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komunikacyjnych przylegających do działki położonej u zbiegu ulic 1 Maja i Okrzei 
w Bełchatowie,
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5. Prokuratury Rejonowej w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Mościckiego 9, 97-200 
Tomaszów Mazowiecki.
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ROZDZIAŁ I. INFORMACJE OGÓLNE

I. Informacje o Zamawiającym

Zamawiającym jest:
Prokuratura Okręgowa w Piotrkowie Trybunalskim

Al. 3 Maja 13/15

97-300 Piotrków Trybunalski

NIP: 771-23-33-902; REGON: 000569622

Telefon: (44) 647 65 66

Faks: (44) 647 44 70

www: piotrkow-tryb.po.gov.pl

e-mail: prokuratura@piotrkow-tryb.po. gov.pl

II. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami oraz informacje 

o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami i przekazywania 

oświadczeń.

1. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

imię i nazwisko: Katarzyna Ogrodnik
telefon: 44 647 65 66 wew. 244
faks: 44 647 44 70
godziny urzędowania: 7:30-15:30
adres e-mail: przetargi@piotrkow-tryb.po.gov.pl

2. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się osobiście, pocztą lub drogą 

elektroniczną.

3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza 

fakt ich otrzymania.

4. W postępowaniu oświadczenia składa się w formie pisemnej.

5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak 

nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o 

wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego 

nie później, niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania 

ofert.

6. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na

tryb.po.gov.pl
mailto:rokuratura%40piotrkow-tryb.po
mailto:przetargi%40piotrkow-tryb.po.gov.pl
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kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania formy 

pisemnej.

7. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami.

8. Numer zamówienia oznaczony jest znakiem PO VII WB 261.13.2018. Wykonawcy we 

wszystkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na ten znak.

9. Zamawiający nie zastrzega aby o udzielenie zamówienia mogły ubiegać się wyłącznie zakłady 

pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych 

organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie obejmuje społeczną i zawodową 

integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych.

III. Tryb udzielenia zamówienia

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie 

art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., 

poz. 1986) zwanej dalej „Ustawą”.

2. W zakresie nieuregulowanym niniejszym SIWZ zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 

kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r., poz. 1025 ze zm.),

3. Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach 

wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy.

IV. Części zamówienia.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, na podstawie art. 36aa Ustawy, na wykonanie 

następujących zadań (części):

Zadanie nr 1
Świadczenie kompleksowych usług sprzątania budynku Prokuratury Okręgowej i Prokuratury 

Rejonowej w Piotrkowie Trybunalskim wraz z terenem przylegającym.

Zadanie nr 2
Świadczenie kompleksowych usług sprzątania w budynku Prokuratury Rejonowej w Bełchatowie 

oraz ciągów komunikacyjnych przylegających do działki położonej w Bełchatowie u zbiegu ulic 1 

Maja i Okrzei.

Zadanie nr 3
Świadczenie kompleksowych usług sprzątania w budynku Prokuratury Rejonowej w Opocznie.

Zadanie nr 4
Świadczenie kompleksowych usług sprzątania w budynku Prokuratury Rejonowej w Radomsku.
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Zadanie nr 5
Świadczenie kompleksowych usług sprzątania w budynku Prokuratury Rejonowej w Tomaszowie 

Mazowieckim.

Oferty składane na wykonanie każdej z wyżej wymienionych części zamówienia będą podlegały 

odrębnej ocenie w zakresie każdej części zamówienia. Wykonawca może złożyć ofertę na 

wykonanie jednej, dwóch bądź wszystkich części zamówienia.

W zakresie każdego zadania Zamawiający dopuszcza zlecenie części zamówienia podwykonawcom. 

W takim wypadku Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie części zamówienia 

(zakresu), w którym wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.

V. Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

VI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

VII. Termin związania ofertą

Termin związania ofertą wynosi 30 dni i rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

ROZDZIAŁ II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowych usług sprzątania w budynkach:

1) Prokuratury Okręgowej i Prokuratury Rejonowej w Piotrkowie Trybunalskim wraz z terenem 

przylegającym, Al. 3 Maja 13/15, 97-300 Piotrków Trybunalski,

2) Prokuratury Rejonowej w Bełchatowie, ul. Kościuszki 13, 97-400 Bełchatów oraz ciągów 

komunikacyjnych przylegających do działki położonej w Bełchatowie u zbiegu ulic 1 Maja i 

Okrzei,

3) Prokuratury Rejonowej w Opocznie, ul. Biernackiego 20, 26-300 Opoczno,

4) Prokuratury Rejonowej w Radomsku, ul. Tysiąclecia 3, 97-500 Radomsko,
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5) Prokuratury Rejonowej w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Mościckiego 9, 97-200 Tomaszów 

Mazowiecki.

Wspólny słownik zamówień (CPV): CPV - 90.91.00.00-9 - usługi sprzątania
CPV - 90.91.12.00-8 - usługi sprzątania budynków 
CPV - 90.91.13.00-9 - usługi czyszczenia okien 
CPV - 90.61.00.00-6 - usługi sprzątania i zamiatania ulic 
CPV - 90.62.00.00-9 - usługi odśnieżania

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa kompleksowego sprzątania budynków prokuratur okręgu 

piotrkowskiego.

Przedmiot zamówienia został podzielony na 5 części (zadań):

Zadanie 1

Świadczenie kompleksowych usług sprzątania budynku Prokuratury Okręgowej i Prokuratury 
Rejonowej w Piotrkowie Trybunalskim wraz z terenem przylegającym.
Przedmiotowe usługi świadczone będą od poniedziałku do piątku w godzinach:

a) w godzinach 7:30 - 15.30 w zakresie sprzątania pomieszczeń wewnątrz budynku.

Sprzątanie pomieszczeń biurowych odbywać się będzie w obecności pracowników 

Prokuratury. Personel Wykonawcy zobowiązany jest ustalić z tymi pracownikami dokładny 

czas sprzątania pomieszczeń.

b) w godzinach 13:00 - 18:00 w zakresie sprzątania pozostałych pomieszczeń budynku.

c) w godzinach rannych do godziny 8:00 w zakresie sprzątania terenów zewnętrznych, 

przylegających do budynku.

Natomiast w zakresie usług odśnieżania i usuwania gołoledzi w okresie zimowym 

przedmiotowe usługi świadczone będą w każdym dniu tygodnia po stwierdzeniu wystąpienia 

tego zjawiska, w tym w dniach pracy Zamawiającego, co najmniej godzinę przed 

rozpoczęciem pracy Zamawiającego i powtarzać w razie stwierdzenia ponownego jego 

wystąpienia.
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Liczba zatrudnionych w Prokuraturze Okręgowej i Prokuraturze Rejonowej w Piotrkowie 

Trybunalskim - 86 osób.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI CHODNIKÓW, PARKINGÓW I TERENÓW ZIELONYCH:

- powierzchnia chodników 687 m2

- powierzchnia parkingów 978 m2

- powierzchnia terenów zielonych 50 m2

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ PROKURATURY OKRĘGOWEJ I PROKURATURY 

REJONOWEJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM (w rozbiciu na kondygnacje)

KONDYGNACJA/
POMIESZCZENIE

ILOŚĆ
POMIESZCZEŃ

POWIERZCHNIA 
w mkw

RODZAJ
PODŁOGI

PIWNICA
Magazyn dow. rzeczowych 2 39.70 Terakota
Pomieszczenia techniczne 6 50.50 Terakota
Warsztat 2 37.00 Terakota
Serwerownia 2 18.00 Wykładzina PCV
Archiwum 2 55.30 Terakota
Toalety 1 2.80/17.00 Terakota/Glazura
Magazyn 3 51.10 Terakota
Korytarz 2 53.30 Terakota
Klatka schodowa 2 4.50/8.90 Granit/Terakota
Garaż 1 168.50 Kostka betonowa

PARTER
Biura 8 68.50/18.50 Wykładzina

dywanowa/Terakota
Pomieszczenia gościnne: 
w tym kuchnia i toaleta

5 16.30/12.90/28.10 Wykładzina dywanowa 
/Terakota/Glazura

Toalety 5 24.60/115.50 Terakota/Glazura
Archiwum 1 26.60 Terakota
Biblioteka 1 21.90 Terakota
Magazyn druków 1 27.90 Terakota
Magazyn 1 10.60 Terakota
Pokój zatrzymań 1 25.90 Terakota
Pokój okazań 1 9.70 Terakota
Pokój przesłuchań 1 14.90 Terakota
Biuro podawcze 1 16.50 Wykładzina dywanowa
Pomieszczenia ochrony 2 24.30 Terakota
Korytarz 2 68.10/150.20 Granit/Terakota
Klatka schodowa 2 10.50/20.20 Granit/Terakota

PIĘTRO I
Biura 24 345.70/40.70 Wykładzina

dywanowa/Parkiet
Pokój socjalny 1 10.60/1.00 Terakota/Glazura
Pomieszczenie gospodarcze 2 6.50 Terakota
Magazyn 2 19.20 Terakota
Sala narad 1 23.00 Parkiet
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Toalety 4 15.80/71.50 Terakota/ Glazura
Korytarz 2 68.70/68.30 Granit/Terakota
Klatka schodowa L 2 10.50/18.00 Granit/Terakota

PIĘTRO II
Biura 25 352.60/40.70 Wykładzina

dywanowa/Parkiet
Pokój socjalny 1 10.60/1.00 Terakota/Glazura
Pomieszczenie gospodarcze 1 2.70 Terakota
Magazyn 2 18.20 Terakota
Sala narad 1 23.00 Parkiet
Toalety 5 19.50/84.00 Terakota/Glazura
Korytarz 2 68.70/68.30 Granit/Terakota
Klatka schodowa 2 10.50/18.00 Granit/Terakota

PIĘTRO III
Biura 12 195.50 Wykładzina dywanowa
Sala konferencyjna 1 85.60 Panel drewniany
Pomieszczenie gospodarcze 2 7.80 Terakota
Magazyn 2 21.20 Terakota
Palarnia 1 13.80 Terakota
Toalety 4 16.00/67.70 Terakota/Glazura
Korytarz 2 68.70/52.10 Granit/Terakota
Klatka schodowa 2 10.50/18.00 Granit/Terakota

PIĘTRO IV
Biura 11 144.00 Wykładzina dywanowa
Kancelaria tajna 4 48.00 Wykładzina dywanowa
Pomieszczenie gospodarcze 2 7.90 Terakota
Toalety 2 5.6/27.00 Terakota/Glazura
Korytarz 2 68.70/14.40 Granit/Terakota
Klatka schodowa 2 5.20/9.00 Granit/Terakota

Powierzchnia ogółem (wszystkich kondygnacji):

- ilość pomieszczeń biurowych: 84 sztuk

- powierzchnia korytarzy, klatki schodowej: 893,3 m2

w tym powierzchnia przeszkleń balustrad w m2 liczona dwustronnie: 201,30 m2

- powierzchnia toalet i pomieszczeń socjalnych: 118,40 m2

- powierzchnia pomieszczeń technicznych: 121,40 m2

- powierzchnia sal narad / konferencyjnych: 131,60 m2

- powierzchnia archiwum: 189,40 m2

- powierzchnia magazynu: 232,70 m2

- powierzchnia garażu: 168,50 m2

w tym:

127,40 m2 

394,60 m2

- powierzchnia parkietu:

- powierzchnia płyt granitowych:
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- powierzchnia paneli drewnianych: 85,60 m2

- powierzchnia wykładziny dywanowej: 1 187,10 m2

- powierzchnia wykładziny PCV: 18,00 m2

- powierzchnia glazury: 384,70 m2

- powierzchnia terakoty: 925,00 m2

- powierzchnia kostki betonowej: 168,50 m2

- okna 239 sztuk, powierzchnia w m2 liczona dwustronnie: 1 418,80 m2

w tym 6 sztuk okien nieotwieranych, powierzchnia w m2 liczona dwustronnie: 54,00 m2

- liczba opraw oświetleniowych: 369 sztuk

- liczba drzwi: (w tym 28 sztuk przeszklonych) 201 sztuk

- liczba umywalek: 22 sztuki

- liczba sedesów: 22 sztuki

- liczba pisuarów: 5 sztuk

- liczba lodówek: 5 sztuk

- liczba zlewozmywaków: 12 sztuk

- winda: 1 sztuka

Zadanie 2

Świadczenie kompleksowych usług sprzątania w budynku Prokuratury Rejonowej w 
Bełchatowie oraz ciągów komunikacyjnych przylegających do działki położonej w Bełchatowie 
u zbiegu ulic 1 Maja i Okrzei i terenów do niej przyległych.

Przedmiotowe usługi świadczone będą od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30- 11:00.

W zakresie usług odśnieżanie i usuwanie gołoledzi z chodników u zbiegu ulic 1 Maja i Okrzei 
w okresie zimowym przedmiotowe usługi świadczone będą w każdym dniu tygodnia po stwierdzeniu 
wystąpienia tego zjawiska i powtarzać w razie stwierdzenia ponownego jego wystąpienia.

Liczba zatrudnionych w Prokuraturze Rejonowej w Bełchatowie - 18 osób.
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI CHODNIKÓW I TERENÓW ZIELONYCH:

- powierzchnia chodników 500 m2

- powierzchnia terenów zielonych 2 372 m2

- powierzchnia żywopłotów 145 m2

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ PROKURATURY REJONOWEJ W BEŁCHATOWIE

KONDYGNACJA/
POMIESZCZENIE

ILOŚĆ
POMIESZCZEŃ

POWIERZCHNIA w 
mkw

RODZAJ PODŁOGI

PIĘTRO II
Biura 12 250.60 Wykładzina dywanowa
Toalety 1 4.00/22.80 Terakota/Glazura
Archiwum 1 12.00 Płyta
Korytarz 1 56.80 Panel drewniany
Magazyn 1 3.70 Płyta
Serwerownia 1 12.00 Wykładzina

Powierzchnia ogółem (II piętro w budynku):
- ilość pomieszczeń biurowych: 12 sztuk

- powierzchnia korytarzy, klatki schodowej: 71,25 m2

- powierzchnia toalet: 4,00 m2

- powierzchnia archiwum: 12,00 m2

- powierzchnia magazynu: 3,68 m2

- powierzchnia serwerowni: 12,00 m2

w tym:
- powierzchnia wykładziny dywanowej: 262 m2

- powierzchnia glazury: 22,75 m2

- powierzchnia terakoty: 18,47m2

- okna 15 sztuk, (w tym: 6 sztuk trzyskrzydłowych i 9 sztuk dwuskrzydłowych) powierzchnia w 
m2 liczona dwustronnie: 59,55 m2

- liczba opraw oświetleniowych: 50 sztuk

- liczba drzwi: 16 sztuk

- liczba umywalek: 1 sztuka

- liczba sedesów: 2 sztuki

- liczba lodówek: 1 sztuka
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Zadanie 3

Świadczenie kompleksowych usług sprzątania budynku Prokuratury Rejonowej w 
Opocznie.
Przedmiotowe usługi świadczone będą od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 11:00.

Liczba zatrudnionych w Prokuraturze Rejonowej w Opocznie - 12 osób.

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ PROKURATURY REJONOWEJ W OPOCZNIE

KONDYGNACJA/
POMIESZCZENIE

ILOŚĆ
POMIESZCZEŃ

POWIERZCHNIA w 
mkw

RODZAJ PODŁOGI

PIWNICA
Magazyn 3 72.00 Terakota
Archiwum 1 30.00 Terakota
Pomieszczenia techniczne 2 39.00 Terakota
Toalety 1 3.00/12.00 Terakota/Glazura
Korytarz 1 18.00 Terakota
Klatka schodowa 1 13.00 Terakota

PARTER
Biura 1 11.00 Wykładzina dywanowa
Biuro podawcze 1 14.00 Wykładzina dywanowa
Pomieszczenia ochrony 1 11.00 Terakota
Serwerownia 1 16.50 Terakota
Korytarz 1 39.00/30.00 Terakota/Glazura
Klatka schodowa 1 9.50/10.00 Granit/Glazura

PIĘTRO I
Biura 5 53.70/80.00/13.70 Wykładzina dywanowa/ Panel 

drewniany/Dywan
Pokój socjalny 1 2.70/10.20 Terakota/Glazura

Kancelaria tajna 1 21.00 Wykładzina dywanowa
Magazyn 1 13.00 Wykładzina dywanowa
Sala konferencyjna 1 19.00 Panel drewniany
Toalety 2 9.60/32.40 Terakota/ Glazura
Korytarz 1 28.00/16.00 Terakota/Glazura
Klatka schodowa 1 9.50/10.00 Granit/Glazura

PIĘTRO II
Biura 7 85.90 Wykładzina dywanowa
Pokój socjalny 2 12.00/22.50 Terakota/Glazura
Archiwum 1 13.30 Terakota
Biblioteka 1 11.00 Terakota
Magazyn 1 13.40 Terakota
Toalety 2 9.60/32.40 Terakota/Glazura
Korytarz 1 49.60/35.80 Terakota/G lazura
Klatka schodowa 1 9.50/10.00 Granit/Glazura

Powierzchnia ogółem (wszystkich kondygnacji):
- ilość pomieszczeń biurowych: 13 sztuk

- powierzchnia korytarzy, klatki schodowej: 176,10 m2

- powierzchnia toalet i pomieszczeń socjalnych: 36,90 m2

- powierzchnia pomieszczeń technicznych: 64,00 m2
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- powierzchnia sali konferencyjnej: 19,00 m2

- powierzchnia archiwum: 54,30 m2

- powierzchnia magazynu: 98,40 m2

- powierzchnia serwerowni: 16,50 m2

w tym:
- powierzchnia wykładziny dywanowej: 198,60 m2

- powierzchnia paneli drewnianych: 80,00 m2

- powierzchnia dywanów: 13,70 m2

- powierzchnia glazury: 221,30 m2

- powierzchnia terakoty: 390,70 m2

- okna 37 sztuki, (w tym: 9 sztuk trzyskrzydłowych i 28 sztuk dwuskrzydłowych) powierzchnia 
w m2 liczona dwustronnie: 163,70 m2

w tym 5 sztuk okien nieotwieranych, powierzchnia w m2 liczona dwustronnie: 81,60 m2

- liczba opraw oświetleniowych: 104 sztuk

- liczba drzwi: 51 sztuk

- liczba umywalek: 5 sztuk

- liczba zlewozmywaków: 3 sztuki

- liczba sedesów: 5 sztuk

- liczba lodówek: 1 sztuka

Zadanie 4

Świadczenie kompleksowych usług sprzątania budynku Prokuratury Rejonowej w 
Radomsku.
Przedmiotowe usługi świadczone będą od poniedziałku do piątku w godzinach 12:00 - 17:30.

Liczba zatrudnionych w Prokuraturze Rejonowej w Radomsku - 25 osób.
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ PROKURATURY REJONOWEJ W RADOMSKU (w 
rozbiciu na kondygnacje)

KONDYGNACJA/
POMIESZCZENIE

ILOŚĆ
POMIESZCZEŃ

POWIERZCHNIA w 
mkw

RODZAJPODŁOGI

PIWNICA
Magazyn 4 58.30 Terakota
Archiwum 1 22.50 Terakota
Korytarz 1 20.90 Terakota
Klatka schodowa 1 8.60 Terakota

PARTER
Biura 8 87.40 Wykładzina PCV/Dywan
Sala konferencyjna 1 22.80 Wykładzina PCV/Dywan
Biblioteka 1 10.30 Wykładzina PCV/Dywan
Pokój socjalny 1 10.60 Wykładzina PCV
Pomieszczenia techniczne 1 13.60 Wykładzina PCV
Serwerownia 1 10.70 Wykładzina PCV
Toalety 3 10.90 Terakota/ Glazura
Korytarz 1 32.30 Terakota
Klatka schodowa 1 12.10 Terakota

PIĘTRO I
Biura 18 219.60 Wykładzina PCV/Dywan
Pokój socjalny 1 10.60 Wykładzina PCV
Kancelaria tajna 1 27.60 Wykładzina PCV
Toalety 2 8.20 Terakota/ Glazura
Korytarz 1 58.20 Terakota
Klatka schodowa 1 4.20 Terakota

Powierzchnia ogółem (w tym: piwnica, parter i piętro):

- ilość pomieszczeń biurowych: 31 sztuk

- powierzchnia korytarzy, klatki schodowej: 136,30 m2

- powierzchnia toalet i pomieszczeń socjalnych: 40,30 m2

- powierzchnia archiwum: 22,50 m2

- powierzchnia magazynu: 58,30 m2

- powierzchnia serwerowni: 10,70 m2

w tym:

- powierzchnia wykładziny dywanowej: 190 m2

- powierzchnia wykładziny PCV: 223,20 m2

- powierzchnia glazury: 84,40 m2

- powierzchnia terakoty: 236,20 m2

- okna 80 sztuk, powierzchnia w m2 liczona dwustronnie: 259 m2
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- liczba opraw oświetleniowych:

- liczba drzwi:

- liczba umywalek:

- liczba sedesów:

- liczba pisuarów:

- liczba lodówek:

- liczba zlewozmywaków:

155 sztuk

(w tym 6 sztuk przeszklonych) 51 sztuk

9 sztuk

5 sztuk

2 sztuki

1 sztuka

2 sztuki

Zadanie 5
z
Świadczenie kompleksowych usług sprzątania w budynku Prokuratury Rejonowej w 
Tomaszowie Mazowieckim.
Przedmiotowe usługi świadczone będą od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30- 11:00.

Liczba zatrudnionych w Prokuraturze Rejonowej w Tomaszowie Mazowieckim - 20 osób.

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ PROKURATURY REJONOWEJ W TOMASZOWIE 
MAZOWIECKIM

KONDYGNACJA/
POMIESZCZENIE

ILOŚĆ
POMIESZCZEŃ

POWIERZCHNIA w 
mkw

RODZAJ PODŁOGI

PIWNICA
Magazyn 3 33.00 Wykładzina PCV
Archiwum 1 52.00 Wykładzina PCV
Toaleta z natryskiem 1 7.10/32.70 Terakota / Glazura

PIĘTRO II
Biura 22 158.10/72.20/17.20/85.10 Wykładzina dywanowa/Panel 

drewniany/Dywan/
Wykładzina PCV

Kancelaria tajna 1 10.60 Wykładzina PCV
Sala konferencyjna 1 42.70 Wykładzina dywanowa
Archiwum podręczne 1 13.20 Wykładzina dywanowa
Pokój socjalny 1 10.60 Wykładzina PCV
Pomieszczenia techniczne 2 30.00 Wykładzina PCV
Serwerownia 2 24.90 Wykładzina PCV
Toalety 7 44.50/195.10 Terakota/Glazura
Korytarz 2 194.20 Terakota

Powierzchnia ogółem (piwnica i piętro II w budynku):
- ilość pomieszczeń biurowych: 22 sztuki

- powierzchnia korytarzy, klatki schodowej: 194,20 m2

- powierzchnia toalet i pomieszczeń socjalnych: 62,20 m2
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- powierzchnia archiwum: 65,20 m2

- powierzchnia magazynu: 33,00 m2

- powierzchnia serwerowni: 24,90 m2

- powierzchnia pomieszczeń technicznych: 40,60 m2

- powierzchnia sali konferencyjnej: 42,70 m2

w tym:
- powierzchnia wykładziny dywanowej: 210 m2

- powierzchnia paneli drewnianych: 72,20 m2

- powierzchnia dywanów: 17,20 m2

- powierzchnia wykładziny PCV: 246,20 m2

- powierzchnia glazury: 227,80 m2

- powierzchnia terakoty: 245,80 m2

- okna 36 sztuk, (w tym: 4 sztuki trzyskrzydłowe i 32 sztuki jednoskrzydłowe) powierzchnia w 
m2 liczona dwustronnie: 165,20 m2

- liczba opraw oświetleniowych: (w tym 2 żyrandole) 190 sztuk

- liczba drzwi: (w tym 1 drzwi przeszklone) 61 sztuk

- liczba umywalek: 8 sztuk

- liczba sedesów: 9 sztuk

- liczba pisuarów: 3 sztuki

- liczba lodówek: 2 sztuki

- liczba zlewozmywaków: 1 sztuka

2. W ramach świadczonych kompleksowych usług sprzątania budynków prokuratur okręgu 

piotrkowskiego, Wykonawca w ramach każdego zadania zobowiązany jest do wykonania:

I. Czynności wykonywane codziennie:
- odkurzanie, mycie na mokro wszystkich powierzchni biurowych;

- zamiatanie i mycie powierzchni w korytarzu, na holu i na klatce schodowej oraz utrzymanie 
w czystości przeszkleń balustrad;

- czyszczenie wycieraczek zewnętrznych i wewnętrznych;

15
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- usuwanie śmieci i wymiana worków w koszach na śmieci w pomieszczeniach biurowych i 
toaletach;

- porządkowanie, zmywanie i dezynfekcja łazienek i ich wyposażenia, w tym, mycie i 
dezynfekcja sedesów wraz z deskami sedesowymi, pisuarów, umywalek wraz z bateriami 
umywalkowymi, suszarek do rąk, podajników do mydła, ręczników papierowych i papieru 
toaletowego oraz uzupełnianie na bieżąco środków higienicznych;

- sprzątanie pomieszczeń socjalnych i kuchennych przy użyciu odpowiednich środków 
czyszczących,

- utrzymanie w czystości drzwi wejściowych, do biur, toalet i innych pomieszczeń;

- sprzątanie windy w Prokuraturze Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim - mycie podłogi, 
ścian windy, mycie lustra, poręczy - przy użyciu odpowiednich środków chemicznych 
przeznaczonych do tego rodzaju powierzchni

- bieżące doczyszczanie wszystkich widocznych zabrudzeń;

- inne czynności zlecone przez Zamawiającego, a związane z utrzymaniem czystości 
wewnątrz budynku.

II. Czynności wykonywane okresowo:
- zamiatanie i mycie na mokro podłóg w pomieszczeniach archiwalnych i magazynowych, 
w serwerowni odkurzanie wykładziny dywanowej - 2 razy w trakcie trwania umowy w 
obecności upoważnionego pracownika Zamawiającego;

- wycieranie z kurzu i mycie parapetów, kaloryferów we wszystkich pomieszczeniach 
biurowych - 1 raz na miesiąc;

- wycieranie i czyszczenie sprzętu biurowego t.j. komputerów, monitorów LCD, kopiarek, 
faksów, przy zachowaniu odpowiedniej ostrożności oraz z użyciem odpowiednich do 
danego sprzętu środków chemicznych - 1 raz na tydzień;

- odkurzanie ścian i sufitów z pajęczyn - 1 raz na kwartał;

- mycie opraw oświetleniowych oraz kratek wentylacyjnych - 1 raz w roku;

- wycieranie kurzu z listew, półek wiszących, tablic informacyjnych, znaków 
ewakuacyjnych i innych elementów wiszących - 1 raz w miesiącu;

- wycieranie z kurzy i mycie z użyciem środków do tego przystosowanych mebli 
biurowych, ław, biurek, krzeseł itp. - 1 raz na tydzień:

- wycieranie i mycie balustrad/poręczy schodowych - 1 raz w miesiącu;

- mycie okien wraz z żaluzjami metalowymi poziomymi środkami do tego 
przeznaczonymi - 2 razy w trakcie trwania umowy (kwiecień, październik).
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3. Usługi sprzątania terenów przylegających do budynku Prokuratury Okręgowej i Rejonowej w

Piotrkowie Trybunalskim.

W ramach świadczonych usług w zakresie sprzątania terenów utwardzonych, t.j. chodników, 
schodów wejściowych, dojścia do budynku i dróg dojazdowych oraz parkingów przylegających 
do budynku Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim Wykonawca zobowiązany jest 
do:

- utrzymania w czystości chodników, parkingów i dróg dojazdowych, w tym zamiatanie, 
zbieranie śmieci i liści - według potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz dziennie;

- usuwanie i wywóz liści - według potrzeb;

- w okresie zimowym odśnieżanie i usuwanie gołoledzi z chodników, parkingów, schodów 
wejściowych, dojścia do budynku i dróg dojazdowych oraz usuwanie śniegu i gołoledzi 
poprzez zastosowanie masy piaskowo-solnej, w każdym dniu tygodnia po stwierdzeniu 
wystąpienia tego zjawiska, w tym w dniach pracy Zamawiającego, co najmniej godzinę przed 
rozpoczęciem pracy Zamawiającego i powtarzać w razie stwierdzenia ponownego jego 
wystąpienia;

W ramach świadczonych usług w zakresie utrzymania porządku na terenach zielonych
przyległych do budynku Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim Wykonawca 
zobowiązany jest do:

- koszenia trawy, zgrabiania liści oraz przycinania krzewów w takim odstępie czasowym, aby 
zapewnić estetyczny wygląd terenów zielonych wokół budynku jednakże nie rzadziej niż raz 
na miesiąc;

- usuwania ściętej trawy oraz zbędnych gałęzi z przyciętych krzewów;

- pielęgnacji terenów zielonych poprzez usuwanie chwastów, i wykonywanie pozostałych 
zabiegów pielęgnacyjnych t.j. wzruszanie ziemi i zasilanie roślin nie rzadziej niż raz na 
kwartał.

4. Usługi sprzątania ciągów komunikacyjnych przylegających do działki położonej w Bełchatowie 

u zbiegu ulic 1 Maja i Okrzei.

W ramach świadczonych usług w zakresie sprzątania terenów utwardzonych, t.j. wzdłuż 
chodników działki położonej w Bełchatowie przy zbiegu ulic 1 Maja - Okrzei Wykonawca 
zobowiązany jest do:

- utrzymania w czystości chodników, w tym: zamiatanie, zbieranie śmieci i liści - według 
potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w tygodniu;

- usuwanie i wywóz liści - według potrzeb;

- w okresie zimowym odśnieżanie i usuwanie gołoledzi z chodników, usuwanie śniegu i 
gołoledzi poprzez zastosowanie masy piaskowo-solnej, w każdym dniu tygodnia po
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stwierdzeniu wystąpienia tego zjawiska i powtarzać w razie stwierdzenia ponownego jego 
wystąpienia;

5. Wykonywanie kompleksowej usługi sprzątania przez Wykonawcę odbywać się będzie przy 

użyciu Jego środków czystości, materiałów, urządzeń i maszyn. Wykonawca zobowiązany jest 

stosować środki chemiczne do wykonania przedmiotu zamówienia biologicznie neutralne i 

wyposażone w wymagane atesty, zezwalające na stosowanie ich w Polsce. Stosowane środki 

czystości, w celu bieżącej kontroli ich rodzaju muszą być dostarczane do stosowania 

w fabrycznych opakowaniach.

6. Wszystkie zastosowane środki czyszczące, płyny, proszki i detergenty muszą być dobrej jakości i 

być przeznaczone do używania dla każdej z zastosowanych powierzchni. Wszystkie ww. 

produkty będą należytej jakości. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru zapachów 

wszystkich środków zaoferowanych przez Wykonawcę.

7. Wykonawca ma obowiązek przestrzegać instrukcji i wytycznych producentów oraz importerów 

środków, maszyn i urządzeń używanych do wykonywania usługi sprzątania.

8. Wykonawca zobowiązany jest dostarczać na bieżąco urządzenia, maszyny, materiały, środki 

i inne przedmioty niezbędne do prawidłowego wykonywania zamówienia w tym, m.in.:

1) papier toaletowy w kolorze białym typu Jumbo - niepylący, dwuwarstwowy, 100% celulozy 

do stosowanych przez Zamawiającego pojemników typu Merida,

2) ręczniki papierowe w listkach w kolorze białym - niepylące, dwuwarstwowe, 100% celulozy

do stosowanych przez Zamawiającego pojemników typu Merida,

3) mydło w płynie lub piankę o delikatnym zapachu, nawilżające (nie powodujące wysuszenia 

skóry rąk) do stosowanych przez Zamawiającego pojemników typu Merida,

4) środki do mycia okien,

5) środki do czyszczenia mebli,

6) środki do czyszczenia podłóg - parkiety, panele, granit, terakota, PVC - linoleum,

7) środki do czyszczenia windy w Prokuraturze Okręgowej,

8) środki do czyszczenia poręczy wykonanych ze stali nierdzewnej,

9) odświeżacze powietrza w aerozolu, zapachowe/odświeżacze powietrza do WC,

10) środki myjące, czyszczące, dezynfekujące, neutralizujące zapachy toalet; (m.in.: 

wkłady/kostki do WC),

11) środki do mycia glazury,

12) worki foliowe do koszy na śmieci i do niszczarek - odpowiednie do wielkości urządzeń,

13) inne środki czystości niezbędne do wykonywania przedmiotu zamówienia, a których 

potrzeba pojawi się w trakcie trwania umowy.
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9. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania reżimów sanitarnych, zgodnie z obowiązującymi 

technologiami i przepisami.

10. Wykonawca zapewnia i dostarcza narzędzia służące do utrzymania porządku zarówno wewnątrz 

budynku np. odkurzacz, wózek do sprzątania, jak również na zewnątrz np. kosiarka do trawy, 

miotły, itp.

11. Wykonawca odpowiada za właściwe zabezpieczenie pomieszczeń w trakcie i po zakończeniu 

sprzątania, a w szczególności zamknięcie drzwi, okien, zabezpieczenie kluczy oraz pomieszczeń 

przed dostępem osób trzecich.

12. Wykonawca oraz osoby sprzątające zobowiązane są do zachowania w tajemnicy wszystkich 

informacji dotyczących organizacji i funkcjonowania Prokuratury.

13. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby osoby wykonujące przedmiot zamówienia były 

zatrudnione przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z 

dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.) przez cały okres 

realizacji umowy.

14. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym 

wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu 

potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę 

lub Podwykonawcę osób bezpośrednio wykonujących przedmiot zamówienia:

- oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę 

osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to 

powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego 

oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności 

wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych 

osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby 

uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 

kopie umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których 

dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy. Kopie umów powinny zostać 

zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i 

nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, 

rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;
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- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 

kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, 

zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i 

nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

II. Termin wykonania zamówienia.

Zamówienie należy zrealizować w terminie 12 miesięcy tj. od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

ROZDZIAŁ III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, PODSTAWY 

WYKLUCZENIA WYKONAWCY ORAZ WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB 

DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIAŁU 

W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA

I. Warunki udziału w postępowaniu i opis sposobu dokonywania oceny ich spełnienia 

oraz podstawy wykluczenia Wykonawcy z postępowania.

1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

a) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 Ustawy. Ofertę Wykonawcy 

wykluczonego uważa się za odrzuconą.

b) spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie:

- sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli 

Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 

250 000,00 zł.

2. Wykonawca może polegać na zdolnościach zawodowych innych podmiotów, niezależnie od 

charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany 

jest udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi 

zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do 

oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
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Zamawiający na podstawie art. 22a ust. 3 Ustawy ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez 

inne podmioty zdolności zawodowe pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełnienia 

warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec takiego podmiotu 

podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 Ustawy.

3. Zgodnie z art. 23 Ustawy, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia, przepisy dotyczące spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu oraz 

braku podstaw wykluczenia dla wykonawcy, stosuje się odpowiednio do tych wykonawców.

II. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 

potwierdzania spełniania warunków udziału w postępowaniu.

1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie 

stanowiące potwierdzenie, że Wykonawca::

1) nie podlega wykluczeniu według wzoru - Załącznik nr 3 do SIWZ;

2) spełnia warunki udziału w postępowaniu według wzoru - Załącznik nr 4 do SIWZ.
2. W celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca, którego oferta została 

oceniona jako najkorzystniejsza, powinien przedłożyć na wezwanie Zamawiał ącego następujące 

dokumenty:

1) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej 

w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę 

gwarancyjną nie mniejszą niż 250 000,00 zł.;

3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia

Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, powinien przedłożyć ną 

wezwanie Zamawiającego następujące dokumenty:

1) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 

21 Ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

4. Wykonawcy w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której 

mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy, przekażą Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub 

braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 

Ustawy - według wzoru Załącznik nr 5 do SIWZ.
5. Wykaz pozostałych dokumentów, które Wykonawca zobowiązany jest przedstawić w ofercie:

1) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik;

2) Formularz oferty - według wzoru Załącznik nr 1 do SIWZ;

3) Formularz cenowy - według wzoru Załącznik nr 2 do SIWZ.
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6. Forma dokumentów:

1) oświadczenia dotyczące Wykonawcy, podwykonawcy i innych podmiotów, na których 

zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a Ustawy 

składane są w oryginale. Pozostałe dokumenty wymienione w niniejszym rozdziale składane 

są w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za 

zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot na którego zdolnościach 

polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które dotyczą każdego z nich;

2) dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, 

poświadczone przez Wykonawcę;

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawcy do wyjaśnień lub uzupełnień 

złożonej oferty oraz załączanych do niej dokumentów i oświadczeń. Zamawiający wzywa 

wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego 

oświadczeń lub dokumentów, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane 

przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe 

pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta 

wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na 

wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny być aktualne na dzień ich złożenia. 

W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących 

treści złożonych ofert z zastrzeżeniem że niedopuszczalne jest prowadzenie między 

zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty.

8. Obowiązek informacyjny w związku z art. 13 RODO dotyczący danych osobowych 

zawartych w złożonych ofertach, dokumentach potwierdzających okoliczności wskazane 

w art. 25 ust. 1, w szczególności wykonawcy będącego osobą fizyczną, wykonawcy 

będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, 

pełnomocnika wykonawcy będącego osobą fizyczną, członka organy zarządzającego 

wykonawcy, będącego osobą fizyczną, osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i 

przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. 

UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
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• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prokuratura Okręgowa w 

Piotrkowie Trybunalskim, z siedzibą przy Al. 3 Maja 13/15, 97-300 Piotrków 

Trybunalski, tek: 44 647 65 66, e-mail: prokuratura@piotrkow-tryb.po.gov.pl;

• w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych należy kontaktować 

się z Inspektorem Ochrony Danych Panem Tomaszem Chamerskim za 

pośrednictwem poczty e-mail iod@piotrkow-tryb.po.gov.pl lub telefonicznie 

44 647 65 66, wew. 266;

• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c R0D0 

w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia 

publicznego. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w szczególności w celu:

- dokonania oceny oferty pod względem spełnienia warunków udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,

- przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych i kontrolnych,

• odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 

ust. 3 Ustawy;

• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 Ustawy, 

przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a 

jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały 

czas trwania umowy;

• obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Ustawy, 

związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 

konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z przedmiotowej Ustawy;

• w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w 

sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

• w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje 

Pani/Panu:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących,
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na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych 

osobowych1,

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których 

mowa w art. 18 ust. 2 RODO2,

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących narusza przepisy RODO,

• nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych,

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych 

osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej 

i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym 

zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem 

czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą 
postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony 
prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub 

państwa członkowskiego.
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ROZDZIAŁ IV. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY WRAZ Z 

OŚWIADCZENIAMI LUB DOKUMENTAMI

1. Wykonawca przygotowuje i przedstawia ofertę zgodnie z opisem określonym w SIWZ i treść 

oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

3. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

4. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod 

rygorem nieważności. Każdy dokument składającym się na ofertę powinien być czytelny.

5. Oferta powinna być podpisana przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do reprezentowania 

Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym 

dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez pełnomocnika 

Wykonawcy.

6. Każda poprawka w treści oferty powinna być parafowana przez Wykonawcę.

7. Zamawiający zaleca, aby strony oferty były kolejno ponumerowane i trwale ze sobą połączone.

8. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania 

ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o 

których mowa w art. 86 ust. 4 Ustawy.

9. Wykonawca musi umieścić ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami w prawidłowym, 

zamkniętym opakowaniu, w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz 

zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.

10. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę poprzez 

złożenie pisemnego powiadomienia przed upływem wyznaczonego terminu składania ofert.

11. Opakowanie zawierające ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami lub 

dokumentami winno być oznaczone nazwą i adresem Wykonawcy oraz opisane w następujący 

sposób:

Nazwa i adres Wykonawcy

Prokuratura Okręgowa w Piotrkowie Trybunalskim
Al. 3-go Maja 13/15
97-300 Piotrków Trybunalski

Numer sprawy: PO VIIWB 261.13.2018

„Świadczenie kompleksowych usług sprzątania w budynkach prokuratur okręgu piotrkowskiego” 
w zakresie Zadania nr........

NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 14 GRUDNIA 2018 r. godz. 11:00
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ROZDZIAŁ V. INFORMACJE O MIEJSCU, TERMINIE SKŁADANIA I 
OTWARCIA OFERT

I. Miejsce i termin składania ofert

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Piotrkowie Trybunalskim przy Al. 3 Maja 

13/15, 97-300 Piotrków Trybunalski, Biuro Podawcze Prokuratury Okręgowej, parter przy 

wejściu do dnia 14.12.2018 r„ do godziny 10:30.

2. Oferty złożone po tym terminie zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcy.

II. Miejsce i termin otwarcia ofert

1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Piotrkowie Trybunalskim przy 

Al. 3 Maja 13/15, 97-300 Piotrków Trybunalski, w Sali konferencyjnej Prokuratury 

Okręgowej - III piętro, w dniu 14.12.2018 r„ o godzinie 11:00.

2. Otwarcie ofert jest jawne.

3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia.

4. Dokonując otwarcia ofert Zamawiający poda nazwę i adres Wykonawcy oraz cenę oferty.

5. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje 

dotyczące:

a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

c) ceny oferty.

ROZDZIAŁ VI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1. Cena ryczałtowa oferty powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z realizacją 

zamówienia, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz z warunkami wynikającymi z 

niniejszej SIWZ.

2. Cena oferty powinna być skalkulowana w sposób rzetelny i profesjonalny, uwzględniający 

wszystkie koszty, jakie ponosi Wykonawca.

3. Cena oferty winna być podana w złotych polskich.

4. Cena oferty uwzględniająca stawkę podatku VAT, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie 

z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (groszy).

5. Cena może być tylko jedna i nie ulega zmianie przez okres ważności oferty.
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ROZDZIAŁ VII. KRYTERIA I ZASADY OCENY OFERT

I. Tryb oceny ofert
I. W trybie art. 87 ust. 2 Ustawy Zamawiający poprawi w ofercie:

a) oczywiste omyłki pisarskie,
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 

poprawek,
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,

niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

UWAGA: Oferta Wykonawcy, który w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie 

zgodził się na poprawienie omyłki, polegającej na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych 

warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, będzie podlegała 

odrzuceniu.

II. Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty

Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie kierował się następującymi 

kryteriami:

Cena-(C) 60%

Średni wskaźnik % z ostatnich 12 miesięcy obniżenia wpłat na Państwowy Fundusz 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - (WP) 40 %

III. Zasady oceny ofert według ustalonych kryteriów

Kryterium ceny (C) przyznaje się wagę 60%, dlatego maksymalna ilość punktów przyznana w tym 
kryterium wynosi 60 punktów.

Porównanie ofert według tego kryterium odbywać się będzie według następującego wzoru:

gdzie:

C - ilość punktów uzyskanych za cenę

C min - najniższa cena ze wszystkich ofert 

C Of - cena zaoferowana przez badanego Wykonawcę
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Kryterium wskaźnik % z ostatnich 12 miesięcy obniżenia wpłat na Państwowy Fundusz 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (WP) przyznaje się wagę 40%, dlatego maksymalna ilość 
punktów przyznana w tym kryterium wynosi 40 punktów.

Porównanie ofert według tego kryterium odbywać się będzie według następującego wzoru:

WP
WP0f

x40
WP max

gdzie:

WP - ilość punktów uzyskanych za wskaźnik PFRON

WP of - Wskaźnik % PFRON ocenianej oferty

WP max- Najwyższy wskaźnik % PFRON badanych ofert

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilosc punktów wg poniższego 

wzoru:

Z = C + WP
gdzie:

Z - liczba punktów przyznanych badanej ofercie,

C - liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium cena oferty,

WP - liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium wskaźnik % z ostatnich 12 miesięcy 
obniżenia wpłat na PFRON.

W przypadku złożenia dwóch, lub więcej ofert z tą samą ceną wykonawcy zostaną wezwani do 

złożenia ofert dodatkowych w wyznaczonym terminie. Ceny zaoferowane w ofertach dodatkowych 

nie mogą być wyższe, aniżeli w uprzednio złożonych ofertach.

ROZDZIAŁ VIII. WZÓR UMOWY
1. Szczególne warunki, na których Zamawiający zawrze umowę w sprawie udzielenia 

zamówienia publicznego określone zostały we wzorze umowy stanowiący Załącznik nr 6.

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian umowy. Zmiany umowy zostały 

określone we wzorze umowy.
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ROZDZIAŁ IX. FORMALNOŚCI PO WYBORZE OFERTY W CELU 
ZAWARCIA UMOWY

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający przekaże Wykonawcom, 

którzy złożyli oferty, informacje, których zakres wynika z dyspozycji zawartej w art. 92 ust. 1 

Ustawy.

2. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi Wykonawcę, którego oferta 

zostanie wybrana odrębnym pismem.

3. Nieusprawiedliwione przez Wykonawcę niestawienie się w wyznaczonym terminie do 

podpisania umowy uznaj e się za odstąpienie od zawarcia umowy, co upoważnia 

Zamawiającego do przeprowadzenia procedury zgodnie z art. 94 ust. 3 Ustawy.

ROZDZIAŁ X. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ
Wykonawcom, a także innym podmiotom, których interes w uzyskaniu zamówienia doznał lub 

może doznać uszczerbku oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 

Zamawiającego przepisów Ustawy, przysługuje prawo do wniesienia środków ochrony prawnej 

na zasadach określonych w Dziale VI Ustawy. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają 

przepisy Ustawy oraz Kodeksu cywilnego.

ROZDZIAŁ XI. ZAŁĄCZNIKI
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Formularz cenowy

Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania 

Załącznik nr 4 - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w 

postępowaniu

Załącznik nr 5 - Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej

Załącznik nr 6 - Wzór umowy
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