Niedotzymanie terminu 14 dni do naprawienia szkody upowaznia Zamawiajecego do potrecenia
kwoty ustalonego odszkodowania wskutek powstalej szkody z wynagrodzenia Wykonawcy.
ZamawiajEcy zastzega sobie prawo do dochodzenia uzupelniajqcego odszkodowania do
wysokosci powstalej szkody na zasadach og6lnych, w pzypadku gdy szkoda wyzqdzona
Zamawiajqcemu w zwiqzku z niewykonaniem lub nienale2ytym wykonaniem umowy pzez
Wykonawcq pzewyzszy wysoko66 kar umownych okre6lonych w $ 13 ust. 5.
W pzypadku nie przystepienia Wykonawcy do niezwlocznego wykonania prac, o kt6rych mowa w
ust. 3, Zamawiajqcy jest uprawniony do powierzenia wykonywania tych prac innej osobie na koszt
Wykonawcy. Nale2no56 za wykonanie tych Waczamawi{qcy potrqci z wynagrodzenia Wykonawcy.
\N razie zaistnienia wypadku os6b tzecich spowodowanego nie wykonaniem lub nienale2ytym
wykonaniem prac objqtych umowE calkowitQ odpowiedzialnosc odszkodowawczq z tego tytulu
ponosi Wykonawca.
Wykonawca zobowiqzany jest do zaplacenia kar nalo2onych przez stosowne organy i instytucje za
niepzestrzeganie przepis6w sanitarno-epidemiologicznych, bhp, p.po2., ustawy o odpadach i
innych zwiqzanych z wykonywaniem umowy.

s rs.
ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej, zabezpieczenie nale2ytego wykonania umowy

1. wykonawca

2.
3.

o6wiadcza, 2e na dzierl zawarcia niniejszej umowy posiada aKualnq polisq
ubezpieczeniowq od odpowiedzialnoSci cywilnej z tytulu prowadzo nq przez siebie dzialalnoSci
gospodarczej na sumq gwarancyjnq nie mniejszq ni2 4.000.000,00 zl od jednostkowego zdazenia.
wykonawca zobowiqzuje siq posiadaC pzez caly okres obowiqzywania umowy polisg
ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej, o kt6rej mowa w ust. 1 oraz zobowiqzuje siq
ka2dorazowo na zedanie Zamawiajqcego pzedstawi6 aktualnq i oplaconq polise.
wykonawca, zgodnie z att.449 ust. 3 ustawy prawo zam6wieri publicznych, pzed podpisaniem
umowy wni6sl zabezpieczenie nale2ytego wykonania umowy w wysokoSci s% ceny, o kt6rej mowa
wS 12 ust. 1.

s r6.
Czas trwania umowy

1.

Umowa niniejsza zostaje zawarta na czas okreSlony 12 miesigcy od dnia... ...... ...... ... ... do dnia
prawem ro*tiqzania
..
przez ka2dq ze Stron
zachowaniem
trzymiesigcznego okresu wypowiedzenia.

, z

2.

jej

Rozwiqzanie niniejszej umowy nie zwalnia Stron

z

z

wykonania ich wzajemnych zobowiqzan

powstalych, a nie wykonanych do dnia jej rozuiqzania.

3. w

razie powstania istotnej zmiany okolicznosci powodujqcej,2e wykonanie umowy nie le2y
w interesie publicznym, czego nie mo2na bylo przewidzie6 w chwilijej zawarcia, Zamawiajqcy mo2e
odstqpi6 od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach.

4. w
5.

pzypadku,

o

kt6rym mowa w ust. 3, wykonawca mo2e 2qdae whcznie wynagrodzenia
nale2nego z tytulu wykonania czqsci umowy.
Zamawiajqcemu przysluguje prawo rczriqzania umowy ze skutkiem natychmiastowym,
w pzypadku, gdy:
1) wykonawca nie rozpocznie Swiadczenia usrugi od dnia, o kt6rym mowa w $ 16 ust. 1;

Specf kacF Waooks* Zamowanb
w sprawie Swiadczenia uslug w zakesie kompleksqriego sptz4bnia f, budynl€dr Naczelnego SEdu Admhistaqjnego

2)

6.

uaz

z przyl€Btym do ni{,l lerenem

Wykonawca nienale2ycie wypelnia obowiqzki okreilone w niniejszej umowie bqd2 specyfikacji
warunk6w zam6wienia postQpowania o udzielenie zam6wienia, w wyniku K6rego zostala
zawarta umowa i mimo wyznaczenia przez Zamawiajqcego dodatkowego terminu do usunigcia
nieprawidlowo5ci, nie usunie ptzyczyn powodujqcych podniesienie za.zul6w niew{a6ciwego

wykonywania zam6wienia;
3) w pzypadku, o kt6rym mowaw$ 5 ust.8;
4) w pzypadku Swiadomego dzialania Wykonawcy na szkodq Zamawiajqcego.
Wykonawcy slu2y prawo rozwiqzania umowy ze skutkiem natychmiastowym, je2eli Zamawiajqcy nie
dokonuje zaplaty faktur prawidlowo wystawionych przez Wykonawca w okresie 30 dni od terminu
ich platno6ci.

s 17.
Postanowienia koficowe

'1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie majq zastosowanie przepisy ustawy z dnia

"l 't

wrze6nia 2019 r. Prawo zam6wieri publicznych i przepisy Kodeksu Cywilnego.

2. W

okresie obowiqzywania stanu zagro2enia epidemicznego albo stanu epidemii oraz we

3.

wskazanym ustawq okresie po ustaniu obowiqzywania stanu zagrozenia epidemicznego albo stanu
epidemii do Umowy majq zastosowanie przepisy ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczeg6lnych
rozwiqzaniach zwiqzanych z zapobieganiem, przeciwdzialaniem i zwalczaniem COVID-19, innych
chor,6b zaka2nych oraz wywolanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j.: D2.U.2021 poz. 2095).
Sprawy sporne, kt6re mogq wyniknq6 w zwiqzku z zawarciem i wykonaniem umowy, strony bqdq

4.

zalatwiac w drodze rokowai oraz obop6lnych uzgodnien i porozumien.
W pzypadku nie osiqgniqcia porozumienia, spory rozpatrywa6 bgdzie Sqd wla5ciwy dla siedziby

5.
6.

Zamawiajqcego.
Zmiana lub rozwiqzanie niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewa2nosci.
Umowa niniejsza zostala sporzedzona w dw6ch jednobzmiqcych egzemplazach, po jednym dla
ka2dej ze stron.
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Zal?lcznik nr 2 do umowy
Podpis osoby
przeprowadzonej
kontroli

Opis kontrolowanych prilc, powierzchni,
pomieszcze6 z ewentualnymi uwagami i
okresleniem istniejqcego stanu

I

2

Data

87

p

rzep rowadzajqcej

kontrole/ podpis
pr2edstawiciela
Wykonawcy

lnne urvagi

3

4

Specyfiiacia Wannk6w Zafltwania
w sprawi, Saiadczenia

ust4

w zakesie koflpleksorcgo sprzEbnia tr budynkadr Naczelnsgo Sqdu Adminbtraqjnego w.az z przylegtym do nidr terenem

Zalqcznik nr 5
do SWZ
OSwnDczENIE wYKoNAwcY
w ZAKRES|E OKRESLONYU W ART. ,rO8 UST. .l pKT 5) USTAWY
o przynale2nosci lub braku przynaleino$ci do tej samej grupy kapitalowej,
na potzeby postQpowania o udzielenie zam6wienia publicznego na Swiadczenie uslug w zakresie
kompleksowego sprzqtania w budynkach Naczelnego SQdu Administracyjnego wraz z pzyleglym do
nich terenem - Nr sprawy: W4G.262,8.2021
Ja ni2ej podpisany
(imiQ i nazwisko skladajqcego oswiadczenie)

bedqc upowaznionym do reprezentowania Wykonawcy

(nazwa Wykonawcy)

( a d re s

siedzib y Wy kon awcy)

bioracego udzial w postQpowaniu o udzielenie zam6wienia publicznego na Swiadczenie uslug w zakresie

kompleksowego spzqtania w budynkach Naczelnego SQdu Administracyjnego wraz z pzyleglym do
nich terenem - Nr sprawy: W4G.262,8,2021
niniejszym oswiadczam, Ze:
nie pzynale2q do iadnej grupy kapitalowejr)
nie pzynalezQ do tej samej grupy kapitalowe, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsument6w (Dz. U. z 2018 t., poz. 798 ze zm. Dz. U. z 2020 r. po2.1076 i 1086)
z Wykonawcami, kl6tzy zlozyli oferty \rv pzedmiotowym postQpowaniu o udzielenie zam6wienial);
z innym Wykonawce, kt6ry zlozyt odrgbnq ofertqll ;
ptzynaleze do tq samej grupy kapitalowej lqcznie z nw. Wykonawcami, kl6tzy zlozyli odrebne oferty w
pzedmiotowym postepowaniu o udzielenie zam6wienia oraz skladam poni2ej informac,igl) i zaleczam
dokumentyl) potwierdzajace, ze przygotowanie oferty bylo niezale2ne od innego Wykonawcy nale2ecego
1)2)
do te same ru
lnformacja potwierdzajqca, 2e przygotowanie oferty

-

Lp

Nazwa podmiotu oraz siedziba

bylo niezale2ne od innego Wykonawcy nalezqcego
do tej samej grupy kapitalowej, kt6ry zlozyl odrebnq
oferte w niniejszym postQpowaniul)

1) niepotnebne skrexi,fie

2) wraz ze zlo2eniem o'wiadczenia o pzynaleznoici do tq samei grupy kapitalowej z Wkonawcami, n6tzy zloiyli odrQbne
ofetu, Wkonawca mo2e pzedstawit dowody Wkazujqce, 2e istniejqce powiqzania z ww. Wykonawcami nie prowadzq do
zakl6cenia konkurcncji w ptzedmiotowym postepowaniu o udzielenie zam6wienia

Oiwiadczenie naleiy zlotye
pod pisu el ektroni cznego.

w Wst,ci dokumentu

elektronicznego podpkanego ptzy utyciu kwalifikowanego
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Zalqcznik nr 6
do SWZ

oSwhDczENIE o AKTUALNoSCI INFoRMACJIzAwARTYcH w JEDZ
W ZAKRESIE BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA

WSKAZANYCH PRZEZ ZATAWIAJACEGO
Na potrzeby postepowania o udzielenie zam6wienia publicznego w sprawie Swiadczenie uslug w
zakresie kompleksowego spzQtania w budynkach Naczelnego Sqdu Administracyinego wraz z
przyleglym do nich terenem - Nr sprawy: WAG.262.8.2021

Ja ni2ej

podpisany

...... ...... ...
(imiQ i nazwisko skladajacego oswiadczenie)

bQdqc upowa2nionym do reprezentowania Wykonawcy:

(nazwa Wykonawcy)

(adres siedziby Wykonawcy)
biorEcego udzial w postQpowaniu o udzielenie zam6wienia publicznego w sprawie Swiadczenie uslug w zakresie
kompleksowego sptzQtania w budynkach Naczelnego SQdu Administracyjnego wtaz z przyleglym do nich

terenem - Nr sprawy: W4G.262.8.2021
niniejszym oswiadczam, 2e potwierdzam aktualnosc informacji zawartych

w

oswiadczeniu JEDZ zlo2onym

w niniejszym post?powaniu o udzielenie zamowienia publicznego na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie
braku podstaw wykluczenia z postQpowania na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 3, 4, 5, 6 ustawy oraz art. 109 ust.

1

pkt 8-10 ustawy.

Olwiadczenie naleiy zlo2y€

w

postaci dokumentu elektronicznego podpisanego ptzy u.yciu kwalifikowanego

pod pi su elektron i cznego.
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ni,l

GrBnem

Zalqcznik nr 7
do SWZ

Wykonawca:
(nazwa, adres, NIP)

WYKAZ USTUG ZREALIZOWANYCH PRZEZ WYKONAWCE
Na potzeby postQpowania o udzielenie zam6wienia publicznego w sprawie Swiadczenie uslug
w zakresie kompleksowego sprzqtania w budynkach Naczelnego Sqdu Administracyjnego wraz
z przyleglym do nich terenem - Nr spra$ry: W AG.262,8.2021

Nazwa i adres

Zamawiajecego
L.

p.

Telefon

kontaktowy

1

2

Adres obiektu, w
kt6rym byla/jest
wykonywana
usluga
kompleksowego
sprzetania
budynk6w
biurowych

Powierzchnia
podlogi do
sprzqtania

3

4

Warto56

Calkowita
warto66
zam6wienia

zam6wienia
(brutto)
odniesiona
do okresu

(brutto)

12 miesaecy

5

6

Czas realizacji
uslugi (od

dnia..........r. do
dnia...........r. )

7

Do wykazu nale2y dolqczy6 dowody potwierdzajqce nale2yte wykonanie uslug wskazanych w wykazie.

o6wiadczenie nale2y podpisa6
kwalifi kowanym podpisem elektronicznym
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