Numer zamówienia: ZPI-3700-1/19

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Świadczenie usług sprzątania w obiektach Teatru Wybrzeże

1. Zamawiający.
Teatr Wybrzeże, ul. Św. Ducha 2, 80-834 Gdańsk.
2. Tryb udzielenia zamówienia.
2.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo
zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), zwanej dalej ustawą
Pzp.
2.2. Zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp, zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej
z zastosowaniem procedury odwróconej, tj. zamawiający w pierwszej kolejności dokona
oceny ofert pod kątem przesłanek odrzucenia oferty (art. 89 ust. 1 ustawy Pzp) oraz
kryteriów oceny ofert opisanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej
dalej SIWZ, po czym dopiero wyłącznie w odniesieniu do wykonawcy, którego oferta
zostanie najwyżej oceniona (uplasuje się na najwyższej pozycji rankingowej), zamawiający
dokona oceny podmiotowej wykonawcy, tj. zbada oświadczenie wstępne, a następnie
będzie żądał przedłożenia dokumentów w trybie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp.
2.3. Jeżeli wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, będzie uchylał
się od zawarcia umowy, zamawiający zbada, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia
warunki udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną
spośród pozostałych ofert.
3. Opis przedmiotu zamówienia.
3.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług sprzątania w obiektach Teatru
Wybrzeże tj. budynkach przy ul. Św. Ducha 2 i ul. Teatralnej 2 w Gdańsku oraz Sceny
Kameralnej w Sopocie przy ulicy Bohaterów Monte Cassino 30 wraz z przyległym do tych
obiektów terenem zewnętrznym. Szczegółowy opis zamówienia zawarty jest załączniku 6a
i 6b do SIWZ – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia
podzielony jest na 2 części:
1) Część 1. Świadczenie usług sprzątania w budynkach przy ul. Św. Ducha 2 i ul.
Teatralnej 2 w Gdańsku wraz z przyległym do tego obiektu terenem zewnętrznym.
2) Część 2. Świadczenie usług sprzątania Sceny Kameralnej w Sopocie przy ulicy
Bohaterów Monte Cassino 30 wraz z przyległym do tego obiektu terenem
zewnętrznym.
3.2. Wspólny Słownik Zamówień: 90910000-9 Usługi sprzątania.
3.3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3.4. Zamawiający żąda wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie Wykonawca
zamierza powierzyć podwykonawcom i podania firm podwykonawców w ofercie.
3.5. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile
są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców
i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w usługi, które mają być wykonywane w
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miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi Zamawiającego. Wykonawca
zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zadaniu
pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację usług.
3.6. Ponieważ realizacja niniejszego zamówienia musi odbywać się poprzez wykonywanie
czynności w warunkach określonych w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.
Kodeks pracy – na rzecz wykonawcy lub podwykonawcy, w miejscu i czasie wskazanym
przez wykonawcę lub podwykonawcę – zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp
wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę
osób wykonujących czynności określone w opisie przedmiotu zamówienia oraz projekcie
umowy, w trakcie realizacji zamówienia z wyłączeniem takich prac jak:
W zakresie części nr 1:
a) pranie wykładzin oraz wycieraczek, mat wejściowych, dywanów wewnątrz i na
zewnątrz,
b) mycie okien obustronnie,
c) konserwacja parkietów, konserwacja wykładzin PCV, kamiennych posadzek i schodów
na Foyer (granit i marmur), posadzek i klatek schodowych kamień/lastryko oraz
naniesienie odpowiedniego środka nabłyszczającego i konserwującego,
d) obustronne mycie powierzchni szklanych tj. szklanej elewacji budynku o powierzchni
ok. 840 m2, a także dwóch ścian z luksferów na klatkach schodowych w części
administracyjnej budynku głównego,
e) wykonać czyszczenie za pomocą urządzenia czyszcząco zbierającego foteli i krzeseł na
widowniach, Foyer, w palarni, bufecie, w sekretariacie, w pomieszczeniu montażystów
oraz na korytarzach w części administracyjnej budynku głównego,
f) w okresie zimowym na bieżąco jeżeli wymagają tego warunki atmosferyczne
odśnieżanie i posypywanie środkiem rozpuszczającym śnieg (lód) i piaskiem
powierzchnie wokół obiektów Zamawiającego ul. Teatralna, ul. Św. Ducha i Targ
Węglowy).
W zakresie części nr 2:
a) pranie wykładzin,
b) mycie okien i świetlików obustronnie,
c) mechaniczne (urządzeniem typu karcher) czyszczenie krzeseł na widowni, foteli, krzeseł
i mebli w pozostałych pomieszczeniach,
d) mycie powierzchni szklanych, aluminiowych, okratowania przy elewacji oraz ściany z
luksferów budynku,
e) mycie elewacji z tynku imitującego beton,
f) pranie wykładzin oraz wycieraczek, mat wejściowych, dywanów wewnątrz i na zewnątrz
g) mycie i dezynfekcja pojemników na śmieci,
h) mechaniczne czyszczenie kostki granitowej - teren zewnętrzny i teren przy wejściu do
Teatru od strony ul. Boh. Monte Cassino.
Imiona i nazwiska osób zatrudnionych na umowę o pracę należy wskazać w załączniku 4a
i 4b do SIWZ – wykaz osób.
3.7. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności
kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w
punkcie 3.6 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
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a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów
i dokonywania ich oceny,
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww.
wymogów,
c) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania świadczeń.
3.8. 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 wykonujących wskazane w punkcie 3.6 czynności w
trakcie realizacji zamówienia:
a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o
pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zmawiającego.
Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu
składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte
wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnienie na podstawie umowy o pracę wraz
ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis
osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub
podwykonawcy,
b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub
podwykonawcę kopię zanonimizowanej umowy/ umów o pracę osób wykonujących
w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie
wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków,
jeśli został sporządzony). Kopia umowy/ umów powinna zostać zanonimizowana w
sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez
imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia
umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do
zidentyfikowania,
c) zaświadczenie własnego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę
lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu
zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy,
d) 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.
3.9. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 3.6 czynności
zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary
umownej w wysokości określonej w umowie. Niezłożenie przez wykonawcę w
wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w
celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących
wskazane w punkcie 3.6 czynności.
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3.10. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli
przez Państwową Inspekcję Pracy.
3.11. Zaleca się dokonanie wizji lokalnej w budynkach zamawiającego. W celu ustalenia
terminu wizji należy się skontaktować z:
a) budynki w Gdańsku: p. Lucyna Zaradna, tel.: 58 301 70 22 wew. 222 lub 501 307 175,
b) budynek w Sopocie: p. Krystyna Łukawska, tel.: 58 551 51 50 lub 517 203 905.
3.12. Miejsce realizacji usług jest pod bezpośrednim nadzorem Zamawiającego.
4. Termin wykonania zamówienia: 01.02.2019 r. – 31.01.2020 r.
5. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia.
5.1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy:
5.1.1. Nie podlegają wykluczeniu.
5.1.2. Spełniają warunek udziału w postępowaniu.
5.2. W celu oceny zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia zamawiający
określił warunek w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający uzna
warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że:
5.2.1. W zakresie Części nr 1:
skieruje do realizacji zamówienia 4 osoby, (w tym 1 osoba koordynująca zmianę i
obowiązkiem Wykonawcy jest wskazanie, która to osoba) oraz dodatkowo zapewni
dyżury osób sprzątających, zgodnie z pkt 4 opisu przedmiotu zamówienia – załącznik
6a (wykonawca zobowiązany jest skierować do realizacji zamówienia osoby, które są
zatrudnione przez wykonawcę na podstawie umowy o pracę, zgodnie z wymaganiami
określonymi w punktach 3.6-3.10 SIWZ).
5.2.2. W zakresie Części nr 2:
skieruje do realizacji zamówienia 1 osobę oraz dodatkowo zapewni dyżur 1 osoby
sprzątającej na zgłoszenie telefoniczne, zgodnie z pkt 4 opisu przedmiotu zamówienia
stanowiącego załącznik 6b (wykonawca zobowiązany jest skierować do realizacji
zamówienia osoby, które są zatrudnione przez wykonawcę na podstawie umowy o
pracę, zgodnie z wymaganiami określonymi w punktach 3.6 -3.10 SIWZ).
5.3. Podstawy wykluczenia:
Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, wobec
którego zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23, art. 24 ust. 5 pkt
1 oraz art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp.
5.4. Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający wykluczy wykonawcę
w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w
postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez
likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1
ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1574, 1579,
1948 i 2260) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu
upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie
przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd
zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. –
Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 2171, 2260 i 2261 oraz z 2017 r. poz. 791).
5.5. Wykonawca, który będzie się powoływać na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania
braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim
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powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o
tych podmiotach w oświadczeniu wstępnym.
5.6. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom,
w celu wykazaniu braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w
postępowaniu, zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu wstępnym.
5.7. Wykonawca może, w odniesieniu do niniejszego zamówienia lub jego części, w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach
innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków
prawnych.
5.8. Wykonawca, który będzie polegał na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić
zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych
podmiotów, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie tych podmiotów do
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
5.9. Zamawiający oceni, czy udostępnianie wykonawcy przez inne podmioty zdolności
pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu
oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa
w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 ustawy Pzp.
5.10. Jeżeli zdolności podmiotu, o których mowa w pkt 5.7, nie będą potwierdzać spełnienia
przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub będą zachodzić wobec tych
podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający będzie żądał, aby wykonawca w terminie
określonym przez zamawiającego:
a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub,
b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli
wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w pkt 5.7.
5.11. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu
umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek
łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp co ich zasobów,
zamawiający żąda złożenia przez wykonawcę dokumentów, które określają w
szczególności:
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy
wykonywaniu zamówienia publicznego,
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków
udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności
dotyczą.
6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów.
6.1. Wymagania w zakresie oświadczeń i dokumentów, jakich zamawiający może żądać od
wykonawcy, wskazane są w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r.
w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy
w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wszystkie oświadczenia i dokumenty, muszą co
do zakresu i formy odpowiadać wymaganiom określonym w ww. Rozporządzeniu.
6.2. W celu zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia,
zamawiający może wezwać wykonawcę, na każdym etapie postępowania, do złożenia
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wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że wykonawca
nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli będą zachodzić
uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie
są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
6.3. Zgodnie z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, każdy wykonawca ubiegający się o niniejsze
zamówienie zobowiązany jest do złożenia oświadczenia wstępnego, który stanowi wstępne
potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu.
6.4. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 86 ust.
5 ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 23 ustawy
Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że
powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu
o udzielenie zamówienia.
6.5. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia
w terminie nie krótszym niż 5 dni od daty przekazania wezwania, następujących
dokumentów (aktualnych na dzień ich złożenia):
6.5.1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu: wykaz osób,
skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
6.5.2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia:
a) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.
1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert,
b) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument
potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem
podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu,
c) zaświadczenie właściwej terenowo jednostki organizacyjnej Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo
inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument
potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem
w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami,
w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu,
d) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5
pkt 1 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert.
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e) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku
sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem
podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo –
w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów
potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat
tych należności,
f) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne,
g) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat
lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i
opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 716).
W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może
zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie
niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
7. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do
porozumiewania się z wykonawcami.
7.1. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje
mogą być przekazywane pisemnie lub środkami komunikacji elektronicznej
(z wyłączeniem oferty, która musi zostać złożona na piśmie). W przypadku przekazywania
oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji środkami komunikacji
elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich
otrzymania.
7.2. Osobami uprawnionymi przez zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami są:
a) Lucyna Zaradna (58 301 70 22 wew. 222) – Kierownik Działu Administracyjnego,
b) Justyna Idaszak (58 301 70 29, wew. 241) – Specjalista ds. zamówień publicznych.
7.3. Korespondencję do zamawiającego (powołując się w tytule na numer referencyjny
postępowania: ZPI-3700-1/19) należy kierować:
a) pisemnie: Teatr Wybrzeże, ul. Św. Ducha 2, 80-834 Gdańsk,
b) środkami komunikacji elektronicznej tj.:
− faks: 58 301 20 46,
− e-mail: sekretariat@teatrwybrzeze.pl.
8. Wymagania dotyczące wadium.
8.1. Zamawiający żąda wniesienia wadium na Część 1 zamówienia w wysokości 4.000 zł
(słownie: cztery tysiące złotych). Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania
ofert. Na część 2 zamówienia Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
8.2. Wadium może być wnoszone w jednym lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu,
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
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e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
8.3. W przypadku składania przez wykonawcę wadium w formie poręczenia lub gwarancji,
dokumenty te powinny być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i muszą zawierać
co najmniej:
a) nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta poręczenia/gwarancji
(zamawiającego), poręczyciela/gwaranta oraz wskazanie ich siedzib,
b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona poręczeniem/gwarancją,
c) kwotę wadium,
d) termin ważności poręczenia/gwarancji – nie krótszy niż termin związania ofertą,
e) zobowiązanie poręczyciela/gwaranta do zapłacenia kwoty wadium bezwarunkowo na
pierwsze pisemne żądanie zamawiającego w sytuacji, gdy:
− wykonawca odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na
warunkach określonych w ofercie, lub
− zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe
z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, lub
− w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp,
z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp,
oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie
wyraził zgodny na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy
Pzp, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę
jako najkorzystniejszej.
8.4 Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy nr 44 1440 1101
0000 0000 1226 4208. W tytule przelewu należy wpisać: Wadium–świadczenie usług
sprzątania w obiektach Teatru Wybrzeże. Do oferty należy dołączyć kopię polecenia
przelewu poświadczoną za zgodność z oryginałem przez wykonawcę składającego ofertę.
8.5 Wadium w innych dopuszczonych formach (oryginały dokumentów) należy złożyć
w sekretariacie Teatru Wybrzeże, ul. Św. Ducha 2, 80-834 Gdańsk, a do oferty należy
dołączyć poświadczoną przez wykonawcę za zgodność z oryginałem kopię.
8.6 Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu zamawiający uzna wadium, które
w oznaczonym terminie w dniu otwarcia ofert znajduje się na rachunku zamawiającego.
8.7 Wadium w formie nie pieniężnej zamawiający uzna za skutecznie wniesione – jeżeli
przedmiotowy dokument znajdzie się u zamawiającego w terminie wyznaczonym do
składania ofert.
8.8 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na
wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego
stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których
mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy
Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgodny na poprawienie omyłki, o której mowa w art.
87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej
przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.
8.9 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta
została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach
określonych w ofercie,
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b) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z
przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
8.10 Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono
wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania
jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie
określonym przez zamawiającego.
9. Termin związania ofertą.
Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
10. Opis sposobu przygotowania ofert.
10.1. Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
10.2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
10.3. Kompletna oferta musi zawierać:
a) wypełniony formularz oferty – według załącznika 1 do SIWZ,
b) oświadczenie wstępne – według załącznika 2 do SIWZ,
c) w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z odpisu
z właściwego rejestru, pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub kserokopii
potwierdzonej notarialnie za zgodność z oryginałem,
d) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, dokument
ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego.
10.4. Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną
trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania
Wykonawcy i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.
10.5. Zaleca się aby oferta była złożona na kolejno ponumerowanych stronach, a numeracja stron
powinna rozpoczynać się od numeru 1, umieszczonego na pierwszej stronie oferty.
10.6. Każda zapisana strona oferty powinna być podpisana lub zaparafowana przez osobę lub
osoby upoważnione do podpisywania oferty. Wszelkie poprawki lub zmiany w treści oferty
muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę upoważnioną do podpisywania oferty.
10.7. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
10.8. Wykonawca jest świadomy, że na podstawie ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny,
art. 297 §1: „kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki
organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo
od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi - kredytu, pożyczki pieniężnej,
poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank
zobowiązania wynikającego z poręczenia lub z gwarancji lub podobnego świadczenia
pieniężnego na określony cel gospodarczy, instrumentu płatniczego lub zamówienia
publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo
nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o
istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu
płatniczego lub zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”.
11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
11.1. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego: Teatr Wybrzeże, ul. Św. Ducha 2,
80-834 Gdańsk, sekretariat, I piętro.
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11.2. Termin składania ofert upływa w dniu 15 stycznia 2018 r. o godz.10:00:00.
11.3. Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym, nienaruszonym opakowaniu (kopercie)
zaadresowanym na zamawiającego tj. Teatr Wybrzeże, ul. Św. Ducha 2, 80-834 Gdańsk
i oznaczonym w następujący sposób: „Oferta – Świadczenie usług sprzątania w
obiektach Teatru Wybrzeże. Nie otwierać przed dniem 15 stycznia 2018 r., godz.
10:30” lub podobnym napisem dostatecznie wyróżniającym ofertę spośród innej
korespondencji wpływającej do zamawiającego.
11.4. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 15 stycznia 2018 r. o godz. 10:30 w Teatrze Wybrzeże,
ul. Św. Ducha 2, 80-834 Gdańsk, pokój 218 (II piętro).
11.5. Otwarcie ofert jest jawne.
11.6. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia.
11.7. Podczas otwarcia ofert zamawiający poda do wiadomości nazwy (firmy) oraz adresy
wykonawców, a także informacje dotyczące ceny i pozostałych kryteriów oceny,
wskazanych w SIWZ.
11.8. 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 oraz pozostałych kryteriów oceny ofert.
11.9. Badanie i ocena ofert prowadzona będzie bez udziału wykonawców i osób trzecich.
11.10. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za:
a) złożenie przez wykonawcę oferty po terminie składania ofert,
b) złożenie oferty w miejscu innym, niż określony w pkt 11.1,
c) złożenie oferty nieopisanej w sposób określony w pkt 11.3 – uniemożliwiający
identyfikację oferty, lub postępowania, którego dotyczy.
12. Opis sposobu obliczenia ceny oferty.
12.1. Cena oferty jest ceną brutto.
12.2. Cenę należy wyliczyć w sposób określony w formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr
1 do SIWZ.
12.3. Cena oferty jest ceną ryczałtową, w związku z tym przyjmujący zamówienie nie może
żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było
przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.
12.4. Cena oferty za wykonanie całości przedmiotu zamówienia musi być wyrażona w złotych
(dwa miejsca po przecinku).
12.5. Cenę oferty należy podać brutto z uwzględnieniem podatku od towarów i usług (VAT).
12.6. Jeżeli cena za cały przedmiot zamówienia podana liczbą nie będzie odpowiadać cenie
podanej słownie, zamawiający przyjmie za prawidłową cenę podaną słownie.
12.7. Zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy Pzp, 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 z SIWZ, niezwłocznie zawiadamiając o
tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
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13. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz
z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
13.1. Do wyboru najkorzystniejszej oferty w zakresie obu części zamawiający przyjął
następujące kryteria, przypisując im odpowiednią wagę punktową:
a) cena całkowita oferty brutto[K1]: 60 pkt.

=

× 60 = … [

], gdzie

K1 – kryterium cena
Cn – najniższa cena całkowita brutto
Cb – cena oferty badanej
b) termin płatności [K2]: 40 pkt. Zamawiający ustala termin płatności wynoszący 14 dni.
Odpowiedni termin płatności należy wskazać w formularzu oferty- załącznik nr 1 do
SIWZ, przy czym za termin minimalny, tj. 14-dniowy wykonawca nie otrzyma
punktów. Zamawiający nie dopuszcza oferowania terminów pośrednich.
L.p.
1
2
3

Termin płatności zaoferowany przez wykonawcę
14 dni
21 dni
30 dni

Ilość punktów
0
20
40

c) łączna ilość punktów [K] wyliczona zostanie zgodnie z formułą:

=

+

=…[

]

13.2. Wykonawca może uzyskać maksymalnie 100 pkt.
13.3. Sposób oceny ofert:
13.3.1. Zamawiający w pierwszej kolejności dokona oceny ofert pod kątem przesłanek
odrzucenia oferty (art. 89 ust. 1 ustawy Pzp) oraz kryteriów oceny ofert opisanych
w pkt 13.1 SIWZ, a następnie sporządzi ranking ofert.
13.3.2. Wyłącznie w odniesieniu do wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej
oceniona (uplasuje się na najwyższej pozycji rankingowej), zamawiający dokona
oceny podmiotowej wykonawcy, tj. zbada oświadczenie wstępne, a następnie
będzie żądał przedłożenia dokumentów w trybie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp.
13.3.3. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej
oceniona, jeżeli w wyznaczonym przez zamawiającego terminie, nie krótszym niż
5 dni, wykonawca złoży dokumenty, z których wynikać będzie, że nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
14. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
14.1. Umowa zostanie zawarta w wyznaczonym przez zamawiającego terminie i miejscu.
14.2. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem
art. 183 ustawy Pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia
o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
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14.3. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany będzie
przed podpisaniem umowy, do dostarczenia:
- dokumentów potwierdzających upoważnienie do podpisania umowy,
- numeru konta bankowego, na który dokonywane będą płatności,
14.4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie wykonawców, muszą oni przed
podpisaniem umowy przedstawić umowę regulującą współpracę tych wykonawców (tzw.
umowę konsorcjum).
14.5. W przypadku powierzenia przetwarzania danych Wykonawcy przez Zamawiającego,
będzie on zobowiązany do podpisania umowy według wzoru stanowiącego załącznik 9a/
9b do SIWZ.
15. Zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia
publicznego na warunkach określonych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik 5a/ 5b
do SIWZ. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej
umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonany wyboru wykonawcy, w
zakresie, jaki określony jest w art. 144 ustawy Pzp. Ponadto, zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1
ustawy Pzp, zmawiający określa/ przewiduje co najmniej następujący zakres zmian:
15.1. Zmiana wysokości wynagrodzenia wykonawcy:
a) zwiększenie wynagrodzenia umownego w przypadku zwiększenia powierzchni
przeznaczonych do sprzątania, co może się wiązać z zaangażowaniem większej liczby
osób wykonawcy,
b) w przypadku ograniczenia lub rezygnacji z części umownego zakresu prac zamawiający
zastrzega sobie prawo korekty wysokości wynagrodzenia, proporcjonalnie do
zmniejszonej powierzchni użytkowej, która wyłączona zostanie przez zamawiającego z
obowiązku sprzątania,
c) zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę,
d) ustawowe zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT).
15.2. Pozostałe rodzaje zmian spowodowane następującymi okolicznościami:
a) zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na
realizację zamówienia,
b) z przyczyn niezależnych lub niemożliwych do przewidzenia przez zamawiającego i
wykonawcę.
16. Informacje o podwykonawcach.
16.1. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania części zamówienia, których wykonanie
zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania firm podwykonawców – o ile są już
znane.
16.2. Wykonawca zobowiązany jest, zgodnie z art. 36b ust. 1a ustawy Pzp, przed przystąpieniem
do wykonania zamówienia, do podania nazw albo imion i nazwisk oraz danych
kontaktowych podwykonawców, o ile będą już znane, oraz osób do kontaktu
z podwykonawcami.
16.3. Obowiązkiem wykonawcy jest zawiadamianie zamawiającego o wszelkich zmianach
danych, o których mowa w pkt 15.2, w trakcie realizacji zamówienia, a także do
przekazywania informacji na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym
okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia lub jego części.
16.4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczyć będzie podmiotu, na którego
zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp,
w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest
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16.5.

16.6.

16.7.
16.8.
16.9.

obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub
wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na
którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie
zamówienia.
Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia nastąpi w trakcie jego
realizacji, wykonawca na żądanie zamawiającego musi przedstawić oświadczenie
potwierdzające brak podstaw do wykluczenia wobec tego podwykonawcy.
Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy
wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować
z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
Wymagania określone w pkt 16.5 oraz 16.6 mają zastosowanie wobec dalszych
podwykonawców.
Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
Informacje o podwykonawcach wykonawca zamieszcza w oświadczeniu wstępnym,
stanowiącym załącznik 2 do SIWZ.

17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.
Środki ochrony prawnej, jakie przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma
lub miał interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę
w wyniku naruszenia przez zmawiającego przepisów ustawy Pzp, wskazane zostały w Dziale
VI ustawy Pzp.
18. Pozostałe informacje.
18.1. Zamawiający nie przewiduje:
a) zawarcia umowy ramowej,
b) składania ofert wariantowych,
c) rozliczenia w walutach obcych,
d) aukcji elektronicznej,
e) dynamicznego systemu zakupów,
f) zwrotu kosztów udziału w postępowaniu poza przypadkami opisanymi w ustawie Pzp.
18.2. Zamawiający przewiduje, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego,
dotychczasowemu wykonawcy usług sprzątania, udzielenie zamówienia polegającego na
powtórzeniu podobnych usług sprzątania. Zgodnie z art. 67 ust. 1a ustawy Prawo
zamówień publicznych zamawiający określa ewentualny zakres usług sprzątania oraz
warunki, na jakich zostaną one udzielone:
18.2.1. Zakres usług sprzątania:
a) Codziennie, od poniedziałku do niedzieli wykonywanie następujących
czynności:
 odkurzać wykładziny w pomieszczeniach, korytarzach i klatkach
schodowych, wraz z myciem listew naschodowych,
 odkurzać wycieraczki, maty wejściowe, dywany wewnątrz i na zewnątrz, w
tym czyścić wnęki na wycieraczki
 myć powierzchnie twarde (podłogi, schody, ściany kafelkowe, drzwi
szklane, etc),
 opróżniać i myć kosze + każdorazowa wymiana worków,
 opróżniać i myć popielniczki,
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odkurzać i myć meble, powierzchnie przeszklone wewnętrzne,
wycierać lustra, okucia drzwiowe i okienne, baterie łazienkowe,
sprzątać ciągi komunikacyjne,
sprzątać salę widowiskową przed i po każdym spektaklu i próbie,
sprzątać scenę zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć, prób i
przedstawień. Zapewnić odpowiednią liczbę osób sprzątających przy
czyszczeniu scenografii (np. szybka zmiana w spektaklu) oraz
odpowiednich środków i urządzeń np. do czyszczenia ekranów, folii,
podłóg baletowych, basenów, do prania tapicerki, wykładzin dywanowych,
itd.),
 myć drzwi wejściowe, poręcze i okucia drzwiowe,
 myć na mokro i dezynfekować pomieszczenia sanitarne łącznie z glazurą i
urządzeniami sanitarnymi wraz z szafkami, lustrami, szczotkami WC oraz
zalewać syfony w łazienkach skutecznymi środkami,
 czyścić odpowiednimi środkami windę.
b) Stosownie do potrzeb, nie rzadziej jednak niż trzy razy w tygodniu
 odkurzać tapicerkę meblową,
 odkurzać fotele w:sali widowiskowej,
 odkurzać i myć trudno dostępne części mebli, parapetów, kaloryferów
oraz zakamarków,
 polerować podłogi,
 udrażniać środkami chemicznymi kanalizację we wszystkich łazienkach,
 czyścić drzwi wejściowe do Teatru.
c) Wykonywać następujące czynności okresowe:
 prać wykładziny oraz wycieraczki, maty wejściowe, dywany wewnątrz i
na zewnątrz – wg wskazań Zamawiającego oraz usuwać na bieżąco
zabrudzenia powstałe w skutek użytkowania,
 myć okna obustronnie - według wskazań Zamawiającego
 zapewnić konserwację parkietów, zapewnić mechaniczne czyszczenie
wykładzin PCV, posadzek i schodów na Foyer,
 usuwać kurz i pajęczyny z wszystkich ścian i powierzchni w zależności
od potrzeb jednak nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu,
 zapewnić bieżące sprzątanie podczas montażu i demontażu dekoracji –
stosownie do potrzeb,
 zapewnić uprzątnięcie pomieszczeń Zamawiającego każdorazowo po
przeprowadzeniu w nich prac remontowych,
 stosownie do potrzeb wycierać poręcze, gaśnice, kratki wentylacyjne oraz
zewnętrzne parapety na parterze budynku głównego,
 nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu czyścić kratki wentylacyjne.
18.2.2. Warunki, na jakich zostaną udzielone:
a) udzielenie zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług
sprzątania nastąpi
w okresie 3 lat od daty udzielenia zamówienia
podstawowego,
b) zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych usług sprzątania powierzone
zostanie wykonawcy, któremu zamawiający udzieli pierwotnego zamówienia,
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c) zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych usług sprzątania udzielone
zostanie w trybie z wolnej ręki (jeżeli wartość zamówienia przekraczać będzie
kwotę 30 000 euro), na podstawie art. 66-68 ustawy Pzp,
d) przed udzieleniem zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług
sprzątania zamawiający przekaże wykonawcy zaproszenie do negocjacji oraz
wzór umowy, określający warunki realizacji zamówienia, w tym:
− dokładny przedmiot lub zakres,
− termin realizacji zamówienia,
− obowiązki zamawiającego i wykonawcy,
− wysokość wynagrodzenia oraz sposób rozliczenia,
− kary umowne, i inne,
e) podstawą do udzielenia zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych
usług sprzątania (zawarcia umowy z wykonawcą) będzie Protokół z negocjacji.
18.3. Klauzula informacyjna:
18.3.1. Informacje dotyczące administratora danych
Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w związku z
prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest Teatr
Wybrzeże z siedzibą przy ul. Św. Ducha 2, 80-834 Gdańsk. Mogą się Państwo z
nami kontaktować w następujący sposób:
a) listownie na adres: Teatr Wybrzeże z siedzibą przy ul. Św. Ducha 2, 80-834
Gdańsk,
b) poprzez e-mail: sekretariat@teatrwybrzeze.pl,
c) telefonicznie: 58 301 18 36.
18.3.2. Inspektor ochrony danych
Zamawiający zapewnia kontakt z inspektorem ochrony danych w następujący
sposób:
a) listownie na adres: Teatr Wybrzeże z siedzibą przy ul. Św. Ducha 2, 80-834
Gdańsk,
b) poprzez e-mail: iod@teatrwybrzeze.pl.
18.3.3. Cel przetwarzania Państwa danych oraz podstawy prawne
Państwa dane będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie
zamówienia publicznego. Podstawa prawną ich przetwarzania jest Państwa zgoda
wyrażona poprzez akt uczestnictwa w postepowaniu oraz następujące przepisy
prawa:
a) ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.
z 2017 r. poz. 1579 ze zm.),
b) rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakie może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu
o udzielenie zamówienia (Dz. U 2016 r. poz. 1126),
c) ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj. Dz.U. 2018 r. poz.
217 ze zm.).
18.3.4. Dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
przetwarzane będą przez okres 4 lat: od dnia zakończenia postępowania o udzielenie
zamówienia.
18.3.5. Przekazywanie danych osobowych
a) Państwa dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego przekazywane będą wszystkim zainteresowanym podmiotom
i osobom, gdyż co do zasady postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
jest jawne.
b) Ograniczenie dostępu do Państwa danych o których mowa wyżej może wystąpić
jedynie w szczególnych przypadkach jeśli jest to uzasadnione ochroną
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prywatności zgodnie z art. 8 ust 4 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych Dz. U 2017 poz. 1579)
18.3.6. W związku z jawnością postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Państwa dane mogą być przekazywane do państw z poza Europejski Obszar
Gospodarczy z zastrzeżeniem, o którym mowa w punkcie 18.3.5 lit b).
18.3.7. Przysługujące Państwu uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych
W odniesieniu do danych pozyskanych w związku z prowadzonym postępowaniem
o udzielenie zamówienia publicznego przysługują Państwu następujące
uprawnienia:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych
nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą
wyłączyć możliwość skorzystania z tego praw,
e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
18.3.8. Obowiązek podania danych
Podanie danych osobowych w związku udziałem w postępowaniu o zamówienia
publiczne nie jest obowiązkowe, ale może być warunkiem niezbędnym do wzięcia
w nim udziału.
17. Wykaz załączników do SIWZ.
Załącznik 1a/ 1b – formularz oferty
Załącznik 2 – oświadczenie wstępne
Załącznik 3 – grupa kapitałowa
Załącznik 4a/ 4b – wykaz osób
Załącznik 5a/ 5b – wzór umowy
Załącznik 6a/ 6b – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Załącznik 7 – instrukcja czyszczenia foteli teatralnych na widowni Starej Apteki –dot. części 1
zamówienia
Załącznik 8 - instrukcja czyszczenia powierzchni marmurowych u budynku Przejście Bramne–
dot. części 1 zamówienia
Załącznik 9a/ 9b - wzór umowy działania w imieniu Administratora
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