
  Zamawiający:
Prokuratura Okręgowa w Łodzi
90 – 322 Łódź
ul. Kilińskiego 152
tel.+48  42 676-86-91/92,  faks +48 42 676-86-25

www.lodz.po.gov.pl.

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W    POSTĘPOWANIU   O    ZAMÓWIENIE     PUBLICZNE

PROWADZONE  W  TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

O  WARTOŚCI  SZACUNKOWEJ  powyżej 133.000 EURO

zgodnie z   ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych

     (t . j .  Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz.1655 z późniejszymi zmianami  ),  zwaną

     dalej  Pzp.

                                            

                                              Przedmiot zamówienia:
        Świadczenie usług porządkowo – czystościowych w pomieszczeniach
wewnątrz budynków oraz na  terenach zewnętrznych przyległych do 
budynków Prokuratury Okręgowej w Łodzi oraz podległych jej jednostek 
organizacyjnych.
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SPECYFIKACJA 
ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA 

Opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ I
1.  Przedmiotem  zamówienia  jest  świadczenie usług porządkowo – czystościowych w 

pomieszczeniach wewnątrz budynków prokuratur oraz na wskazanych terenach zewnętrznych, 
przyległych do budynków prokuratur.  

 
2. Zasięg usług porządkowych obejmuje teren działania Prokuratury Okręgowej w Łodzi i jej 
    podległych jednostek organizacyjnych, a w szczególności Prokuratur Rejonowych w dzielnicach
    Łodzi: Bałuty, Górna, Polesie, Śródmieście, Widzew oraz Prokuratur Rejonowych w Brzezinach,
    Kutnie, Łowiczu,  Łęczycy, Pabianicach , Rawie Mazowieckiej, Skierniewicach, Zgierzu, ponadto 
    Ośrodka Zamiejscowego Prokuratury Okręgowej w Łodzi z siedzibą w Skierniewicach.
  
3. Przedmiot zamówienia został szczegółowo określony w części II opisu przedmiotu zamówienia, w 
    rozdziale XXII niniejszej specyfikacji  z uwzględnieniem rodzajów obiektów, powierzchni
    wewnętrznej, terenów zewnętrznych, powierzchni okien, liczby toalet, itp.(wykaz na stronie 12 ).
  
4. Wskazane jest, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie realizacji zadania przed 
złożeniem oferty.

II. Zamówienie uzupełniające

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego zgodnie z art. 67 ust.1 pkt 6 Pzp.

III. Koszty udziału w postępowaniu

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

IV.  Termin wykonania zamówienia

 Nie później niż  od 2.03.2009 r. , na okres 36 miesięcy .
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V. Warunki udziału w postępowaniu i opis sposobu dokonywania oceny 
ich  spełniania  

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:

1.Spełniają warunki zawarte w art. 22 ust 1Pzp.:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi 
    zamówienia
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami
    zdolnymi do wykonania zamówienia
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art.24 ust.1 i ust. 2 
Pzp.  
2. Posiadają system kontroli jakości,  potwierdzający  że Wykonawca spełnia określone wymogi 
jakościowe w zakresie usług będących przedmiotem zamówienia.     
3. Posiadają ważną w dniu składania oferty polisę ubezpieczeniową lub inny dokument 
potwierdzający,  że  Wykonawca  jest  ubezpieczony  od  odpowiedzialności  cywilnej  w  zakresie 
przedmiotu zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 100 000,00 zł. (słownie: sto tysięcy złotych )
4. Wykonali w ciągu ostatnich 3 lat kalendarzowych ( licząc od dnia wszczęcia postępowania), a jeżeli 
okres  prowadzenia  działalności  jest  krótszy,  w  tym  okresie,  co  najmniej  dwie  usługi  sprzątania 
obiektów biurowych, o  powierzchni wewnętrznej minimum 10 000 m² ( dziesięć tysięcy ) każda.
5.  Zapewniają niezbędną liczbę  pracowników zdolnych do wykonania przedmiotu  zamówienia,  nie 
mniej niż 30 osób, posiadających zaświadczenie o niekaralności. 

Zamawiający  dokona  oceny spełnienia  powyższych  warunków  zgodnie  z  formułą  „  spełnia  /  nie 
spełnia”  na  podstawie  przedłożonych  przez  Wykonawców dokumentów,  żądanych  w  rozdziale  VI 
niniejszej specyfikacji.   
Z treści  załączonych dokumentów musi  wynikać jednoznacznie,  iż  określone przez Zamawiającego 
warunki Wykonawca spełnia. 
 
  
VI. Oświadczenia i dokumenty wymagane od Wykonawców

W celu potwierdzenia spełnienia warunków określonych w Rozdziale V. Wykonawca wraz z ofertą 
składa  w  formie  oryginału  lub  kopii,  poświadczonej  za  zgodność  z  oryginałem,  następujące 
oświadczenia i dokumenty:
1.  Wypełnione i podpisane „Oświadczenie Wykonawcy ” – (załącznik nr 2 ):
-o spełnieniu warunków zawartych w art. 22 ust. 1 Pzp.
-o niewykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 i ust 2 Pzp.
2.  Aktualny  odpis  z  właściwego  rejestru  albo  aktualne  zaświadczenie  o  wpisie  do  ewidencji 
działalności  gospodarczej,  jeżeli  odrębne  przepisy  wymagają  wpisu  do  rejestru  lub  zgłoszenia  do 
ewidencji  działalności  gospodarczej,  wystawionego  nie  wcześniej  niż  6  miesięcy  przed  upływem 
terminu  składania  ofert,  bądź  kserokopie  dokumentu  wystawionego w okresie  wcześniejszym,  lecz 
potwierdzonego przez organ wydający w wymaganym terminie.
3.  Aktualne  zaświadczenie  właściwego  naczelnika  urzędu  skarbowego  oraz  właściwego  oddziału 
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające 
odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie 
zdrowotne  lub  społeczne  lub  zaświadczenie,  że  uzyskał  przewidziane  prawem  zwolnienie  lub 
rozłożenie  na  raty  zaległych  płatności  lub  wstrzymanie  w  całości  wykonania  decyzji  właściwego 
organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
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4.Aktualną  informację  z  Krajowego  Rejestru  Karnego  albo  zaświadczenia  właściwego  organu 
sądowego bądź administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art.24 ust. 1 pkt 
4-8 Pzp.,  wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
5.Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 
Pzp.,  wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
6.  Ważną  w  dniu  składania  oferty  polisę  lub  inny  dokument  ubezpieczenia  potwierdzający,  że 
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie przedmiotu zamówienia  na 
kwotę nie mniejszą niż 100 000 zł ( sto tysięcy złotych).
7.Wykaz  usług  wykonanych,  a  w  przypadku  świadczeń  okresowych  lub  ciągłych  również 
wykonywanych usług  w okresie  ostatnich  3  lat  przed  dniem wszczęcia  postępowania  o  udzielenie 
zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających 
swym rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, 
przedmiotu ( powierzchni sprzątania objętej usługą ) , dat wykonania i odbiorców, oraz  dokumentów 
potwierdzających,  że te usługi zostały wykonane należycie ( załącznik nr 4).
8.Zaświadczenie  niezależnego  podmiotu  zajmującego  się  poświadczeniem  zgodności  działań  z 
normami  jakościowymi  potwierdzające,  że  Wykonawca  spełnia  określone  wymogi  jakościowe  w 
zakresie świadczenia usług będących przedmiotem zamówienia . 
9.Oświadczenie o podwykonawcach ( załącznik nr 3)
10. Wykaz liczby osób przeciętnie zatrudnionych w latach 2006 – 2008,  w tym kadry kierowniczej 
wraz z oświadczeniem o dysponowaniu pracownikami do wykonania zamówienia ( załącznik nr 5 )
11.W  przypadku,  gdy  o  udzielenie  zamówienia  ubiegają  się  wykonawcy  wspólnie,  dokumenty 
wymienione w niniejszym rozdziale winni złożyć wszyscy wykonawcy, zgodnie z art.23 ust.3 Pzp.
12.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, 
zamiast dokumentów, o których mowa:
 w punktach 2., 3 i 5, składa odpowiedni dokument lub dokumenty wystawione zgodnie z prawem 
kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
- nie  zalega  z  uiszczaniem  podatków,  opłat  lub  składek  na  ubezpieczenia  społeczne  lub 

zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu

 w punkcie 4,  składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia
 albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą.
13.Jeżeli  w  kraju  pochodzenia  osoby lub  kraju,  w  którym  Wykonawca  ma  siedzibę  lub  miejsce 
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punktach 2. ,3., 4. i 5, zastępuje się je 
dokumentem  zawierającym  oświadczenie  złożone  w  wymaganych  terminach  przed  notariuszem, 
właściwym  organem  sądowym,  administracyjnym  albo  organem  samorządu  zawodowego  lub 
gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania.

VII. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz
       przekazywania oświadczeń i dokumentów

Zamawiający  zgodnie z  art.  27 Pzp.  dopuszcza  formę porozumiewania się  pismem  i  faksem.,   z 
wyłączeniem postępowań: protestacyjnego i odwoławczego, w których Zamawiający dopuszcza tylko 
formę  pisemną.  Fakt  otrzymania  informacji  przekazanej  faksem powinien  być  potwierdzony przez 
adresata niezwłocznie –w terminie 48 godzin, bez dodatkowego wezwania drugiej strony.
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VIII. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami           
w sprawach formalnych i merytorycznych :
Przemysław Pospiszył   tel. ( +48 42 ) 676 86 91;   
Anna Zawadzka             tel.  (+48 42 )  676 86 92;  
w godzinach  od 9:00 do 15:00, fax  ( +48 42 )  676 86 25.

 IX.  Wymagania dotyczące  wadium 

1.Wykonawca przystępujący do przetargu wnosi przed upływem terminu składania ofert wadium w 
wysokości: 36 000,00 zł
2.Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu; 
b) poręczeniach bankowych;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b   ust. 5 pkt 2 ustawy  z dnia 9 
listopada 2000r., o utworzeniu Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( t.j. Dz..U. z 2007 r. Nr  42, 
poz.275 z   późn. zm ).
3.Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na konto Prokuratury Okręgowej w Łodzi: 
NBP O/O Łódź 93 1010 1371 0004 9113  9120 0000 
z oznaczeniem „ Przetarg – sprzątanie ”
4.Wadium wniesione w innych formach niż w pieniądzu winno być zabezpieczone na okres związania 
ofertą tj. 60 dni od dnia i godziny składania ofert oraz odpowiadać wartości wadium określonej w 
punkcie 1. Musi zawierać w swojej treści okoliczności, w których gwarant ( poręczyciel) wypłaci kwotę 
wadium Zamawiającemu wraz z klauzulą mówiącą, że wypłata nastąpi na pierwsze żądanie 
Zamawiającego bez protestu gwaranta ( poręczyciela). Wadium musi być podpisane przez osobę lub 
osoby upoważnione do reprezentacji gwaranta ( poręczyciela )
5.Dowód wniesienia wadium w formie innej niż w pieniądzu należy złożyć wraz z ofertą w kopii 
potwierdzonej za zgodność z oryginałem. Należy również w oddzielnej kopercie załączonej do oferty 
złożyć oryginał wadium, który na czas postępowania zdeponowany zostanie w kasie pancernej.
6.Zamawiający zwróci wadium według zasad określonych w art.46 Pzp.
7.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;
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy.

X. Termin związania  ofertą

Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem 
terminu składania ofert.
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XI.  Opis sposobu przygotowania oferty

1.Wykonawca przedstawia jedną ofertę  wraz z wymaganymi dokumentami określonymi w Rozdziale 
VI niniejszej specyfikacji.

2.Wszelkie dokumenty dołączone do oferty w innym języku niż  polski powinny być przetłumaczone 
przez tłumacza przysięgłego na język polski.

3.Ofertę  podpisują  osoby  uprawnione  do  reprezentowania  Wykonawcy  w  obrocie  gospodarczym 
zgodnie z aktem rejestracyjnym i wymogami ustawowymi, w przypadku pełnomocników wymagane 
jest dołączenie do oferty pełnomocnictwa. 
4.Ofertę należy sporządzić czytelnie, wyłącznie w języku polskim ( wskazany maszynopis lub wydruk 
komputerowy), wszystkie zapisane strony oferty powinny być kolejno ponumerowane , trwale spięte 
oraz parafowane przez Wykonawcę.
5.Wszelkie poprawki w ofercie muszą być sygnowane podpisem Wykonawcy.
6.W przypadku , gdy Wykonawca dołączy jako załącznik do oferty kopię dokumentu, kopia ta winna 
być poświadczona „ za zgodność z oryginałem ” przez Wykonawcę.
7.Każdy Wykonawca przedkłada tylko jedną ofertę . W przypadku złożenia więcej niż jednej oferty, 
wszystkie jego oferty zostaną odrzucone.
8.Wykonawca  ponosi  wszelkie  koszty  związane  z  przygotowaniem  i  złożeniem  oferty,  z 
uwzględnieniem przepisu art. 93 ust 4 Pzp.

XII. Zawartość oferty

Kompletna oferta powinna zawierać:
1.Wypełniony Formularz  oferty,  sporządzony na podstawie wzoru –  załącznika nr 1 do niniejszej 
specyfikacji, obejmujący oświadczenia Wykonawcy.
2.Stosowne pełnomocnictwo( a), gdy upoważnienie do podpisywania oferty nie wynika bezpośrednio 
ze złożonego odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji gospodarczej. 
Wykonawcy wspólnie ubiegających się o zamówienia składają dokument ustanawiający Pełnomocnika 
do  reprezentowania  ich  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia   albo  reprezentowania  w 
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia.
3.Dowód  wniesienia  wadium  w  wysokości  36  000,00  zł  (  trzydzieści  sześć  tysięcy  złotych).  W 
przypadku wniesienia wadium w innej formie niż w pieniądzu, dowód wniesienia wadium  w postaci 
oryginału  należy załączyć  w oddzielnej  kopercie,  a  kopię  potwierdzoną  za  zgodność  z  oryginałem 
włączyć do oferty.
4. Parafowany wzór umowy wraz z załącznikami do umowy ( załącznik nr 6 ) 
Wypełnienie wzoru umowy i załączników do umowy nie jest wymagane na etapie składania ofert.

     

XIII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1.Miejsce złożenia ofert: Prokuratura Okręgowa w Łodzi. ul. Kilińskiego nr 152.
2.Termin składania ofert upływa:  14. 01. 2009 r. godzina 11: 00. 
3.Oferta  zostaje  uznana  za  złożoną  w terminie,  jeżeli  fizycznie  znajdzie  się  w biurze  podawczym 
Zamawiającego przed upływem terminu podanego w punkcie 2.
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4.Wszystkie  oferty otrzymane  po  terminie  podanym powyżej  zostaną  zwrócone Wykonawcom bez 
otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu ( art. 84 ust. 2 Pzp. ).
5.Do oferty składanej  w biurze  podawczym  można załączyć  pismo przewodnie,  na  kopii  którego 
Wykonawca otrzyma potwierdzenie złożenia oferty.
6.   Ofertę należy złożyć w nieprzeźroczystej, szczelnej, trwale zamkniętej i nienaruszonej kopercie ,
       zaadresowanej do Zamawiającego z zaznaczeniem na kopercie, nazwy zamówienia oraz nazwy i 
      dokładnego adresu Wykonawcy. Przykładowy sposób zaadresowania koperty.

7.W  przypadku  nieprawidłowego  zaadresowania  lub  zamknięcia  koperty,  Zamawiający nie  ponosi 
odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej przedterminowe otwarcie.  
8.Miejsce otwarcia ofert: siedziba Prokuratury Okręgowej w Łodzi, sala konferencyjna
9.Czas otwarcia ofert: 14.01.2009r. o godz. 1200.

XIV. Opis sposobu obliczania ceny

1.Wykonawca jest zobowiązany do określenia ceny  w złotych polskich, zgodnie z art. 3 ust 1 pkt 1 
ustawy z dnia 5 lipca 2001 r., o cenach ( Dz. U. Nr 97 z, poz. 1050 ze. zm.).
2.Podstawą  określającą  wysokość  wynagrodzenia  będą  stawki  za  1  m²  sprzątanej  powierzchni 
wewnętrznej  i  zewnętrznej,  pomnożone  przez  wielkość  powierzchni  i  ilość  miesięcy  świadczonej 
usługi.
3. Cena jednostkowa za sprzątanie 1 m² miesięcznie musi uwzględniać wszystkie wymagania SIWZ 
oraz  obejmować  wszelkie  koszty,  jakie  poniesie  Wykonawca  z  tytułu  należytej  oraz  zgodnej  z 
obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

XV.  Opis kryteriów i  sposobu oceny ofert

1.Oferty oceniane będą według kryterium ceny za 36 miesięcy wykonywania usługi :
Cena       Wc = 100%
Punkty za to kryterium będą przyznawane na podstawie ceny oferty ( brutto) podanej w Formularzu 
oferty, w skali 0 –100pkt. Punkty wyliczane będą według wzoru:
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< Nazwa Wykonawcy >
< Adres Wykonawcy >          

                                     Prokuratura Okręgowa w Łodzi
                                     90 - 322 Łódź, ul. Kilińskiego nr 152

 „ Oferta na świadczenie usług porządkowo – czystościowych w 
pomieszczeniach wewnątrz budynków oraz na terenach 
zewnętrznych, przyległych do budynków prokuratur ” 

                                    Nr sprawy:  III G 2300 / 10 / 2008

Nie otwierać przed godz. 12:00 dnia 14.01.2009 r.



                     C min

           Wc =  ----------------------  x 100
                            C ind

gdzie:
Wc    - wartość punktowa oferty
Cmin   - cena najniższa spośród wszystkich ofert ( brutto)
Cind       - cena danej oferty  (brutto )

Oferta może uzyskać max.100 punktów. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta 
będąc  zgodna  z  ustawą  Pzp.  oraz  warunkami  SIWZ,  zostanie  uznana  za  najkorzystniejszą,  t.j. 
zawierającą najniższą cenę.

2.Przy ocenie wysokości proponowanej ceny Zamawiający zastrzega badanie jej wiarygodności, 
uwzględniając przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r., o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst 
jednolity Dz. U. Nr 153 z 2003 r., poz 1503 z późn. zm.)

XVI.  Waluty  obce,  w  jakich  mogą  być  prowadzone  rozliczenia  między 
zamawiającym a wykonawcą
Zamawiający dopuszcza w rozliczeniach jedynie walutę polską (PLN).

XVI I .  Formalności  niezbędne do zawarcia  umowy

Zamawiający przewiduje następujący tok postępowania:
1. Po  wyborze  oferty  i  upływie  terminów  ustawowych  pozwalających  na  podpisanie  umowy 

Zamawiający przygotuje umowę.
2. Wykonawca  przedstawi  Zamawiającemu  formę,  w  jakiej  wniesie  zabezpieczenie  należytego 

wykonania umowy oraz wykaz osób wraz z danymi o niekaralności.
3. Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
4. Zamawiający podpisze umowę ze swej strony.
5. Podpisana przez Zamawiającego umowa zostanie przekazana Wykonawcy do podpisu.
6. Wykonawca przekaże Zamawiającemu podpisaną przez siebie umowę

XVI I I .  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub 
nienależytego wykonania umowy.
2.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wynosi 6 % ceny  całkowitej podanej w ofercie ( z 
podatkiem VAT ), zgodnie z art. 150 ust. 2 Pzp. 
3.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione zgodnie z art. 148 ust 1 Pzp 
według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku formach:  pieniądzu, poręczeniach bankowych, 
poręczeniach kasy oszczędnościowo – kredytowej, gwarancjach bankowych , gwarancjach 
ubezpieczeniowych lub poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art 6 b ust 5 pkt 2 
ustawy z dnia 9 listopada 2000r.,  o utworzeniu  Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 
(t,j, z 2007 r. Dz. U. Nr 42, poz. 275 ze.zm. ).
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4.W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pieniądzu należy dokonać jego wpłaty przelewem na 
rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego.
5. Ponieważ okres realizacji zamówienia jest dłuższy niż jeden rok, zabezpieczenie, za zgodą 
Zamawiającego, może być tworzone przez potrącenia z należności za częściowo wykonane usługi, po 
wniesieniu  w dniu zawarcia umowy co najmniej 50% kwoty zabezpieczenia.

XIX. Istotne postanowienia do umowy
1.W sprawach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją istotnych warunków zamówienia mają 
zastosowanie przepisy Pzp.  i  Kodeksu cywilnego.
2.W czasie trwania umowy ustalone wynagrodzenie może być za zgodą Zamawiającego corocznie 
waloryzowane, nie więcej niż o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, publikowany 
w formie obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, najwcześniej po I kwartale 2010 
roku w stosunku do średniorocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok 
poprzedni.
3.Istotne dla Zamawiającego postanowienia oraz wysokość kar umownych z tytułu niewykonania lub 
nienależytego wykonania umowy, zostaną wprowadzone do treści umowy, 

4.Zgodnie z art. 145 Pzp. w razie zaistnienia zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy 
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 
okolicznościach.

5.W przypadku o którym mowa w pkt 4 , wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego 
z tytułu wykonania części umowy.
6.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.
7.Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

XX. Wzór umowy
Wzór umowy znajduje się w załączniku nr 6 do niniejszej specyfikacji.

XXI. Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcy
Uczestnikom niniejszego postępowania przysługują środki ochrony prawnej wymienione w Dziale VI 
(art. 179 - 198) Pzp.

XXII. Opis przedmiotu zamówienia ( część II ). Ujęcie szczegółowe 
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Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa sprzątania pomieszczeń    biurowych, 
socjalnych, gospodarczych, technicznych, ciągów komunikacyjnych i sanitariatów w 
budynkach zajmowanych przez Prokuraturę Okręgową w Łodzi, ul. Kilińskiego 152 oraz 
jednostki podległe o łącznej powierzchni ok. 17 643 m²., a także terenów zewnętrznych, 
przyległych do budynków prokuratur o łącznej powierzchni ok. 5 647m² według poniższego 
wykazu, w dni robocze od 16:00 nie później niż do godziny 21:00.
 L.p
.

Jednostka Powierzchnia
wewnętrzna

Powierzchnia 
zewnętrzna

1 2 3 4

1
   2

Prokuratura Okręgowa
PR Śródmieście
Łódź, Kilińskiego 152

6 083 1 789

3 PR Bałuty
Łódź, Ciesielska 7

751

4 PR Górna
Sieradzka 11 

724 169

5 PR Widzew
Łódź, Piłsudskiego 150/152

434

6 PR Polesie
Łódź, Gazowa 8

780

7 PR Brzeziny
Sienkiewicza 9

274

8 PR Łęczyca
Konopnickiej 16

204

9 PR Łowicz
ul. Kaliska 1/3

699

10 PR Pabianice
Gdańska 7

379

11 PR Rawa Mazowiecka
Kościuszki 17

191

12 PR Skierniewice
Reymonta 23

215

13 OZ Skierniewice
Gałeckiego 4

475

14 PR Zgierz
Łódzka 20

650 250

15 PR Kutno 
Staszica 3

576

16 Archiwum Centralne
Wydawnicza 10
w Łodzi

1 461 * 

17 Pustostan 
Dąbrowskiego 40 A
w Łodzi

649**

Pustostan 
Dąbrowskiego 40 A
w Łodzi

3747*** 3334***

18 Pustostan Pabianice
Warszawska 39

105

RAZEM              17643 5647
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*   Powierzchnia sprzątana 1 raz  w miesiącu
** Powierzchnia sprzątana okresowo, w zależności od potrzeb
*** Planowane rozpoczęcie świadczenia usług porządkowych  III lub IV kwartał 2009 r.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem  specyfiki  obiektów, w tym 
powierzchni wewnętrznej, terenów zewnętrznych, powierzchni okien, ilości toalet itp. 
określa poniższy   WYKAZ

                  

Posad
zki

Płytki Wykł
ad

Panel
e

Okna z Okna Parki
et

Drzwi Umy
walki

Ubika
cje

Pisuary Kabiny Luksf
ery

Przeg
rody

Werti
kale

C
h
o
d
n
i
k
i

Elew 
zew

Elew 
zew

KJ OBIEKT ścien
ne

dyw/p
cv

ścien
ne

parape
t

alum/
szkł

parking
i

cera
m

alum/s
zkł

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
(mkw) (mkw

)
(mkw

)
(mkw

)
(szt) (mkw

)
(mkw

)
(szt) (szt) (szt) (szt) (szt) (mkw

)
(mkw

)
(mkw

)
(mkw) (mkw

)
(mkw)

1i2 PO Łódź Kilińskiego 152 3330 2588 2690 344 295 689 159 377 68 65 22 4 77 305 662 1789 686   380
380

3 PR Bałuty Ciesielska 7 211 70 487 0 31 108 0 41 3 3 1 0 0 25 291 0 0  0
4 PR Górna Sieradzka 11 101 146 575 0 48 112 0 47 9 7 1 0 0 15 336 169 0  0
5 PR Widzew Piłsudzkiego 32 56 416 0 62 170 0 27 2 2 2 0 0 0 170 0 0  0
6 PR Polesie Gazowa 8 221 88 516 0 56 125 0 45 7 7 0 0 0 0 84 0 0 0
7 PR Brzeziny 

Sienkiewicza
10 30 274 0 14 32 0 19 2 3 1 0 0 0 32 0 0 0

8 PR Łęczyca 
Konopnickiej

39 31 165 0 22 32 0 16 2 2 1 0 0 5 32 0 0 0

9 PR Łowicz Kaliska1/3 450 274 275 0 39 60 0 54 14 10 3 0 0 29 0 0 0 30
10 PR Pabianice Gdańska7 10 39 368 0 23 36 0 27 3 2 1 0 0 0 36 0 0 0
11 PR Rawa Maz 

Kościuszki
59 69 162 0 23 17 0 16 3 3 0 0 0 5 49 0 0 0

12 PR Skierniewice 
Reymonta

19 33 215 0 20 47 0 23 3 2 0 0 0 0 60 0 0 0

13 OZ Skierniewice 
Gałeckiego

266 64 269 238 57 85 0 45 4 4 0 1 0 0 47 0 0 0

14 PR Zgierz Łódzka 20 326 170 350 0 45 74 0 50 8 6 0 2 0 3 164 250 0 0
15 PR Kutno Staszica 3 134 62 324 0 38 82 0 32 4 4 0 0 0 0 80 0 0 0
16 PO Arch Wydawnicza 10 1316 34 0 0 48 75 0 17 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0
17 PO Dąbrowskiego 40a 2178 780 2020 663 0 197 0 129 38 32 12 6 0 54 218 3983 263 2366

Razem 1-17 8702 4534 9106 1245 821 1941 159 965 172 154 45 13 77 441 2261 6296 949  2776

W tym:
pokoje gościnne – 5 
niszczarki 160 szt 
pojemność worków: 
60l i ok. 30 szt /35l
pojemniki na papier typu Merida 
( max )
kosze na śmieci ok. 450 szt/35l

 Zakres zamawianych usług obejmuje następujące czynności:
     w pomieszczeniach biurowych:
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 odkurzanie i zmywanie powierzchni podłogowych, listew i cokolików
      - codziennie,
 odkurzanie wykładzin i dywanów  – codziennie,
 opróżnianie i czyszczenie koszy na śmieci oraz wymiana worków na śmieci 
      – codziennie,
 odkurzanie wyposażenia pomieszczeń w miejscach dostępnych w tym między innymi 

ścieranie kurzu z biurek, stołów, stolików, krzeseł, foteli, półek, szaf, szafek, lamp 
biurowych, ram obrazów, parapetów okiennych, sprzętu RTV, sprzętu telefonicznego i 
komputerowego z wyjątkiem klawiatury i ekranu komputera – codziennie,

 czyszczenie opraw oświetleniowych – nie rzadziej niż raz w miesiącu,
 usuwanie kartonów i innych przygotowanych do usunięcia śmieci – codziennie,
 opróżnianie i uzupełnianie worków w niszczarkach – w miarę potrzeb,

w ciągach komunikacyjnych :
 mycie i konserwacja posadzek i schodów oraz balustrad  - codziennie,
 czyszczenie powierzchni szklanych – codziennie,
 mycie stolarki drzwiowej, drzwi, futryn, klamek, szyldów, tabliczek na drzwiach itp. – 

nie rzadziej niż raz na miesiąc,
 mycie i konserwacja listew ściennych ochronnych – codziennie,
 czyszczenie opraw oświetleniowych – nie rzadziej niż raz w miesiącu
 okresowe doczyszczanie podłóg twardych na ciągach komunikacyjnych

     w sanitariatach:
 mycie i konserwacja posadzek wraz z cokolikami– codziennie,
 mycie okładzin ściennych i drzwi – nie rzadziej niż raz na tydzień,
 czyszczenie urządzeń sanitarnych, pojemników na mydło, papier oraz suszarek do rąk 

itp. – codziennie,
 czyszczenie luster oraz baterii umywalkowych i natryskowych – codziennie,
 umieszczanie i uzupełnianie w urządzeniach sanitarnych kostek zapachowych – w 

miarę potrzeb,
 uzupełnianie ręczników papierowych, papieru toaletowego, mydła w płynie w 

pojemnikach – na bieżąco,

    we wszystkich budynkach:
 mycie okien, futryn i parapetów zewnętrznych  – dwa razy w roku,
 czyszczenie żaluzji poziomych i pionowych – w miarę potrzeb,
 mycie i rozmrażanie lodówek  - w miarę potrzeb,
 pranie dywanów i wykładzin dywanowych jeden raz w roku,

           ( doraźnie w miarę potrzeb )
 pranie tapicerki meblowej – w miarę potrzeb 
 podlewanie  roślin znajdujących się w holach i pomieszczeniach reprezentacyjnych. 
 utrzymanie terenów zielonych w tym sadzenie, usuwanie chwastów, koszenie, 

podlewanie – według potrzeb
 przeprowadzanie dezynfekcji oraz tępienie szkodników – doraźnie w miarę potrzeb. 
Zakres czynności porządkowych obejmuje, także utrzymanie w czystości sprzętu 
przeciwpożarowego oraz mycie maszynowe posadzek ceramicznych dwa razy w 
miesiącu, sprzątanie pokoi gościnnych zgodnie z normami określonymi przez Inspekcję 
Sanitarną, obejmuje również pranie pościeli i ręczników.
Utrzymanie porządku na terenie przylegającym do budynków, między innymi: 
odśnieżanie, usuwanie oblodzeń  ( w tym również z dachów budynków ) i sypanie 
piaskiem chodników i schodów, usuwanie i wywóz liści, usuwanie pryzm śnieżnych, 
wykonywane jest na koszt Wykonawcy.   
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Sprzątanie odbywać się będzie codziennie ( od poniedziałku do piątku), poza godzinami 
urzędowania, w godzinach ustalonych z Kierownikami poszczególnych jednostek 
Prokuratury. Wyjątek stanowią pomieszczenia specjalnego przeznaczenia, które winny 
być sprzątane w obecności pracownika Zamawiającego, nie później niż pół godziny przed 
godziną 16:00. W przypadku Prokuratury Okręgowej w Łodzi istnieje konieczność 
wykonywania usługi przez jednego pracownika Wykonawcy w godzinach urzędowania 
jednostki, w celu doraźnego doczyszczania powierzchni wyposażenia.
Do wykonania wyżej wymienionych prac Wykonawca użyje sprzętu i środków, 
posiadających atest Państwowego Zakładu Higieny lub innych instytucji 
uprawnionych do kontroli jakości, potwierdzającego, że dostarczane produkty 
odpowiadają określonym normom lub specyfikacją technicznym.

Koszty wszystkich środków czystości w tym mydła, worków na śmieci, papieru toaletowego, 
ręczników  papierowych,  urządzeń  niezbędnych  do  wykonania  w/w  czynności  obciążają 
Wykonawcę.
Uwaga!
Zamawiający:  

- nie posiada informacji dotyczącej średniomiesięcznego zużycia środków higienicznych 
tj.  mydła,  papieru  toaletowego  i  ręczników,  ponieważ koszty związane z zakupem, 
dostarczaniem tych środków ponosi obecny Wykonawca usługi.

- opisowo określił jakie środki czystości Wykonawca winien zastosować  i jakim normom
     i opisom technicznym powinny one  odpowiadać, w celu należytego wykonania 
     przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie narzuca nazw i gatunku  zostawiając ich 
     wybór Wykonawcy.
-    obecnie liczba zatrudnionych pracowników w jednostkach prokuratur  wynosi
      około 500, a przeciętna liczba przyjmowanych interesantów w miesiącu
      wynosi:
     

L.
p.

Jednostka Przeciętna liczba interesantów 
w miesiącu

1 2 3
1
2

Prokuratura Okręgowa
PR Śródmieście
Łódź, Kilińskiego 152

2 860

3 PR Bałuty
Łódź, Ciesielska 7

480

4 PR Górna
Sieradzka 11 

990

5 PR Widzew
Łódź, Piłsudskiego 150/152

440

6 PR Polesie
Łódź, Gazowa 8

350

7 PR Brzeziny
Sienkiewicza 9

400

8 PR Łęczyca
Konopnickiej 16

370

9 PR Łowicz
Kaliska 1/3

400

10 PR Pabianice
Gdańska 7

400

11 PR Rawa Mazowiecka
Kościuszki 17

370

strona 14/15



12 PR Skierniewice
Reymonta 23

400

13 OZ Skierniewice
Gałeckiego 4

370

14 PR Zgierz
Łódzka 20

400

15 PR Kutno 
Staszica 3

370

Termin wykonania umowy : 36 miesięcy. 
Wykonawca i osoby sprzątające obiekt zobowiązane są do zachowania w tajemnicy 
wszystkich informacji dotyczących organizacji i funkcjonowania  Prokuratury. Każda 
zmiana w składzie osób wykonujących usługę będzie zgłoszona Zamawiającemu na 7 dni 
wcześniej, z jednoczesnym przedstawieniem zaświadczenia o niekaralności danej osoby. 

     Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 6 , Zamawiający przewiduje zwiększenie przedmiotu
     zamówienia na kompleksową usługę sprzątania. 

Zwiększenie powierzchni sprzątania stanie się konieczne w sytuacji powstania warunków 
dla przeniesienia dotychczasowych siedzib prokuratur w okresie trwania umowy. 

a/z
     

Ogłoszenie  o zamówieniu  zostało przekazane do Dziennika  Urzędowego Unii  Europejskiej  w dniu 
4.12. 2008r. pod nr 2008 – 127732, opublikowane 2008/S 237-315371 w dniu 05/12/2008. 
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	2.Przy ocenie wysokości proponowanej ceny Zamawiający zastrzega badanie jej wiarygodności, uwzględniając przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r., o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. Nr 153 z 2003 r., poz 1503 z późn. zm.)
	1.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
	4.Zgodnie z art. 145 Pzp. w razie zaistnienia zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
	5.W przypadku o którym mowa w pkt 4 , wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

