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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

Tytuł zamówienia publicznego: USŁUGA KOMPLEKSOWEGO SPRZĄTANIA SIEDZIBY NOSPR 

Przedmiot zamówienia publicznego obejmuje: 
Zadanie obejmuje usługę kompleksowego utrzymania w czystości strefy publicznej oraz pracowniczej 
budynku Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach. Szczegółowy opis 
przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 4 do SIWZ. 
 
Termin realizacji zamówienia:    24 miesiące od dnia podpisania umowy jednak nie wcześniej niż od 

dnia 12 września 2020 roku 
 
Termin składania ofert:       29.07.2020 r. godz. 09:30 
Termin otwarcia ofert:        29.07.2020 r. godz. 11:00 
 
Miejsce składania ofert:  Elektronicznie przez miniPortal  https://miniportal.uzp.gov.pl 
Miejsce otwarcia ofert: Siedziba Zamawiającego w Katowicach przy Pl. W. Kilara 1, Sala 
konferencyjna  (pierwsze piętro) Transmisja on-line z otwarcia ofert będzie dostępna 
https://www.youtube.com/channel/UCj8McPXA7uk1dOkpk9s0Lsw /videos 

 

Osoby upoważnione do kontaktów z wykonawcami: 

Joanna Ryguła e-mail: przetarg@nospr.org.pl, tel. 32 732 53 16. 
        
Warunki przystąpienia do przetargu:  zawarte w instrukcji dla wykonawców  

Wymagane dokumenty:                      określone w instrukcji dla wykonawców  

Kryteria oceny:  Cena         - 60% 

Ocena techniczna       - 20%  

Aspekty społeczne       - 20% 

 

określone w sposób przedstawiony  w instrukcji  dla wykonawców 

 
Wysokość wadium: 5 000,00 zł 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 

 
 

INSTRUKCJA  DLA  WYKONAWCÓW 
w procedurze o wartości przekraczającej progi unijne 

(kwota określona w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp) 
 
załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargów w trybie nieograniczonym 

ogłaszanych przez Zamawiającego - Narodową Orkiestrę Symfoniczną Polskiego Radia z siedzibą  
w Katowicach. 

 
I. Tryb udzielenia zamówienia 
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone w trybie przetargu 
nieograniczonego w rozumieniu art. 10 oraz 39 do 46 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 
zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. 2019 r. poz.1843 z późn. zm.). 

 

II. Opis przedmiotu zamówienia 
 

Przedmiot zamówienia obejmuje usługę kompleksowego utrzymania w czystości strefy publicznej oraz 
pracowniczej budynku Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia z siedzibą  
w Katowicach. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 4 do SIWZ. 
 
W związku z wykonaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego nie będą prowadzone rozliczenia 
w walutach obcych. 
 
Jest to zamówienie na usługi w rozumieniu art. 2 pkt. 10 ustawy Pzp. 
 
Przewidywane do wykonania usługi określają wybrane kategorie usług wg Wspólnego Słownika 
Zamówień:  
 
90910000-9 - usługi sprzątania 
90911200-8 - usługi sprzątania budynków 
90919200-4- usługi sprzątania biur 
 
 
III. Zamawiający przewiduje wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a 
 
1. Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia w zakresie realizacji czynności sprzątania 

realizowany był przy pomocy osób zatrudnionych na umowę o pracę .  
2. Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust.3a w związku z art. 36 ust. 2 pkt. 8a ustawy Pzp żąda od 

Wykonawcy zatrudnienia na podstawie umowy o pracę (stosunek pracy w rozumieniu art. 22 § 1 
Kodeksu pracy) wszystkich osób skierowanych do realizacji zamówienia.  

3. Wykonawca po podpisaniu umowy, nie później niż w dniu rozpoczęcia wykonywania usługi 
przedstawi Zamawiającemu wykaz osób, które będą świadczyć usługę i przedstawi kopię 
zanonimizowanych umów o pracę najpóźniej w terminie 14 dni od daty podpisania umowy. 

https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-sprzatania-9242
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-sprzatania-budynkow-9245
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-sprzatania-biur-9258
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Powyższy warunek dotyczy osób zarówno zatrudnionych bezpośrednio przez Wykonawcę, jak też 
ewentualnego podwykonawcę. 

4. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności Zamawiający przewiduje 
sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej  
w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego.  

5. 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 1 czynności.  

6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub 
podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową 
Inspekcję Pracy. 
 

IV. Termin wykonania zamówienia. 
Termin realizacji zamówienia: 24 miesiące od dnia podpisania umowy jednak nie wcześniej  
niż od dnia 12.09.2020 r.  
 
V. Wizja lokalna  
Zamawiający dopuszcza i zaleca przeprowadzenie wizji pomieszczeń celem zdobycia niezbędnych 
informacji dla prawidłowego skalkulowania ceny. Wizja możliwa jest po uprzednim zgłoszeniu 
i uzgodnieniu terminu z Zamawiającym.  
Osoba do kontaktu Pani Joanna Ryguła tel.32 732 53 16 
 
VI. Warunki udziału w postępowaniu. 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu: 
1.1.  na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp (przesłanki wykluczenia obligatoryjne);  
1.2. na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 i 8 ustawy Pzp, (wybrane przez zamawiającego przesłanki 

wykluczenia fakultatywne określone w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp) tj.: 
a) 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 2019 r. poz. 243 z późn. zm.) 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 2019 r. poz. 498 z późn. zm.);  

b) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych 
środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt. 15 ustawy, chyba 
że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie  
w sprawie spłaty tych należności 

1.3.  Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20  
i ust. 5 pkt 1  i 8 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są 
wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody 
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wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne  
za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz 
współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, 
organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub 
przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania 
pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono 
prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął 
określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.  

1.4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne 
okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie pkt. 
1.3.  

1.5. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 ustawy Pzp, przed wykluczeniem 
wykonawcy, zamawiający zapewnia temu wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział 
w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji. Zamawiający 
wskazuje w protokole sposób zapewnienia konkurencji.  

1.6. W celu skorzystania z instytucji, o której mowa w pkt 1.3., wykonawca zobowiązany jest do 
wypełnienia stosownych rubryk w Jednolitym Europejskim Dokumencie Zamówienia (JEDZ), 
a następnie zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy Pzp do złożenia dowodów.  

1.7. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie 
zamówienia. 

 

2. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 
 

2.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to 
z odrębnych przepisów. 

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca 
zobowiązany jest wykazać w sposób szczegółowy.  

 
2.2. sytuacji ekonomicznej i finansowej; 
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca 
zobowiązany jest wykazać w sposób szczegółowy. 
 
2.3. zdolności technicznej lub zawodowej; 
Wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat, przed upływem terminu składania ofert 
o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał 
lub wykonuje co najmniej 2 usługi o tożsamym zakresie niniejszego zamówienia, z których każda 
polegała na sprzątaniu obiektu o powierzchni minimum 15.000 m2 o wartości usługi nie mniejszej niż 
500.000 zł brutto każda, a okres trwania usługi winien wynosić minimum 1 rok. 

W celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca winien przedłożyć wykaz wykonanych lub 

wykonywanych usług – wg wzoru -  Załącznik nr 5 oraz dołączyć referencje bądź inne dokumenty 

wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były lub są wykonywane, określające czy usługi 

zostały wykonane lub są wykonywane należycie, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym 

charakterze, Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy.  

W przypadku dostaw okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych, referencje bądź inne dokumenty, 
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potwierdzające ich należyte wykonywanie, powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

upływem terminu składania ofert. 

 
Uwaga: 

Mając na uwadze art. 23 ust. 5 ustawy Zamawiający zastrzega, że w sytuacji składania 
oferty przez dwa lub więcej podmiotów (Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 
zamówienia) oraz analogicznie w sytuacji, gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach 
innego podmiotu, na zasadach określonych w art. 22a ustawy, warunek, o którym wyżej 
mowa musi zostać spełniony w całości przez Wykonawcę lub podmiot, na którego 
zdolności w tym zakresie powołuje się Wykonawca – brak możliwości tzw. sumowania 
doświadczenia. 

 
Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych 
zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne 
przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 
 
3. Wykonawca może w celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu, w stosownych 

sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolności 
technicznej lub zawodowej lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, 
niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nim stosunków prawnych. 

4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi 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, wykonawca winien 
przedstawić zamawiającemu dokumenty określające 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 doświadczenia zrealizuje usługi, których wskazane zdolności 
dotyczą. 

5. Zamawiający będzie oceniał, czy udostępnianie wykonawcy przez inne podmioty zdolności 
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwala na wykazanie przez 
wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego 
podmiotu podstawy wykluczenia, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy 
Pzp. 

6. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te 
realizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

7. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada 
solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną 
przez zamawiającego powstałą w skutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za 
nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

8. Jeżeli zdolność techniczna lub zawodowa,  sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym 
mowa w pkt. 3, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 
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lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczania, zamawiający żąda, aby wykonawca 
w terminie określonym przez Zamawiającego: 
a)  zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami; 
b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże 

  zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną. 
9. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum, dotyczy również 

spółki cywilnej). W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania 
ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

10. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy 
z wykonawców oddzielnie nie może podlegać wykluczeniu z postępowania.  

11. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienia zostanie uznana przez 
zamawiającego za najkorzystniejszą, warunkiem zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego z zamawiającym jest spełnienie następujących wymagań zamawiającego:  
a) wykonawcy przedłożą umowę regulującą współpracę tych podmiotów, 
b) umowa winna być zawarta na okres realizacji całości zamówienia i nie może być rozwiązana 
     przed upływem terminu realizacji zamówienia, 
c) wykonawcy występujący wspólnie ponosić będą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie 
    lub nienależyte wykonanie zamówienia.  

12. Zamawiający w niniejszym postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, 
zgodnie z art. 24aa. ustawy Pzp najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, 
którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia 
warunki udziału w postępowaniu, o ile taka możliwość została przewidziana w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia lub w ogłoszeniu o zamówieniu.     

 
VII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału 

w postępowaniu oraz wskazujących na brak podstaw do wykluczenia oraz wykaz pozostałych 
dokumentów. 

1. W celu wstępnego potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału 
w postępowaniu Zamawiający żąda złożenia z ofertą:  
Oświadczenia aktualnego na dzień składania ofert w postaci formularza Jednolitego Europejskiego 
Dokumentu Zamówienia (JEDZ) sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza, 
określonego w Rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej, wydanym na podstawie art. 59 
ust. 2 Dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 180 ust. 3 Dyrektywy 2014/25/UE.  
Informacje zawarte w oświadczeniu – Formularzu JEDZ będą stanowić wstępne potwierdzenie, 
że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.  
Wykonawca zobowiązany jest wypełnić Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) w takim 
zakresie, aby zamawiający był w stanie zweryfikować, czy Wykonawca spełnia warunki udziału 
w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu w zakresie opisanym w niniejszej SIWZ. W celu 
wstępnego potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu (warunki określone 
w części IV pkt. 2.1 i 2.2 i 2.3 SIWZ), w części IV JEDZ wykonawca może wypełnić tylko sekcję 
α (sekcja alfa) - ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji. Wykonawca 
nie jest zobowiązany do wypełnienia w części III Sekcja C Jednolitego Europejskiego Dokumentu 
Zamówienia (JEDZ) następujących wierszy: 

a. wiersza dotyczącego informacji o winie Wykonawcy w zakresie poważnego wykroczenia 
zawodowego, 

b. wiersza dotyczącego informacji na temat wcześniejszych umów w sprawie zamówienia 
publicznego, 
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c. wiersza dotyczącego informacji, dot. naruszenia obowiązków w dziedzinie prawa ochrony 
środowiska; 

d. wiersza dotyczącego informacji, dot. naruszenia obowiązków w dziedzinie prawa 
socjalnego; 

e. wiersza dotyczącego informacji, dot. naruszenia obowiązków w dziedzinie prawa pracy, 
a w  części II Sekcja A Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) 
następującego wiersza: 
a) wiersza dotyczącego informacji czy Wykonawca jest zakładem pracy chronionej. 

 
Wykonawca winien pobrać ze strony internetowej Zamawiającego plik w formacie xml o nazwie 
„JEDZ”, następnie wejść na stronę: https://ec.europa.eu/growth/tools-
databases/espd/filter?lang=pl i zaimportować pobrany plik JEDZ.   
Uwaga: zamawiający informuje, że na stronach Urzędu Zamówień Publicznych znajduje się 
instrukcja wypełniania Jednolitego Dokumentu Zamówienia: 
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-publicznych-regulacje/prawo-
krajowe/jednolity-europejski-dokument-zamowienia 
a) Wykonawca składa formularz JEDZ na zadanie. Informacje zawarte w oświadczeniu będą 

stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca  nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki 
udziału w postępowaniu, 

b) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, formularz JEDZ składa 
każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, 

c) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia 
wobec nich podstaw do wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich 
zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także formularze JEDZ dotyczące tych 
podmiotów. 

 
Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) należy przygotować w następujący sposób: 

wypełnić elektronicznie formularz Jednolitego dokumentu (JEDZ) po zalogowaniu się na stronie: 

https://espd.uzp.gov.pl/filter?lang=pl  

i następnie wybrać opcję „elektroniczne narzędzie do wypełniania JEDZ/ESPD”. 

Wykonawca może wykorzystać inne dostępne narzędzia lub oprogramowania, które umożliwiają 
wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego, w szczególności w jednym  
z następujących formatów dopuszczonych przez Zamawiającego: *.pdf, *.doc, *.docx, *.rtf, *.xps, 
*.odt 

Wykonawca może wykorzystać w jednolitym dokumencie nadal aktualne informacje zawarte  
w innym jednolitym dokumencie złożonym w odrębnym postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
 

1.1. Oświadczenie (JEDZ), o którym mowa w ust. 1 należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzonej 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 
1.1.1 Po stworzeniu lub wygenerowaniu przez wykonawcę dokumentu elektronicznego JEDZ, 

Wykonawca podpisuje dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 
wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem 
świadczącym usługi certyfikacyjne - podpis elektroniczny, spełniający wymogi 
bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą 
elektroniczną.  

1.1.2 Dokument JEDZ składa się wraz z ofertą za pośrednictwem miniPortalu. 

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=pl
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=pl
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-publicznych-regulacje/prawo-krajowe/jednolity-europejski-dokument-zamowienia
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-publicznych-regulacje/prawo-krajowe/jednolity-europejski-dokument-zamowienia
https://espd.uzp.gov.pl/filter?lang=pl
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1.1.3 Obowiązek złożenia JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym w sposób określony powyżej dotyczy również JEDZ składanego 
na wezwanie w trybie art. 26 ust. 3 ustawy PZP. 

 
2. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której 

mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 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. 
 

3. Dokumenty składane na wezwanie zamawiającego: 
3.1. Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, 

dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów 

określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, 

o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego 

usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, 

a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać 

tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 

nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie 

powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wzór 

wykazu usług stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wykaz 

usług, o których mowa powyżej w zakresie zgodnym z oświadczeniem wstępnym zawartym 

w Jednolitym Dokumencie Zamówienia;  

 
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zgodnie z art. 26 ust. 2f ustawy Prawo zamówień publicznych 

– jeżeli będzie to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie 
zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców 
do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie 
podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli 
zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty 
nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 
 

5. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu 
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1) i 8), wykonawca przedstawi 
następujące dokumenty: 

a) 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 albo 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;  

b) 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 wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;  

c) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub 
ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na 
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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;  

d) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego 
zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;  

e) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie 
zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 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 (§ 5 pkt 2 
rozporządzenia ws. dokumentów); 

f) zaświadczenie właściwej terenowej 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/ynie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 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. (§ 5 pkt 3 rozporządzenia ws. dokumentów); 

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 2019 r. 
poz.1170) (§ 5 pkt 9 rozporządzenia ws. dokumentów). 
 

6. W przypadku Wykonawców wspólnie składających ofertę, dokumenty, o których mowa w pkt 5. 
lit. a) – g) SIWZ zobowiązany jest złożyć każdy z wykonawców wspólnie składających ofertę. 

  
7. Zamawiający wymaga od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych 

podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu 
do tych podmiotów dokumentów na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia, o których 
mowa w pkt 5. lit. a) – g) SIWZ.  

 
8. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których 

mowa w części VI niniejszej SIWZ, w formie elektronicznej pod określonymi adresami 
internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie 
z tych baz wskazane przez wykonawcę oświadczenia i dokumenty.  

 
9.  Inne dokumenty i oświadczenia niezbędne do przeprowadzenia postępowania składane z ofertą: 

9.1. Wypełniony Formularz Ofertowy o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym załącznik do SIWZ. 
Uwaga: w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oferta 
musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców 
występujących wspólnie (podpisana przez każdego z wykonawców lub pełnomocnika).  

9.2. Oświadczenie aktualne na dzień składania ofert w postaci formularza Jednolitego Europejski 
Dokumentu Zamówienia (JEDZ) sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego 
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formularza, określonego w Rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej, wydanym 
na podstawie art. 59 ust. 2 Dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 180 ust. 3 Dyrektywy 2014/25/UE.  

9.3. Pełnomocnictwo podmiotów występujących wspólnie wskazujące, że osoba występująca 
w imieniu tych podmiotów jest upoważniona do ich reprezentowania w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno zostać złożone w oryginale lub kopii 
poświadczonej notarialnie. 

9.4. Pełnomocnictwo określające jego zakres – w przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje 
pełnomocnik. Pełnomocnictwo  powinno zostać złożone w oryginale lub kopii poświadczonej 
notarialnie. 

9.5. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. W takim 
przypadku zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których 
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm 
podwykonawców (Formularz oferty). W przypadku braku informacji zamawiający uzna, 
że wykonawca zamierza wykonać zamówienie samodzielnie.  

9.6. Wykaz informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy 
z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które wykonawca pragnie 
zastrzec przed dostępem dla innych uczestników postępowania z podaniem podstawy 
prawnej. Wykonawca winien wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa. Wykonawca zastrzegając tajemnicę przedsiębiorstwa zobowiązany jest 
dołączyć do oferty pisemne uzasadnienie odnośnie charakteru zastrzeżonych w niej informacji. 
Uzasadnienie ma na celu udowodnienie spełnienia przesłanek określonych w przywołanym 
powyżej przepisie, tj., że zastrzeżona informacja: 
a) ma charakter techniczny, technologiczny lub organizacyjny przedsiębiorstwa, 
b) nie została ujawniona do wiadomości publicznej 
c) podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności. 
Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Prawo 
zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.). 

 

10. Dokumenty składane przez podmioty zagraniczne 
 

10.1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w Rozporządzeniu w sprawie rodzajów 
dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (Dz. U z 2016 r. poz. 1126), 
wymienionych w części VI w pkt 5 lit a) do b) powyżej– składa dokument lub dokumenty: 

10.1.1. informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny 
równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, 
w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub miejsce zamieszkania ma 
osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 
13, 14 i 21 p.z.p.   

10.1.2. dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie 
ogłoszono upadłości. 

10.2. Dokumenty, o których mowa powyżej w pkt 10.1.1. i 10.1.2. powinny być wystawione 
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.   

10.3. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których 
mowa w pkt. 10.1.1. i 10.1.2. zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio 
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oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby lub osób uprawnionych do jego 
reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed 
notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 
zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania 
wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Pkt 10.2. stosuje się odpowiednio. 

11. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby  
mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument 
wskazany w części VII pkt 5 lit. a), składa dokument, o którym mowa w pkt 10.1.1.,  w zakresie 
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania 
ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go 
dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub  organem 
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 
właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Ważność dokumentu jak w pkt 10.2. 
zdanie pierwsze. 

12. Zamawiający zastrzega sobie prawo zgodnie z art. 26 ust. 2f ustawy Prawo zamówień publicznych 
– jeżeli będzie to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie 
zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców 
do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie 
podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli 
zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty 
nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 

13. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia w formie JEDZ lub innych dokumentów niezbędnych 
do prowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy 
lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, 
uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba, 
że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy 
podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

14. Jeżeli wykonawca nie złoży wymaganego pełnomocnictwa albo złoży wadliwe pełnomocnictwo, 
zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo jego 
złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie 
postępowania. 

15. Złożenie przez Wykonawcę fałszywych lub stwierdzających nieprawdę dokumentów albo 
nierzetelnych oświadczeń, mających istotne znaczenie dla prowadzącego postępowanie, 
zagrożone jest karą pozbawienia wolności do lat 3 (art. 233 § 1 KK). 

 

VIII. Sposób porozumiewania się z wykonawcami. 
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami 

odbywa się za pomocą poczty elektronicznej e – mail, z zastrzeżeniem, iż ofertę wraz 
z oświadczeniem JEDZ i innymi dokumentami składanymi wraz z ofertą przekazuje się 
Zamawiającemu wyłącznie za pośrednictwem miniPortalu. 

2. Wnioski przekazane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej uważa się za złożone 
w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata tj. na serwer zamawiającego, przed upływem 
terminu i została niezwłocznie potwierdzona. 

3. Oświadczenia i dokumenty dla wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu i braku 
podstaw do wykluczenia, o których mowa w SIWZ, składane przez Wykonawcę na skutek wezwania 
Zamawiającego, na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, zostaną złożone odpowiednio w formie 
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i zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ, tj. w formie elektronicznej podpisane 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zamawiający uzna te dokumenty i oświadczenia 
za złożone w wyznaczonym terminie, jeżeli dotrą do Zamawiającego przed upływem wyznaczonego 
terminu. 

4. Nie będą udzielane wyjaśnienia na zapytania dotyczące niniejszej SIWZ kierowane w formie ustnej. 

5. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich wykonawców, w celu wyjaśnienia 
wątpliwości dotyczących SIWZ. 

6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ, za pośrednictwem 

poczty elektronicznej na adres e-mail: przetarg@nospr.org.pl Zamawiający udzieli wyjaśnień 
niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod 
warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca 
dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Przedłużenie terminu 
składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w zdaniu 1. 

7. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie 
terminu składania o którym mowa w pkt. 7 lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może 
udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

8. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający zamieszcza na stronie internetowej  
w miejscu gdzie zamieszczony został SIWZ.  

Miniportal. 
1. miniPortal: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAP: https://epuap.gov.pl/wps/portal służą 
WYŁĄCZNIE do składania/wycofywania i zmiany ofert. Wszelka pozostała korespondencja (pytania  
do treści SIWZ, wezwania do wyjaśnień, uzupełnień, dokumenty, wyjaśnienia, informacje składanie 
przez Wykonawcę) przekazywana będzie za pomocą poczty elektronicznej e – mail.  

2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi 
posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: 
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku.  

3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, 
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu 
opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP. Zainteresowany 
złożeniem oferty wykonawca winien zapoznać się z aktualnymi wytycznymi technicznymi zawartymi 
w Regulaminach. Przystąpienie do postępowania jest równoznaczne z akceptacją warunków 
korzystania z miniportalu i ePUAP i w/w Regulaminów.  

4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: 
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.  

 
5. Oferta winna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej, w formacie 
danych: doc, .docx i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposób złożenia oferty, 
w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie korzystania z miniPortal. Ofertę należy złożyć 
w oryginale. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia skanu oferty opatrzonej kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym.  
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6. Do oferty należy dołączyć Jednolity Europejski Dokument Zamówienia w postaci elektronicznej, 
opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę 
skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP).  

7. Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla postępowania o udzielenie zamówienia dostępne 
są na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu. Identyfikator postępowania i klucz publiczny służą 
do zaszyfrowania oferty. Numer ogłoszenia wymagany jest przy przesyłaniu oferty za pomocą ePuap.  
 
8. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, w tym zwrotu kosztów 
poniesionych z tytułu nabycia kwalifikowanego podpisu elektronicznego  
 

IX. Osoby po stronie zamawiającego, uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami. 
W razie potrzeby złożenia oświadczeń, wniosków, zawiadomień i informacji, a także uzyskania 
dodatkowych informacji dotyczących treści specyfikacji, które w opinii wykonawców okażą się 
niezbędne do przygotowania ofert, można zwracać się do nw. osób po stronie zamawiającego: Joanna 

Ryguła, e-mail: przetarg@nospr.org.pl lub tel. 32 732 53 16. 
 

X. Tryb udzielania wyjaśnień w sprawach dotyczących SIWZ. 
1. Wykonawca może się zwracać do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia. Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi na wszelkie zapytania 
związane z prowadzonym postępowaniem jednak nie później niż na 6 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. 

2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął 
po upływie terminu składania o którym mowa w pkt. 1 lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, 
Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

3. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym 
mowa w pkt. 1. 

4. Zamawiający może zwołać zebranie wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości 
dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, informacje o terminie zebrania 
zamieści na stronie internetowej. 

5. W takim przypadku Zamawiający sporządzi informację zawierającą zgłoszone na zebraniu 
zapytania o wyjaśnienie treści specyfikacji oraz odpowiedzi na nie, bez wskazania źródeł zapytań. 
Informację  z zebrania udostępni na stronie internetowej. 

 

XI. Tryb wprowadzania ewentualnych zmian do SIWZ. 
1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed terminem składania ofert Zamawiający może 

zmodyfikować treść dokumentów składających się na specyfikację istotnych warunków 
zamówienia. 

2. Każdą zmianę Zamawiający udostępni na stronie internetowej. 
3. Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzi do zamiany treści ogłoszenia Zamawiający przedłuży termin 

składania ofert zgodnie z art. 12a. ustawy Prawo zamówień publicznych. W takim przypadku 
wszelkie prawa i zobowiązania (wykonawcy i zamawiającego) będą podlegały nowym terminom. 

4. Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej 
do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian 
w ofertach, zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuję o tym wykonawców, którym 
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przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz zamieszcza informację na stronie 
internetowej. 

 

XII. Wymagania dotyczące wadium 
1. Wykonawca, pod rygorem odrzucenia oferty, zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 

5  000 zł (słownie złotych: pięć tysięcy złotych 00/100). 
2. Wadium powinno być wniesione na podstawie art. 45 ustawy PZP przed upływem terminu 

składania ofert, tj.: do dnia 29.07.2020r. do godz. 09:30 
3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku  następujących formach: 

a) w pieniądzu, 
b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – 

kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 
c) w gwarancjach bankowych, 
d) w gwarancjach ubezpieczeniowych, 
e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy 

z dnia 09 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. 
U. z 2016 r., poz. 359). 

4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek Zamawiającego na Numer 

rachunku bankowego: Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. 53 1130 1091 0003 9112 5320 0001 

z adnotacją: „Wadium - postępowanie nr NOSPR/3/2020”. Zamawiający uzna, że termin wpłaty 

wadium został dotrzymany, jeżeli przed jego upływem zostało uznane konto bankowe 

Zamawiającego. Zaleca się dołączenie kopii dokumentu przelewu do oferty, celem 

potwierdzenia tej formy wniesienia wadium. W formularzu ofertowym należy podać również 

numer konta, na które Zamawiający winien dokonać zwrotu wadium. 

5. W przypadku wniesienia wadium w formach, o których mowa w art. 45 ust. 6pkt 2-5 ustawy PZP, 
winny one zawierać w szczególności: określenie postępowania (jego nazwę), nazwę 
Wykonawcy, określenie Zamawiającego – jako beneficjenta, wysokość gwarantowanej kwoty 
wadium, termin ważności gwarancji (obejmujący okres związania ofertą) oraz klauzulę jak w pkt. 
6 poniżej. 

6. Wadium wniesione w formie poręczeń lub (i) gwarancji będzie akceptowane przez 
Zamawiającego, jeżeli będzie zawierać wszystkie określone ustawą PZP przypadki utraty wadium 
przez Wykonawcę, którego oferta została wybrana, klauzulę o nieodwołalności oraz 
zapewnienie bezwarunkowej wypłaty przez Gwaranta na pierwsze pisemne żądanie 
Zamawiającego pełnej kwoty wadium w przypadkach wymienionych w art. 46 ustawy PZP, tj.: 
a) jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie 

zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 
b) jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniósł wymaganego zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy, 
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy,  
d) 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 zgody na 
poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP, co spowodowało brak 
możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 

7. Inne zapisy w treści gwarancji lub poręczeń (niewynikające z odrębnych, ogólnie obowiązujących 
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przepisów, które winny być wówczas powołane) nie mogą utrudniać Zamawiającemu realizacji 
swoich praw do zatrzymania wadium wynikających z zapisów ustawy w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy 
PZP. 

8. Wadium wnoszone w formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2-5 ustawy PZP należy 
przekazać w postaci elektronicznej, w oryginale, podpisanym kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym przez osoby uprawnione do wystawienia dokumentu gwarancji lub poręczenia. 
Wykonawca powinien przekazać dokument wadium poprzez dołączenie go do oferty.  

9. Oferty, które nie zostaną w sposób prawidłowy zabezpieczone wadium w wymaganej wysokości 
zostaną odrzucone. 

10. Zamawiający w dowolnym czasie, jednak nie później niż na 3 dni przed upływem ważności 
wadiów, wzywa Wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia 
ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia 
postępowania do zawarcia umowy. Wykonawca uprawniony jest do samodzielnego 
przedłużenia ważności wadium. Ryzyko nieprzedłużenia ważności wadium, w przypadku upływu 
terminu jego obowiązywania obciąża Wykonawcę. 

11. Zwrot lub zatrzymanie wadium nastąpi zgodnie z zasadami art. 46 ustawy PZP. 
 

XIII. Termin związania ofertą. 
1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem 

terminu składania ofert.  
2. Bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania 

ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na trzy dni przed upływem terminu 
związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o 
oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Odmowa wyrażenia zgody nie powoduje utraty 
wadium. 

 
XIV. Opis sposobu przygotowania ofert. 
1. Wykonawca przedstawi ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia. 
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
3. Każdy Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę i zaproponować tylko jedną cenę. Złożenie 

przez jednego Wykonawcę więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej alternatywy powoduje 
odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę. 

4. Zamawiający nie dopuszcza składnia ofert wariantowych. 
5. Oferta zostanie sporządzona w języku polskim, zgodnie z treścią formularza oferty w postaci 

elektronicznej pod rygorem nieważności i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 
Zamawiający wskazuje na format przesyłanych przez Wykonawcę środkiem komunikacji 
elektronicznej oświadczeń lub dokumentów: .pdf. Jednak Wykonawca może przygotować 
oświadczenia lub dokumenty w każdym innym formacie określonym treścią Rozporządzenia 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji 
elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania 
i przechowywania dokumentów elektronicznych (t. jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1320 ze zm.). 

6. Wszystkie dokumenty i oświadczenia sporządzone w języku obcym należy złożyć z tłumaczeniem na 
język polski. 

7. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej. Oferta wraz ze wszystkimi 
załącznikami musi być przesłana za pośrednictwem miniPortalu. 
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8. Sposób złożenia oferty, w tym jej zaszyfrowania opisany został w Regulaminie korzystania 
z miniPortalu.  

9. Ofertę, po zaszyfrowaniu, składa się wyłącznie za pośrednictwem dedykowanego formularza 
dostępnego na ePUAP udostępnionego przez miniPortal.  

10. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla 
Wykonawców na miniPortalu.  

11. Oferta nie może być złożona za pomocą poczty elektronicznej Zamawiającego.  
12. Złożenie oferty wraz z załącznikami na nośniku danych (np. CD, pendrive) nie stanowi jego złożenia 

przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy o świadczeniu 
usług drogą elektroniczną.  

13. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2018 r. poz. 419 z późn. zm.), 
które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym 
pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę 
przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do 
jednego pliku archiwum (ZIP).  

14. Do oferty należy dołączyć a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do 
jednego pliku archiwum (ZIP).  

15. Inne dokumenty opisane w SIWZ, wymagane do złożenia wraz z ofertą, w tym Jednolity Europejski 
Dokument Zamówienia (JEDZ) oraz pełnomocnictwa, należy wraz z plikami stanowiącymi ofertę 
skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP).  

16. Oprogramowanie używane przez wykonawcę do sporządzenia oferty musi być legalne.  
17. Po załączeniu oferty na ePuap pojawi się komunikat na dole formularza: podpisz i wyślij lub wyślij 

bez podpisu. Podpisanie w tym miejscu profilem zaufanym bądź podpisem kwalifikowanym NIE 
OZNACZA podpisania oferty. Oferta i dokumenty wraz z nią składane muszą zostać najpierw 
podpisane (każdy plik osobno), następnie skompresowane do formatu zip i zaszyfrowane aplikacją. 
Podpisanie formularza wysyłkowego ePUAP nie oznacza prawidłowego opatrzenia oferty 
podpisem. Wykonawca może więc wysłać za pomocą: wyślij bez podpisu.  

18. Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dn. 26.07.2016 roku 
w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126 z późn. zm.), dotyczące wykonawcy i innych 
podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 
22a ustawy Pzp oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale, podpisane 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.   

19. Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu jak wyżej, inne niż oświadczenia, o których mowa 
w pkt. 18, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem, których żąda 
Zamawiający, mogą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność 
z oryginałem podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

20. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego 
zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 
zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich 
dotyczą. 

21. W przypadku, gdy przedstawiona kopia dokumentu będzie nieczytelna lub budząca wątpliwości 
co do jej prawdziwości, Zamawiający ma prawo żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie 
poświadczonej kopii. 

22. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty (o ile składany jest skan dokumentu) muszą być 
parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. 
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23. W każdym momencie przed upływem terminu składania ofert każdy Wykonawca może zmienić lub 
wycofać ofertę za pośrednictwem formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty, dostępnego na 
ePUAP i udostępnionych również na miniPortalu.  

24. Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić do niej zmiany po upływie terminu składania 
ofert. 

XIV. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 
1. Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami, należy złożyć za 

pośrednictwem miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ do dnia 29.07.2020 r. do godz. 09:30. 
W korespondencji należy podać numer postępowania. 

2. Otwarcie ofert następuje przy użyciu aplikacji do odszyfrowania ofert, dostępnej na miniPortalu 
i dokonywane jest za pomocą klucza prywatnego. 

3. Otwarcie ofert nastąpi  w dniu 29.07.2020 r. w siedzibie Zamawiającego w Katowicach przy 
Pl. W. Kilara 1, w Sali konferencyjnej (pierwsze piętro) o godzinie 11:00, poprzez otwarcie 
nadesłanych elektronicznie ofert. Transmisja on-line z otwarcia ofert będzie dostępna 
https://www.youtube.com/channel/UCj8McPXA7uk1dOkpk9s0Lsw/video 

4. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia. 
5. Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. 
6. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje 

dotyczące:  
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,  

2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,  

3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych 
w ofertach.  

 
XV. Opis sposobu obliczenia ceny. 
1. Wykonawca w przedstawionej ofercie winien  zaoferować cenę kompletną, jednoznaczną 

i ostateczną. 
Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich i określać:  
a) koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, 
b) podatek VAT wg stawki obowiązującej na dzień terminu otwarcia ofert, 
c) koszty uzyskania wymaganych przepisami powszechnie obowiązujących certyfikatów, 
zezwoleń, licencji, innych dokumentów niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, 
Wykonawca winien uwzględnić w cenie oferty wszystkie poniesione koszty przedmiotu 
zamówienia, także nie wymienione powyżej, które mają wpływ na cenę oferty. Cenę oferty należy 
podać łącznie z należnym podatkiem VAT - cena brutto.  Cena ofertowa musi być podana w złotych 
polskich do drugiego miejsca po przecinku. Zamawiający będzie rozliczał się z wykonawcą wyłącznie 
z uwzględnieniem waluty polskiej. 

2. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego 
Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny 
takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby 
obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca składając ofertę, informuje 
Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku 
podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie usług 
będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 
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Rażąco niska cena 
Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku 
do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania 
przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi 
z odrębnych przepisów, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, 
dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, w szczególności w zakresie: 
1) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo 
sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, oryginalności projektu 
wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od 
minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie 
przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz. U. 
z 2018 r. , poz. 2177 ze zm.); 
2) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów. 
3) wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, obowiązujących 
w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie; 
4) wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska; 
5) powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 
1a. W przypadku, gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od: 
1) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed 
wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 lub średniej arytmetycznej cen wszystkich 
złożonych ofert, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w ust. 1, chyba 
że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia; 
2) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej 
z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, w szczególności istotnej 
zmiany cen rynkowych, zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w 
ust. 1. 
2.  Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na wykonawcy. 
3. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena 
wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt 
w stosunku do przedmiotu zamówienia. 
 

Oczywiste omyłki 
1. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie. 
2. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji 

rachunkowych dokonanych poprawek. 
3. Zamawiający poprawi inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych 

warunków zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty. 
 

XVI. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między 
zamawiającym, a wykonawcą. 
Zamawiający będzie prowadził rozliczenia z wykonawcą tylko w PLN. 
 

XVII. Wybór oferty. 
1. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli: 
1.1   jest niezgodna z ustawą; 
1.2 jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 

ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp; 
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1.3 jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji; 

1.4 zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia; 
1.5 została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia lub nie zaproszonego do składania ofert; 
1.6 zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu; 
1.7 wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie 

omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3; 
1.8 wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2, na przedłożenie terminu związania 

z ofertą; 
1.9 wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, jeżeli zamawiający 

żądał wniesienia wadium; 
1.10. oferta wariantowa nie spełnia minimalnych wymagań określonych przez zamawiającego; 
1.11. jej przyjęcie naruszyłoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa państwa, 

a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób. 
1.12 jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 
 
2. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: 
 

a) Cena       - 60% 

b) Ocena techniczna     - 20%  

c) Aspekty społeczne     - 20% 

 

1. Kryterium „Cena” - 60% 

W kryterium „Cena”(C)  zostanie zastosowany wzór: 

Ocena punktowa = (cena minimalna brutto / cena brutto oferty badanej) x 100 pkt x 60%  

2. Kryterium „Ocena techniczna”– 20%  
deklarowane, wymagane urządzenia techniczne:  
a) urządzenie do prania wykładzin dywanowych oraz tapicerki meblowej (wymagane minimum 
2  sztuki, ocenie będzie podlegać maksymalnie 4 sztuki urządzeń) 
b) maszyny o napędzie elektrycznym do mycia kamiennych, granitowych podłóg (wymagane minimum 
4 sztuki ocenie będzie podlegać maksymalnie 6 sztuk urządzeń) 
c) urządzenia do czyszczenia i froterowania parkietów (wymagane minimum 2 sztuki, ocenie będzie 
podlegać maksymalnie 4 sztuki urządzeń) 
 
W kryterium: „Ocena techniczna” (OT) zostanie zastosowany wzór: 

(OT )=(liczba deklarowanych „urządzeń” badanej oferty/maksymalną liczba deklarowanych „urządzeń” ) x 
100 pkt x 20% 
 
Jeżeli wykonawca zadeklaruje większą niż maksymalną liczbę sztuk urządzeń w danym podkryterium 
Zmawiający przyjmie do oceny dopuszczalną liczbę  urządzeń wskazaną przez Zamawiającego w danym 
podkryterium. 
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Zadeklarowanie w kryterium oceny ofert „Ocena techniczna” mniejszej liczby urządzeń od  

wymaganego minimum oferta na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2  zostanie odrzucona. 

 

3. Kryterium „ Aspekty społeczne” (AS) – 20 % (maksymalnie 20 pkt)  

Kryterium będzie rozpatrywane na podstawie zadeklarowania wykonywania usługi również przez 

osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej 

i  społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. poz.721, z późn. zm.)  przez 

Wykonawcę w Formularzu Ofertowym.  

Punktacja w kryterium (AS) dla badanej oferty zostanie ustalona w następujący sposób: 
 

Kryterium „Aspekty społeczne”  Zadeklarowana liczba osób do wykonania 
usługi przez osoby niepełnosprawne.  

Liczba przyznanych 
punktów  

(AS) 

3 i więcej osób ze stwierdzonym stopniem niepełnosprawności 20 

2 osoby ze stwierdzonym stopniem niepełnosprawności  14 

1 osoba ze stwierdzonym stopniem niepełnosprawności  7 

Brak zatrudnionych osób ze stwierdzonym stopniem niepełnosprawności 0 

 
AS– liczba punktów przyznanych ofercie badanej za kryterium zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych 
W przypadku zadeklarowania przez Wykonawcę zatrudnienia na potrzeby realizacji zamówienia 
osoby z niepełnosprawnością, Wykonawcę będą obowiązywały zapisy istotnych postanowień 
umowy (Załącznik Nr 6 do SIWZ) regulujące kwestie wykazania zaangażowania takich osób 
w realizację zamówienia oraz ewentualne sankcje mogące zostać wyciągnięte w przypadku 
niedochowania deklaracji złożonej w ofercie. Podstawą do przyznania punktów będzie stosowne 
oświadczenie zawarte przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym. 
 
Wykonawca powinien zadeklarować w ofercie liczbę osób niepełnosprawnych, które będzie 
zatrudniał przy realizacji niniejszego zamówienia na podstawie umowy o pracę, w wymiarze 
czasu pracy  co najmniej ½ etatu. Zatrudnienie osób niepełnosprawnych na ww. warunkach 
może dotyczyć zarówno osób nowo zatrudnionych, jak również osób wcześniej zatrudnionych 
przez Wykonawcę, skierowanych /oddelegowanych do realizacji niniejszego zamówienia.  

 
Sumaryczna liczba punktów zostanie obliczona według wzoru:  
W = C + OT+AS 
gdzie: W – łączna liczba punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach,    C - liczba punktów 
przyznanych w kryterium „Cena”, OT - liczba punktów przyznanych w kryterium „Ocena 
Techniczna”, AS - liczba punktów przyznanych w kryterium „Aspekty Społecznym” 
 

1. Wszystkie obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  
2. W przypadku uzyskania równej sumarycznej ilości punktów (z 4 kryteriów łącznie) porównywanych 

ofert o kolejności decydować będzie najniższa cena.  
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XVIII. Informacje o formalnościach, które powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
Zamawiający zawrze umowę z wybranym wykonawcą w terminie określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 
lub 2 ustawy Pzp. 
Jeżeli wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, będzie się uchylał od zawarcia umowy, 
zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez dokonywania ich 
ponownej oceny, chyba że wystąpią przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy. 
Zamawiający zawiadomi wybranego wykonawcę o miejscu i terminie podpisania umowy. 
Wykonawcy, o których mowa w art. 23 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, których oferta 
została uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego 
powinni przedstawić umowę regulującą współpracę tych wykonawców (np. umowa konsorcjum, 
umowa spółki cywilnej) oraz wskazać osobę umocowaną do przyjmowania oraz składania oświadczeń. 
 

XIX. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
1. Przed terminem zawarcia umowy zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy. Zabezpieczenie należy wnieść w wysokości  5 % kwoty brutto wartości 
umownej. 

2. Zabezpieczenie może być wniesione według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących 
formach: 

a) pieniądzu,  
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,  

z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,  
c) gwarancjach bankowych,  
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,   
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy  

z dn. 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości,  
f) za zgodą zamawiającego również w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej 

kasy oszczędnościowo – kredytowej, oraz przez ustanowienie zastawu na papierach 
wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego, przez 
ustanowienie zastawu rejestrowego, na zasadach określonych w przepisach o zastawie 
rejestrowym i rejestrze zastawów. 

3. Zabezpieczenie wniesione w formie niepieniężnej winno zawierać zobowiązanie gwaranta do 
bezwarunkowej i nieodwołalnej zapłaty zobowiązania, na pierwsze żądanie zamawiającego 
zawierające oświadczenie, że wykonawca nie uregulował swoich zobowiązań wynikających  
z zawartej umowy. Końcowa data obowiązywania gwarancji powinna być przedłużona o czas 
potrzebny na realizację zapłaty za zobowiązania wynikające z umowy. Zabezpieczenie wnoszone  
w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego Bank 
Gospodarstwa Krajowego S.A. nr konta: 53 1130 1091 0003 9112 5320 0001. 

4.    Zabezpieczenie w wysokości, o której mowa w  ust.1 będzie zwracane do 30 dni od dnia zakończenia 
obowiązywania Umowy. 

 

XX. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania 
udzielenie zamówienia. 
W toku postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub 
miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 
Zamawiającego przepisów ustawy PZP, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI 
ustawy PZP. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz treści SIWZ przysługują 
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również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy PZP. Środek ochrony 
prawnej, o którym mowa w art. 198a ustawy PZP przysługuje również Zamawiającemu. 

XXI. Istotne dla stron postanowienia umowy. 
Projekt umowy stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. Zmiany do umowy zostały opisane w postanowieniach 
umownych. 
 

XXII. Informacja o możliwościach składania ofert częściowych. 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 
 
XXIII. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających. 
Zamawiający nie przewiduje zamówień których mowa w art. 67 ust.1 pkt. 6) ustawy Pzp.  
  
XXIV. Informacja o możliwościach składania ofert wariantowych. 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych, przewidujących odmienny niż 
opisany w niniejszej specyfikacji sposób wykonania zamówienia. 
 
XXV. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 
elektronicznej. 
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 
 

XXVI. Informacja o udzieleniu zaliczek. 

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 

 

XXVII. Inne informacje 

1. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

2. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

 

XXVIII. Klauzula informacyjna dla wykonawców dotycząca ochrony danych osobowych. 
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”, Zamawiający, 

że:  

a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Narodowa Orkiestra Symfoniczna 

Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach Plac Wojciecha Kilara 1, 40-202 Katowice, 

b) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na usługę kompleksowego 

sprzątania siedziby NOSPR, znak sprawy NOSPR/3/2020 prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego; 

c) 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 z dnia 29 

stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 tekst jednolity), 

dalej „ustawa Pzp”;   
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d) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, 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; 

e) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących 

jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych 

danych wynikają z ustawy Pzp;   

f) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

g) posiada Pani/Pan: 

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

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

UWAGA: 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 

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

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO UWAGA: 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;   

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

h) 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. 

 


