
  

 

  

 

Postępowanie nr BZP.2711.18.2021.BO 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ) 

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania 
o wartości szacunkowej zamówienia równej lub większej progowi unijnemu, o którym mowa 

w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych pod nazwą: 

Kompleksowe utrzymanie czystości w pomieszczeniach oraz na posesji wokół 
budynku Instytutu Studiów Klasycznych, Sródziemnomorskich i Orientalnych  

przy ul. Komuny Paryskiej 21 we Wrocławiu. 
 
 
 
 
Załączniki do SWZ: 

Załącznik nr 1 - Formularz oferty 
Załącznik nr 2 - Oświadczenie: Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) 
Załącznik nr 3 – Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby 
Załącznik nr 4 - Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
Załącznik nr 5 - Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wskazanym w art. 108 ust. 1 pkt 5 uPzp) 
Załącznik nr 6 - Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w JEDZ 
Załącznik nr 7 - Wykaz usług 
Załącznik nr 8 – Opis przedmiotu zamówienia 
Załącznik nr 9 – Wzór umowy 
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I. ZAMAWIAJĄCY jest: 

1. Zamawiającym jest: 
Uniwersytet Wrocławski 
pl. Uniwersytecki 1 
50-137 Wrocław 
NIP PL: 896-000-54-08, REGON: 000001301 
strona internetowa Zamawiającego: www.uni.wroc.pl 

2. Adres Biura Zamówień Publicznych: 
ul. Kuźnicza 49/55 
50-138 Wrocław 

3. Osoba uprawniona do komunikowania się z Wykonawcami: 
Beata Obuchowska - Pracownik Biura Zamówień Publicznych 
poczta elektroniczna: bzp@uwr.edu.pl 
telefon: +48 71 375 22 34 
godziny pracy Biura: 7:30–15:30 (od poniedziałku do piątku) 

4. Strona internetowa prowadzonego postępowania: 
4. https://bip.uni.wroc.pl/380/283/uslugi-powyzej-214-000-euro.htmlFORMACE 

II. TRYB POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBICZNEGO 

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 132 
i nast. ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (poz. 2019 ze 
zmian.) zwanej dalej „uPzp”, oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie, w 
szczególności Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 
r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, 
jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (poz. 2415) zwane Rozporządzeniem MRPiT 
oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu 
sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów 
elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego lub konkursie (poz. 2452) zwane Rozporządzeniem PRM 
W kwestiach nieuregulowanych powyższą ustawą stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 
kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny. 

2. Zamawiający informuje, że będzie stosował przepisy art. 138 ust. 4 uPzp. 
3. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest pisemnie, w języku polskim. 
4. Wartość zamówienia przekracza próg unijny, o którym mowa w art. 3 uPzp. 
5. Ogłoszenie i Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) zostały udostępnione na stronie 

internetowej prowadzonego postępowania od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej, nie krócej niż do dnia udzielenia zamówienia. Na tej stronie 
będą również udostępnione zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty 
zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia. 

6. Wykonawca powinien dokładnie zapoznać się z niniejszą SWZ i złożyć ofertę zgodnie z jej 
wymaganiami 

7. W kwestiach nieuregulowanych powyższą ustawą stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 
kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.). 

III.KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO W ZWIĄZKU Z PROWADZONYM 
POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.  

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 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 
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z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO” oraz art. 19 uPzp, Zamawiający – Uniwersytet 
Wrocławski - informuje, że:  

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski, 
pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, reprezentowany przez Rektora; 

 o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych podawanych w związku z realizacją 
procedur udzielania zamówień publicznych decyduje Uniwersytet jako Administrator 
danych; 

 Administrator wyznaczył osobę pełniącą zadania Inspektora Ochrony Danych Osobowych i 
można kontaktować się poprzez adres email: iod@uwr.edu.pl; 

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 
wyłonienia wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu o zamówienie publiczne 
przeprowadzane zgodnie z uPzp oraz w pozostałych celach określonych w uPzp; 

 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 uPzp; ponadto dane 
osobowe mogą zostać przekazane na zasadach wynikających z ustawy z dnia 6 września 
2001 r. o dostępie do informacji publicznej; 

 okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych wynosi odpowiednio:  
- zgodnie z art. 78 ust. 1 uPzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o 

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

trwania umowy;  
- w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE przez okres, o którym mowa 

w art. 125 ust 4 lit d) w zw z art. 140 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) nr 1303/2013 i wynikających z umów o dofinansowanie projektów finansowanych 
ze środków pochodzących z UE; 

- okres przechowywania wynika również z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym 
zasobie archiwalnym i archiwach 

 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym 
wynikającym z uPzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego i jest warunkiem zawarcia umowy o zamówienie publiczne; konsekwencją 
nieudostępnienia do przetwarzania danych osobowych będzie odrzucenie złożonej oferty 

 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

 Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego (poza UE) /organizacji 
międzynarodowej na zasadach określonych w uPzp. Może Pan/ Pani uzyskać kopię danych 
osobowych przekazywanych do państwa trzeciego na zasadach wynikających z uPzp; 

 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; 
− 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 ; 

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 
RODO; 

- w przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO 
wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, 
której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu 
sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego; 
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- wystąpienie z żądaniem, o którym mowa  w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza 
przetwarzania danych osobowych do zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego; 

 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.  

2. Jeżeli na etapie realizacji umowy nastąpi taka konieczność Zamawiający będzie wymagał 
podpisania umowy powierzenia danych osobowych. 

3. Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO w celu 
umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX uPzp, 
do upływu terminu na ich wniesienie; 

4. W przypadku, gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 
RODO, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole 
postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o 
udzielenie zamówienia, Zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba, że zachodzą 
przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;  

5. Udostępnienie ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem danych o 
których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, zebranych w toku postępowania o udzielenie 
zamówienia; 

6. W przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez 
Zamawiającego z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, Zamawiający 
może żądać od osoby, występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, 
mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie 
zamówienia; 

7. Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane, z uprawnienia do 
sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 RODO, nie 
może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników; 

8. W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez zamawiającego w Biuletynie 
Zamówień Publicznych, prawa, o których mowa w art. 15 i art. 16 RODO, są wykonywane w 
drodze żądania skierowanego do Zamawiającego. 

IV. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

1. Rodzaj zamówienia: usługa. 
2. Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na kompleksowym utrzymaniu czystości w 

pomieszczeniach oraz na posesji wokół budynku Instytutu Studiów Klasycznych, 
Sródziemnomorskich i Orientalnych przy ul. Komuny Paryskiej 21 we Wrocławiu. 
2.1. Łączna powierzchnia objęta sprzątaniem wynosi 

a. Powierzchnia wewnętrzna – 3995,00 m2 
b. Powierzchnia posesji – 519 m2. 

2.2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 8 do SWZ: Opis 
przedmiotu zamówienia. 

2.3. Szczegółowe warunki i zasady realizacji zamówienia oraz płatności określa Załącznik nr 
9 do SWZ: Wzór umowy. 

3. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg kodów CPV: 

Kod CPV Opis 

90919200-4 Usługi sprzątania biur 

90919300-5 Usługi sprzątania szkół 
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Kod CPV Opis 

90919000-2 Usługi sprzątania biur i szkół oraz czyszczenia urządzeń biurowych 

90610000-6 Usługi sprzątania i zamiatania ulic 

90620000-9 Usługi odśnieżania 

90630000-2 Usługi usuwania oblodzeń 

90921000-9 Usługi dezynfekcji i dezynsekcji budynków 

90920000-2 Usługi w zakresie odkażania urządzeń 

4. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert 
częściowych. Niniejsze postępowanie jest jedną z części zamówienia, z których każda stanowi 
przedmiot odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia. 

5. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 
5.1. Zamawiający żąda wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie Wykonawca 

zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podania nazw ewentualnych podwykonawców, 
jeżeli są już znani; 

5.2. (jeżeli dotyczy) Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na 
którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1, 
w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest 
obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub 
wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na 
którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie 
zamówienia. Przepis art. 122 uPzp stosuje się. 

5.3. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy 
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

6. Miejsce realizacji jest pod bezpośrednim nadzorem Zamawiającego. W przypadku zamówień 
na usługi, które mają być wykonane w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi 
Zamawiającego, Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia 
Wykonawca podał nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawców 
zaangażowanych w takie usługi, jeżeli są już znani. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego 
o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o których mowa powyżej, w trakcie 
realizacji zamówienia, a także przekazuje wymagane informacje na temat nowych 
podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację usług 

7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
8. Zamawiający nie przewiduje zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 uPzp. 
9. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia przez 

Wykonawców, o których mowa w art. 94 uPzp. 
10. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 

uPzp. 
11. Zamawiający nie przewiduje zaliczek. 
12. Zamawiający nie przewiduje opcji. 
13. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów postępowania za wyjątkiem art. 261 uPzp. 
14. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
15. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej. 
16. Zamawiający nie przeprowadzał wstępnych konsultacji rynkowych przed wszczęciem 

postępowania. 
17. Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych. 
18. Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej. Koszt wizji lokalnej 

ponosi Wykonawca. 
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19. W celu dokonania wizji lokalnej wykonawcy zobowiązani są do kontaktu z kierownikiem 
obiektu Panią Anetą Marchewką tel. 71 343 49 48 wew. 10, od poniedziałku do piątku w 
godzinach od 8:00 do 14:00 po uprzednim kontakcie telefonicznym. 

20. Zamawiający nie warunkuje złożenia oferty uprzednim odbyciem wizji lokalnej. 
21. PROCEDURA ODWRÓCONA: 

Zamawiający, zgodnie z art. 139 ust. 1 uPzp, przewiduje odwróconą kolejność oceny ofert 
tj.: najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej 
Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie podstaw do wykluczenia 
oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 

V. INFORMACJA O PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH 

Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych. 

VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Termin wykonania zamówienia: 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy lecz nie wcześniej 
niż od 1.09.2021 r. 

VII. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

1. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia, na podstawie 
art. 108 ust. 1 PZP, wykonawcę: 
1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:  

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu 
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 
Kodeksu karnego,  

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,  
c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 

48 ustawy z 25.6.2010 r. o sporcie, 
d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 

165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia 
przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa 
w art. 299 Kodeksu karnego,  

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, 
lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,  

f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa 
w art. 9 ust. 2 ustawy z 15.6.2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy 
cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej (Dz.U. poz. 769),  

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu 
karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, 
przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–
277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,  

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z 15.6.2012 r. o skutkach 
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  

– lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;  
2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika 

spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej 
lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, 
o którym mowa w pkt 1;  

3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną 
o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub 
zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu 
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składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł 
wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;  

4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;  
5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że 

wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie 
konkurencji, w szczególności, jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej 
w rozumieniu ustawy z 16.2.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli 
odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 
chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;  

6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 uPZP, doszło do zakłócenia 
konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub 
podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu 
ustawy z 16.2.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane 
tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez 
wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

2. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia, na podstawie 
art. 109 ust. 1 PZP,  wykonawcę:  
1) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 
108 ust. 1 pkt 3, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu 
składania ofert 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;  

2) który naruszył obowiązki w dziedzinie ochrony środowiska, prawa socjalnego lub prawa 
pracy: 
a) będącego osobą fizyczną skazanego prawomocnie za przestępstwo przeciwko 

środowisku, o którym mowa w rozdziale XXII Kodeksu karnego lub za przestępstwo 
przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, o którym mowa w rozdziale 
XXVIII Kodeksu karnego, lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach 
prawa obcego, 

b) będącego osobą fizyczną prawomocnie ukaranego za wykroczenie przeciwko prawom 
pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie 
wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny, 

c) wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków 
wynikających z prawa ochrony środowiska, prawa pracy lub przepisów 
o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną; 

3) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika 
spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej 
lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo lub 
ukarano za wykroczenie, o którym mowa w pkt 2 lit. a lub b; 

4) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami 
zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność 
gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji 
wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej 
procedury, 

5) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego 
uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub 
rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający 
jest w stanie wykazać za pomocą stosownych dowodów;  
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6) jeżeli występuje konflikt interesów w rozumieniu art. 56 ust. 2 uPzp, którego nie można 
skutecznie wyeliminować w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy; 

7) który, z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał 
lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie 
wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy 
koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, 
wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady; 

8) który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził 
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji, że nie podlega wykluczeniu, 
spełnia warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, co mogło mieć istotny 
wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych 
podmiotowych środków dowodowych; 

9) który bezprawnie wpływał lub próbował wpływać na czynności zamawiającego lub 
próbował pozyskać lub pozyskał informacje poufne, mogące dać mu przewagę w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

10)  który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w 
błąd, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

3. Zamawiajacy może nie wykluczać wykonawcy w sytuacjach przewidzianych w art. 109 ust. 3 
uPzp oraz przy zaistnieniu przesłanek, o których mowa w art. 110 ust. 2 i 3 uPzp. 

4. Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby 
Zamawiający zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które 
zostały przewidziane względem Wykonawcy (zgodnie z katalogiem dokumentów i 
oświadczeń, o których mowa w rozdz. IX dot. podstaw wykluczenia). 

5. W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia zamawiający 
bada, czy nie zachodzą podstawy wykluczenia wobec każdego z tych wykonawców (zgodnie 
z katalogiem dokumentów i oświadczeń, o których mowa w rozdz. IX dot. podstaw 
wykluczenia). 

VIII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

1. Zamawiający ustala następujące warunki udziału w postępowaniu odpowiednio w zakresie: 

1.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: 
Zamawiający nie stawia w ww. zakresie żadnych wymagań; których spełnianie 
Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny; 

1.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile 
wynika to z odrębnych przepisów: 
Zamawiający nie stawia w ww. zakresie żadnych wymagań; których spełnianie 
Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny; 

1.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 
Zamawiający nie stawia w ww. zakresie żadnych wymagań, których spełnianie 
Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny; 

1.4. zdolności technicznej lub zawodowej, tj.:  
Wykonawcy winni wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat od dnia, w którym upływa 
termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym 
okresie wykonali należycie co najmniej dwie usługi sprzątania obejmujące - każda z 
nich - sprzątanie powierzchni wewnętrznych o wielkości nie mniejszej niż 2500,00 
m2 (słownie m2: dwa tysiące pięćset) 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego 
zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, Zamawiający uzna za spełniony ww. 
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warunek zdolności technicznej i zawodowej, jeżeli jego spełnienie wykaże jeden z 
Wykonawców składający ofertę wspólną. 
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą 
polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji 
których te zdolności są wymagane. 

2. Zgodnie z art. 116 ust. 1 Pzp oceniając zdolność techniczną lub zawodową zamawiający 
może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych 
zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności 
zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia 
gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 

3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w pkt 1.1.4. 
powyżej, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego 
części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub 
ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego 
łączących go z nim stosunków prawnych. 
3.1.W takim przypadku podmiot udostępniający zasoby musi w odniesieniu do warunku 

określonego w pkt 1.1.4 powyżej spełnić go samodzielnie. 
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających 
zasoby, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są 
wymagane. 

3.2.Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające 
zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, 
pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w 
postępowaniu, o których mowa w pkt 1.1.4 powyżej, a także bada, czy nie zachodzą, 
wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem 
Wykonawcy; 

3.3.Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa 
podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę 
warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą, wobec tego podmiotu podstawy 
wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez 
Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że 
samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.  

4. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub 
sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on 
w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby. 

IX. WYKAZ PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW  DOWODOWYCH I INNYCH DOKUMENTÓW 
LUB OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH W POSTĘPOWANIU POTWIERDZAJĄCYCH 
SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁUW POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW 
WYKLUCZENIA 

I. OŚWIADCZENIA I PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE SKŁADANE WRAZ Z OFERTĄ: 
1. Do oferty każdy Wykonawca dołącza oświadczenie, o którym mowa wart. 125 ust. 1 uPzp o 

niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie 
wskazanym przez Zamawiającego. Oświadczenie składa się na formularzu jednolitego 
europejskiego dokumentu zamówienia sporządzonym zgodnie ze wzorem standardowego 
formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 
stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego 
dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE L 3 z 06.01.2016, str. 16), zwanego dalej JEDZ - wzór 
oświadczenia stanowi Załącznik nr 2 do SWZ. 



  

 

 
10 

1.1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ, składa 
każdy z Wykonawców. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia oraz 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców 
wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu; 

1.2. (jeżeli dotyczy) Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji 
podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz ze swoim JEDZ, także JEDZ 
podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego 
podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w 
jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby. 

1.3. Sporządzając oświadczenie JEDZ można skorzystać z nieodpłatnego narzędzia 
wspierającego Zamawiających i Wykonawców w stosowaniu standardowego formularza 
JEDZ w wersji elektronicznej, udostępnionego przez Urząd Zamówień Publicznych pod 
adresem http://espd.uzp.gov.pl/ 

1.4. W oświadczeniu JEDZ należy wypełnić w całości Część nr II, Część nr VI. W Części nr III 
należy wypełnić w całości punkty A, B, C i D.W Części IV należy wypełnić wyłącznie sekcję 
αlfa - ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji 

2. Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie 
wynika z dokumentów: odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej 
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, 
Wykonawca obowiązany jest złożyć pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający 
umocowanie do reprezentowania Wykonawcy lub Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia lub podmiotu udostępniającego zasoby. 

3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, którzy polegają 
na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te 
zdolności są wymagane, dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi 
wykonają poszczególni wykonawcy. Oświadczenie może zostać sporządzone zgodnie ze 
wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ. 

4. (jeżeli dotyczy) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów 
udostępniających zasoby, składa zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do 
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia 
lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując 
zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Zobowiązanie 
podmiotu udostępniającego zasoby potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z 
podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz 
określa w szczególności: 
1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;  
2) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu 

udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia; 
3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego 

wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących 
wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których 
wskazane zdolności dotyczą. 

Wzór zobowiązania podmiotu udostępniającego stanowi Załącznik nr 3 do SWZ. 

II. PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE SKŁADANE NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO 

5. Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w 
wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków 
dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia: 
5.1.  potwierdzających brak podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia publicznego: 
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5.1.1.  informację z Krajowego Rejestru Karnego sporządzoną nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed jej złożeniem, w zakresie: 
 wskazanym w art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 uPzp, dotyczącej prawomocnego skazania 

za określone przestępstwa; 
 wskazanym w art. 108 ust. 1 pkt 4 uPzp, dotyczącej orzeczenia zakazu 

ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego; 
 wskazanym w art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. a uPzp; 
 wskazanym w art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. b uPzp, dotyczącej ukarania za 

wykroczenie, za które wymierzono karę aresztu; 
 wskazanym w art. 109 ust. 1 pkt 3 uPzp, dotyczącej skazania za przestępstwo 

lub ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę aresztu; 
5.1.2. oświadczenie Wykonawcy, w zakresie wskazanym w art. 108 ust. 1 pkt 5 uPzp, 

o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 
1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę w postępowaniu, 
albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z 
dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie 
od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. Oświadczenie 
Wykonawca może sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 5 do 
SWZ. 

5.1.3. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że 
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie wskazanym w art. 
109 ust. 1 pkt 1 uPzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego 
złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz 
z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że 
odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału 
w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał 
płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł 
wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności; 

5.1.4. zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej 
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub 
właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 
potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia 
społeczne i zdrowotne, w zakresie wskazanym w art. 109 ust. 1 pkt 1 uPzp, 
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku 
zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z 
zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów 
potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania 
ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne 
lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w 
sprawie spłat tych należności; 

5.1.5. odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i 
Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 uPzp, 
sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem, jeżeli odrębne 
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; 

5.1.6. oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu JEDZ, 
w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania, o których mowa w: 
 w art. 108 ust. 1 pkt 3 uPzp; 
 w art. 108 ust. 1 pkt 4 uPzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się 

o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego; 
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 w art. 108 ust. 1 pkt 5 uPzp, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami 
porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji; 

 w art. 108 ust. 1 pkt 6 uPzp, 
 w art. 109 ust. 1 pkt 1 uPzp odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących 

płatności 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); 

 w art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. b uPzp, dotyczących ukarania za wykroczenie, za 
które wymierzono karę ograniczenia wolności lub karę grzywny; 

 w art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. c uPzp; 
 w art. 109 ust. 1 pkt 3 uPzp, dotyczących ukarania za wykroczenie, za które 

wymierzono karę ograniczenia wolności lub karę grzywny; 
 w art. 109 ust. 1 pkt 5-10 uPzp. 
Oświadczenie Wykonawca może sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym 
Załącznik nr 6 do SWZ. 

5.2.  potwierdzających spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 
dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej: 
- wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych 
również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, 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 lub są wykonywane, oraz 
załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane 
należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty 
sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku 
świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z 
przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – 
oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal 
wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte 
wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy 

Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług wykonywanych 
wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz dotyczy usług, w których wykonaniu 
Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył. 

Wykaz może zostać sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym Zał. nr 7 do SWZ. 

6. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub 
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby 
na zasadach określonych w art. 118 uPzp, przedstawienia podmiotowych środków 
dowodowych, o których mowa w pkt 5.1, dotyczących tych podmiotów, potwierdzających, że 
nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania. 

7. W przypadku złożenia oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia każdy z Wykonawców składa podmiotowe środki dowodowe, o których mowa 
w pkt 5.1, dotyczące każdego z nich, potwierdzających, że nie zachodzą wobec nich 
podstawy wykluczenia z postępowania.  

8. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast: 
8.1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w pkt 5.1.1 powyżej – składa 

informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, 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, w zakresie, o którym mowa w pkt 5.1.1 powyżej 

8.2. zaświadczenia, o którym mowa w pkt 5.1.3 powyżej, zaświadczenia albo innego 
dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, o których mowa w pkt 5.1.4 powyżej  lub odpisu 
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albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o 
Działalności Gospodarczej, o których mowa w pkt 5.1.5 powyżej – składa dokument lub 
dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 
a) nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, 
b) nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza 

likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza 
nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej 
z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. 

8.3. Dokument, o którym mowa w pkt 8.1 powyżej powinien być wystawiony nie wcześniej 
niż 6 miesięcy przed jego złożeniem. Dokumenty, o których mowa w pkt 8.2 powyżej 
powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.  

9. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się 
dokumentów, o których mowa w pkt 8 niniejszego rozdziału SWZ lub gdy dokumenty te nie 
odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 uPzp, 
art. 109 ust. 1 pkt 1, 2 lit. a i b oraz pkt 3 uPzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w 
części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem 
osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której 
dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone 
przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu 
zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania 
Wykonawcy. Przepis pkt 6.3 niniejszego rozdziału stosuje się. 

10.Do podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 uPzp mających 
siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pkt 8-9 stosuje 
się odpowiednio. 

11.Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub 
oświadczenia, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język 
polski. 
W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności podmiotowych środków dowodowych 
pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, 
Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski pobranych 
samodzielnie przez Zamawiającego podmiotowych środków dowodowych. 

12.Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli:  
1) może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności 

rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazał w 
oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp dane umożliwiające dostęp do tych 
środków;  

2) podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada 
zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1.  

13. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które 
zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i 
aktualność.  

14. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, o których mowa 
powyżej, a także przedmiotowe środki dowodowe składa się w formie elektronicznej (z 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym). Sposób sporządzenia dokumentów 
elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być 
zgody z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu PRM. 

15. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne 
dokumenty lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio 
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Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, 
podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 uPzp zwane 
„dokumentami potwierdzającymi umocowanie do reprezentowania”, zostały wystawione 
przez upoważnione podmioty inne niż Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o 
udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, zwane dalej 
„upoważnionymi podmiotami”, jako dokument elektroniczny, przekazuje się ten dokument. 
Podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 
ustawy, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki 
dowodowe, niewystawione przez upoważnione podmioty, oraz pełnomocnictwo przekazuje 
się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

16. W przypadku, gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne 
dokumenty lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania zostały 
wystawione przez upoważnione podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje 
się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu (dokument elektroniczny będący kopią 
elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej, umożliwiający zapoznanie się z tą treścią 
i jej zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego dostępu do oryginału) opatrzone 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania 
z dokumentem w postaci papierowej. 

17. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o 
którym mowa powyżej, dokonuje w przypadku:  
1) podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających umocowanie do 

reprezentowania – odpowiednio Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o 
udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby, w zakresie podmiotowych 
środków dowodowych lub dokumentów potwierdzających umocowanie do 
reprezentowania, które każdego z nich dotyczą; 

2) przedmiotowych środków dowodowych – odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca 
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia; 

3) innych dokumentów – odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie ubiegający się 
o udzielenie zamówienia, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą 

4) poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, 
może dokonać również notariusz. 

18.Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w pkt 1, podmiotowych środków 
dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu lub są one 
niekompletne lub zawierają błędy, Zamawiający wzywa wykonawcę odpowiednio do ich 
złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że oferta Wykonawcy 
podlega odrzuceniu bez względu na ich złożenie, uzupełnienie lub poprawienie lub zachodzą 
przesłanki unieważnienia postępowania.  

19.Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe na wezwanie, o którym mowa w zdaniu 
poprzedzającym, aktualne na dzień ich złożenia.  

20.Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści oświadczenia, o 
którym mowa w pkt 1, lub złożonych podmiotowych środków dowodowych lub innych 
dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu. 

X. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO 
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, W TYM 
PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH 

1. Informacje ogólne. 
1.1 W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja elektroniczna między 

Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej (inna niż oferta Wykonawcy i załączniki do oferty) za pośrednictwem 
dedykowanego formularza (Formularza do komunikacji dostępnego na ePUAP 
https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia oraz udostępnionego przez miniPortal 
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https://miniportal.uzp.gov.pl/ lub poczty elektronicznej bzp@uwr.edu.pl. 
Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza nie może być szyfrowana. We 
wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający 
i Wykonawcy posługują się ID postępowania na miniPortalu lub nr referencyjnym 
nadanym przez Zamawiającego tj. BZP.2711.18.2021.BO. 
Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań 
w miniPortalu klikając opcję „Dla Wykonawców”. 

1.2 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 oraz do 
formularza do komunikacji. 

1.3 Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów 
elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji 
przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Instrukcji użytkownika systemu 
Miniportal https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja_uzytkownika_miniPortal-ePUAP.pdf 
oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej 
https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/regulamin  

1.4 Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub 
oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji 
jako załączniki. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem 
dedykowanych formularzy wynosi 150 MB. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych 
przez mail wynosi 20 MB. 

1.5 Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, 
oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji 
przekazywanych w postępowaniu przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP lub 
pocztę elektroniczną. 

2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ  
2.1. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 

6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie 
treści SWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż na 14 dni przed upływem terminu 
składania ofert. 

2.2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął 
po upływie ww. terminu składania wniosku lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, 
Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

3. W uzasadnionych przypadkach na zasadach określonych w uPzp Zamawiający może zmienić 
treść SWZ. Dokonana w ten sposób zmiana zostanie udostępniona na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania. 

4. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi 
jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie 
Zamawiającego. 

5. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców. 
6. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż 

przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ. 

XI.WADIUM 

1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 10 000,00 zł (słownie 
złotych: dziesięć tysięcy). 

2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia 
upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 
pkt 2 i 3 oraz ust. 2 uPzp. 
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3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym 
przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem 
nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. 

4. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących 
formach: 
1) pieniądzu; 
2) gwarancjach bankowych; 
3) gwarancjach ubezpieczeniowych; 
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy 

z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. 
U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572) 

5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Uniwersytetu 
Wrocławskiego:  
Santander Bank Polska S.A. we Wrocławiu 
12 1090 2503 0000 0001 1257 6100  
IBAN: PL 12 1090 2503 0000 0001 1257 6100 
SWIFT: WBKPPLPP 
z dopiskiem: wadium do postępowania nr BZP.2711.18.2021.BO 

6. Wadium w formie pieniężnej winno znaleźć się na wskazanym rachunku Zamawiającego 
do terminu składania ofert. Wadium wniesione w pieniądzu uznaje się za wniesione z chwilą 
jego wpłynięcia na wskazane konto Zamawiającego. Dokument potwierdzający dokonanie 
przelewu zaleca się załączyć do oferty. 

7. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 
8. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w w art. 

97 ust. 7 pkt 2–4 uPzp, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub 
poręczenia, w postaci elektronicznej.  

9. Treść gwarancji/poręczenia wadialnej musi zawierać następujące elementy: 
1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia 

(Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających 
gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib; 

2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem; 
3) określenie przedmiotu zamówienia; 
4) kwotę gwarancji/poręczenia; 
5) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty 

gwarancji/poręczenia na każde pisemne wystąpienie Zamawiającego  do gwaranta lub 
poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 
uPzp; 

6) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji (nie może być krótszy niż termin 
związania ofertą - z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień 
składania ofert); 

7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 
uPzp), Zamawiający wymaga, aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj.: 
zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza 
ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum). 

10. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia 
wystąpienia jednej z okoliczności: 
1) upływu terminu związania ofertą; 
2) zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; 
3) unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie 

zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do 
jego wniesienia. 
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11. Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku 
zwraca wadium wykonawcy: 
1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert; 
2) którego oferta została odrzucona; 
3) po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została 

wybrana jako najkorzystniejsza; 
4) po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie 

na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.  
12. Złożenie wniosku o zwrot wadium, o którym mowa w ust. 11, powoduje rozwiązanie 

stosunku prawnego z wykonawcą wraz z utratą przez niego prawa do korzystania ze 
środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX uPzp. 

13. Zamawiający zwraca wadium wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi 
z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty 
prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 
bankowy wskazany przez wykonawcę. 

14. Zamawiający zwraca wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu poprzez złożenie 
gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium. 

15. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w 
formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2–4 uPzp, występuje 
odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, jeżeli: 
1) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 uPzp lub art. 

128 ust. 1 uPzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków 
dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o 
których mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1 uPzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 
125 ust. 1 uPzp, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na 
poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3 uPzp, co spowodowało brak 
możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej; 

2) 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; 

3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn 
leżących po stronie wykonawcy, którego oferta została wybrana. 

16. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub 
nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek 
o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 uPZp zostanie 
odrzucona. 

XII.TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1. Wykonawca jest związany ofertą do 31.10.2021 r., jednak nie dłużej niż 90 dni od dnia 
upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest 
dzień, w którym upływa termin składania ofert. 

2. W przypadku, gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu 
związania ofertą określonego powyżej, Zamawiający przed upływem terminu związania 
ofertą zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego 
terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 60 dni. 

3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa powyżej, wymaga złożenia przez 
Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania 
ofertą. 

4. W przypadku, gdy Zamawiający żąda wniesienia wadium, przedłużenie terminu związania 
ofertą, o którym mowa powyżej, następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium 
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albo jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres 
związania ofertą. 

XIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Oferta, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp, podmiotowe środki dowodowe, 
w tym oświadczenie o którym mowa w art. 117 ust. 4 uPzp, oraz zobowiązanie podmiotu 
udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 uPzp, przedmiotowe środki 
dowodowe, pełnomocnictwo, sporządza się w postaci elektronicznej w języku polskim, 
w ogólnodostępnych formatach danych, w szczególności .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt, 
.txt oraz składa pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (z kwalifikowanym 
podpisem). 
Zamawiający określił dopuszczalne formaty danych z katalogu formatów wskazanych 
w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie 
Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i 
wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów 
teleinformatycznych.  
Jeżeli na ofertę składa się kilka dokumentów, Wykonawca powinien stworzyć folder, do 
którego przeniesie wszystkie dokumenty oferty, podpisane kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym. Następnie z tego folderu Wykonawca zrobi folder .zip (bez nadawania mu 
haseł i bez szyfrowania wewnętrznych plików). 
Wykonawca może również przekazać dokument elektroniczny w formacie poddającym dane 
kompresji. Opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów 
zawartych w tym pliku kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

2. Ofertę przygotowaną zgodnie z opisem w ust. 1, Wykonawca składa za pośrednictwem 
Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP 
i udostępnionego również na miniPortalu. Wykonawca, aby zaszyfrować plik, musi na stronie 
https://miniPortal.uzp.gov.pl odnaleźć postępowanie, w którym chce złożyć ofertę. Po 
wejściu w jego szczegóły odnajdzie przycisk umożliwiający szyfrowanie oferty. System 
miniPortal automatycznie zapamiętuje, w którym postępowaniu Wykonawca zaszyfrował 
ofertę. Do zaszyfrowania można wybrać cały folder bądź kilka poszczególnych plików. 
Szyfrując cały folder musi być on skompresowany do archiwum (bez nadawania mu haseł i 
bez szyfrowania wewnętrznych plików). Po kliknięciu „zaszyfruj i pobierz zaszyfrowany plik” 
zostanie on zapisany na komputerze użytkownika. Zaszyfrowane pliki, bez wcześniejszego 
tworzenia archiwum, będą miały format .zip. Tak przygotowany plik należy przesłać przez 
formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku. Formularz wypełnia się na 
stronie: https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia podając dane dotyczące 
postępowania: Identyfikator postępowania, numer ogłoszenia lub nr referencyjny, który jest 
dostępny na miniPortalu. Następnie użytkownik załącza zaszyfrowany plik. 
Wykonawca po przesłaniu oferty za pomocą Formularza do złożenia, zmiany lub wycofania 
oferty na „ekranie sukcesu" otrzyma numer oferty generowany przez ePUAP. Ten numer 
należy zapisać i zachować. Będzie on potrzebny w razie ewentualnego wycofania lub zmiany 
oferty.  

3. Wykonawca przed upływem terminu do składania ofert może zmienić lub wycofać ofertę za 
pośrednictwem Formularza do zmiany lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP i 
udostępnionego również na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany 
w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.  

4. Sposób złożenia, zmiany lub wycofania oferty został opisany w Instrukcji Użytkownika na 
miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja_uzytkownika_miniPortal-ePUAP.pdf 
Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 
akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone we wskazanej powyżej Instrukcji 
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Użytkownika oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tej 
Instrukcji. 

5. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP lub adres 
email, przez które będzie prowadzona korespondencja związana z postępowaniem. 

6. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), które 
Wykonawca zastrzeże, jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w 
wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku np. „Tajemnica przedsiębiorstwa" a następnie 
wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP). 
Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa 
oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego 
postępowania są jawne, bez zastrzeżeń. 
Wykonawca zobowiązany jest, wraz z przekazaniem tych informacji, wykazać spełnienie 
przesłanek określonych w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji tj: informacje mają charakter techniczny, technologiczny, 
organizacyjny przedsiębiorstwa lub posiadają wartość gospodarczą, oraz jako całość lub w 
szczególnym zestawieniu i zbiorze elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle 
zajmującym się tym rodzajem informacji, albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile 
uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzenia nimi podjął, przy zachowaniu 
należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności.  
Zaleca się, aby wykazanie zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa było 
sformułowane w sposób umożliwiający jego udostępnienie. Zastrzeżenie przez Wykonawcę 
tajemnicy przedsiębiorstwa bez uzasadnienia, będzie traktowane przez Zamawiającego jako 
bezskuteczne ze względu na zaniechanie przez Wykonawcę podjęcia niezbędnych działań w 
celu zachowania poufności objętych klauzulą informacji zgodnie z postanowieniami art. 18 
ust. 3 uPzp. Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w 
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, wraz z 
przekazaniem takich informacji, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, 
iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.  
Wykonawca w szczególności nie może zastrzec w ofercie informacji przekazywanych po 
otwarciu ofert, o których mowa w art. 222 ust. 5 uPzp lub które są jawne na mocy 
odrębnych przepisów.  

7.  Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, 
zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, 
właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy. Gdy umocowanie nie wynika 
z informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej lub innego właściwego rejestru do oferty należy załączyć pełnomocnictwo do 
reprezentowania Wykonawcy i podpisania oferty w jego imieniu wystawione na 
reprezentanta Wykonawcy przez osoby do tego umocowane. Pełnomocnictwo przekazuje się 
w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 
7.1. W przypadku, gdy pełnomocnictwo zostało sporządzone jako dokument w postaci 

papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie 
tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym mocodawcy, 
poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci 
papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci 
papierowej może dokonać również notariusz, stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 
lutego 1991 r. - Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

8. OFERTA WSPÓLNA: 
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia. Wykonawcy 
występujący wspólnie (np. spółki cywilne, konsorcja), zgodnie z art. 58 ust. 2 uPzp 
zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu 
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o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
Wszelka korespondencja oraz rozliczenia prowadzone będą wyłącznie z podmiotem 
występującym jako Pełnomocnik. 
Dokument ten winien być opatrzony przez osobę/osoby uprawnioną(-e) do jego udzielenia 
tj. zgodnie z formą reprezentacji każdego z Wykonawców kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym. 
Punkt 7.1 powyżej stosuje się. 
Wykaz dokumentów składanych wraz z ofertą, w przypadku Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia, został określony w rozdziale IX pkt 1 SWZ, a w 
przypadku podmiotowych środków dowodowych, składanych na wezwanie Zamawiającego, 
określa rozdział IX pkt 5 SWZ. 

9. OFERTA SKŁADA SIĘ Z: 
9.1. Formularza oferty sporządzonego według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ; 
9.2. Oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 uPzp złożonego na formularzu JEDZ 

(Załącznik nr 2 do SWZ)  
9.3. (jeżeli dotyczy) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby lub inny podmiotowy 

środek dowodowy, o którym mowa w rozdziale IX pkt 4 SWZ (Zał. nr 3 do SWZ) 
9.4. (jeżeli dotyczy) Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia, o którym mowa w rozdziale IX pkt 3 SWZ (Zał. nr 4 do SWZ) 
9.5. (jeżeli dotyczy) pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie 

do reprezentowania Wykonawcy dla osoby/osób podpisującej/cych ofertę zgodnie z pkt 7 
rozdziału XIII SWZ. 

9.6. (jeżeli dotyczy) W przypadku gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), Wykonawca, w celu utrzymania w 
poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku 
– szczegóły opisane w pkt 6 rozdziału XIII SWZ. 

10. Wraz z ofertą nie należy składać dokumentów wymienionych w rozdz. IX pkt 5 i następne. 
Dokumenty te składa Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, dopiero po 
otrzymaniu wezwania Zamawiającego. 

XIV. SKŁADANIE I OTWARCIE OFERT 

1. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do 3.08.2021 r. do 
godz. 10:00. Zamawiający przy wyznaczaniu terminu skorzystał z art. 138 ust. 4 uPzp. 

2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
3. Ofertę należy złożyć w języku polskim. 
4. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert. 
5. Zamawiający zapewnia, że z zawartością ofert nie można się zapoznać przed upływem 

terminu ich otwarcia. 
6. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może wycofać złożonej oferty. 
7. Najpóźniej przed otwarciem ofert, Zamawiający na stronie prowadzonego postępowania 

udostępni kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  
8. Otwarcie ofert nastąpi 3.08.2021 r. o godzinie 11:00 w siedzibie Biura Zamówień 

Publicznych. 
9. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania informacje o: 
9.1. nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej 

działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty 
zostały otwarte;  

9.2.  cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 
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XV.SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTOWEJ  

1. Cena oferty ma uwzględnić wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na sposób realizacji 
zamówienia, cały zakres ustalony w Specyfikacji Warunków Zamówienia, w szczególności 
w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym jej integralną część, jak również wszystkie 
zobowiązania wynikające ze wzoru umowy (zał. nr 9 do SWZ). 

2. Ocenie podlega CENA OFERTOWA BRUTTO, podana w Formularzu oferty, obliczona 
w sposób podany w pkt. 4, musi uwzględniać wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego 
i pełnego wykonania zamówienia oraz wszelkie opłaty i podatki, do których jest zobowiązany 
Wykonawca, wynikające z obowiązujących przepisów.  

3. Cenę ofertową brutto podaną w Formularzu oferty (załącznik nr 1 do SWZ) należy podać 
cyfrowo, w złotych polskich (PLN), z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku. 

Zaokrąglenia cen w PLN należy dokonać do dwóch miejsc po przecinku według zasady, że 
trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku 
w górę o 1. Jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest niższa od 5, to druga cyfra po przecinku nie 
ulega zmianie. Trzeciej cyfry nie zaokrągla się. 

4.W tabeli zamieszczonej w Formularzu oferty (załącznik nr 1 do SWZ), podano Nazwę usługi 
(kol. 2). W części tabeli przeznaczonej do wypełnienia przez Wykonawcę należy podać: 
- w kol. 3: zaoferowane wynagrodzenie miesięczne netto wyrażone w PLN, wpisując cyfry z 

zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku; 
- w kol. 4: stawkę podatku VAT wyrażoną w %; 
- w kol. 5 (kol. 3 x kol. 4): wartość podatku VAT, wyrażoną w PLN, jako iloczyn 

zaoferowanego wynagrodzenia miesięcznego netto (kol. 3) i stawki podatku VAT (kol. 4), 
wpisując cyfry z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku; 

- w kol. 6 (kol. 3 + kol. 5): wynagrodzenie miesięczne brutto, wyrażone w PLN, jako suma 
zaoferowanego wynagrodzenia miesięcznego netto (kol. 3) i wartości podatku VAT (kol.5). 

- CENĘ OFERTOWĄ NETTO, jako iloczyn sumy wynagrodzenia miesięcznego netto podanego 
w kol. 3 i liczby miesięcy wykonywania usługi; 

- CENĘ OFERTOWĄ BRUTTO: jako iloczyn sumy wynagrodzenia miesięcznego brutto 
podanego w kol. 6 i liczby miesięcy wykonywania usługi. 

5. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały 
we wzorze umowy. 

6. Zgodnie z art. 225 ust. 1 uPzp jeżeli została złożona oferta, która prowadzi do powstania 
u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. 
o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 685), dla celów zastosowania 
kryterium ceny lub kosztu zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę 
podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. 

XVI. OPIS KRYTERIÓW 

1.  Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria oceny 
ofert: 
Kryterium 1:  Cena [PLN] – waga 60% 
Kryterium 2:  Nabłyszczanie wykładziny PCV - waga 20% 
Kryterium 3:  Mycie okien wraz z ościeżnicą – waga 20% 

2.  Łączna wartość punktowa oferty wyliczana będzie wg wzoru: 

W = C + N + M 
gdzie: 

C - oznacza wartość punktową w kryterium Cena; 

N - oznacza wartość punktową w kryterium Nabłyszczanie wykładziny PCV 

M - oznacza wartość punktową w kryterium Mycie okien wraz z ościeżnicą 
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Maksymalna łączna liczba punktów, jaką może otrzymać oferta Wykonawcy wynosi 100 pkt. 

2.1. Wartość punktowa (C) w kryterium  Cena wyliczana będzie według wzoru: 

C = 100 x (Cmin/Cn) x 60% 
gdzie: 

Cmin – [PLN] cena ofertowa brutto - najniższa wśród ocenianych ofert; 

Cn – [PLN] cena ofertowa brutto - ocenianej oferty. 

Maksymalna liczba punktów, jaką może otrzymać oferta Wykonawcy w kryterium Cena 
wynosi 60 pkt. 

2.2. Wartość punktowa w kryterium Nabłyszczanie wykładziny PCV (N) wyliczana będzie 
zgodnie z poniższą tabelą: 

Ilość razy 
Nabłyszczania wykładziny PCV (N) 

w całym okresie umownym 
Ilość punktów 

156 razy 0 pkt 
157-178 razy 10 pkt 
179-200 razy 20 pkt 

 
Maksymalna liczba punktów, jaką może otrzymać oferta Wykonawcy w kryterium 
Nabłyszczanie wykładziny PCV (N) wynosi 20 pkt. 

a) Kryterium Nabłyszczanie wykładziny PCV (N) opisane jest w rozdz. III Opisu 
przedmiotu zamówienia (załącznik nr 8 do SWZ). 

b) Wykonawca podaje w Formularzu ofertowym w kryterium Nabłyszczanie wykładziny 
PCV ilość razy wykonania w całym okresie umownym, w liczbach całkowitych. 

c) Wymagana przez Zamawiającego minimalna ilość razy Nabłyszczania wykładziny PCV 
(N) w całym okresie umownym wynosi 156 razy w ciągu 36 miesięcy trwania 
umowy, zgodnie z zapisami Opisu przedmiotu zamówienia. 

d) Jeżeli Wykonawca nie wskaże w ofercie ilości razy Nabłyszczania wykładziny PCV (N) 
zamawiający uzna, iż wykonawca oferuje minimalną ilość wykonania ww. usługi, za 
którą nie otrzyma punktów. 

e) Jeżeli Wykonawca poda ilość razy Nabłyszczania wykładziny PCV (N) większą niż 200 
razy w ciągu 36 miesięcy trwania umowy, do porównania i oceny ofert 
Zamawiający przyjmie ilość 200 razy, natomiast Wykonawca zobowiązany jest do 
realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie ze złożoną ofertą. W umowie zostanie 
wpisana ilość razy zaoferowana w ofercie przez Wykonawcę. 

2.3.Wartość punktowa w kryterium Mycie okien wraz z ościeżnicą (M) wyliczana będzie 
zgodnie z poniższą tabelą: 

Ilość razy 
Mycia okien wraz z ościeżnicą (M) 

w całym okresie umownym 
Ilość punktów 

6 razy 0 pkt 
7-9 razy 10 pkt 

10-12 razy 20 pkt 
 

Maksymalna liczba punktów, jaką może otrzymać oferta Wykonawcy w kryterium Mycie 
okien (M) wraz z ościeżnicą wynosi 20 pkt. 

a) Kryterium Mycie okien wraz z ościeżnicą (M) opisane jest w rozdz. III Opisu 
przedmiotu zamówienia (załącznik nr 8 do SWZ). 

b) Wykonawca podaje w Formularzu ofertowym w kryterium Mycie okien wraz z 
ościeżnicą (M) ilość razy wykonania w całym okresie umownym, w liczbach 
całkowitych. 
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c) Wymagana przez Zamawiającego minimalna ilość razy Mycia okien wraz z ościeżnicą 
(M) w całym okresie umownym wynosi 6 razy w ciągu 36 miesięcy trwania umowy, 
zgodnie z zapisami Opisu przedmiotu zamówienia. 

d) Jeżeli Wykonawca nie wskaże w ofercie ilości Mycia okien wraz z ościeżnicą (M) 
zamawiający uzna, iż wykonawca oferuje minimalną ilość wykonania ww. usługi, za 
którą nie otrzyma punktów. 

e) Jeżeli Wykonawca poda ilość razy Mycia okien wraz z ościeżnicą (M) większą niż 12 
razy w ciągu 36 miesięcy trwania umowy, do porównania i oceny ofert 
Zamawiający przyjmie ilość 12 razy, natomiast Wykonawca zobowiązany jest do 
realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie ze złożoną ofertą. W umowie zostanie 
wpisana ilość razy zaoferowana w ofercie przez Wykonawcę. 

3.  Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą liczba punktów. 
4.  Zamawiający oceni i porówna oferty niepodlegające odrzuceniu, złożone przez Wykonawców 

niepodlegających wykluczeniu z niniejszego postępowania. 
5.  Wartość C będzie wyliczana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, wg zasady, 

że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku 
w górę o 1. Jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest niższa od 5, to druga cyfra po przecinku 
nie ulega zmianie. 

XVII. POPRAWIANIE OMYŁEK W TREŚCI OFERTY 

1. Zamawiający na podstawie art. 223 ust. 2 uPzp poprawi w ofercie: 
1.1. oczywiste omyłki pisarskie; 
1.2. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek; 
1.3. inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, 

niepowodujące istotnych zmian w treści oferty; 
- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

2. W przypadku, o którym mowa w pkt 1.3. Zamawiający wyznacza Wykonawcy odpowiedni 
termin na wyrażenie zgody na poprawienie w ofercie omyłki lub zakwestionowanie jej 
poprawienia. Brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie uznaje się za wyrażenie zgody na 
poprawienie omyłki.  

3. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli Wykonawca w wyznaczonym terminie zakwestionował 
poprawienie omyłki, o której mowa w pkt 1.3. 

XVIII. WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ  

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta: 
1.1. odpowiada wszystkim wymaganiom ustawy - Prawo zamówień publicznych, 
1.2. spełnia wszystkie warunki określone w SWZ  
1.3. uznana została za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert określone 

w SWZ. 
2. Zamawiający niezwłocznie poinformuje równocześnie wszystkich Wykonawców o: 

2.1.wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo 
miejsce zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, 
którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca 
zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli 
oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną 
punktację; 

2.2.wykonawcach, których oferty zostały odrzucone – podając uzasadnienie faktyczne i 
prawne. 

2.3.unieważnieniu postępowania, 
– podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 
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3. Zamawiający zamieści informacje, o których mowa w pkt 2.1 i 2.3 na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania. 

4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może dokonać ponownego 
badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców oraz wybrać 
najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie. 

XIX. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO 
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY  

1. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą 
dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie 
będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 

2. Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia (art. 58 uPzp), Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie 
zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 

3. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą w terminie nie krótszym niż 10 dni od 
dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

4. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 
terminu, o którym mowa powyżej, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono 
tylko jedną ofertę. 

5. Zawarcie umowy nastąpi według wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 9 do SWZ 
uzupełnione o zapisy wynikające ze złożonej oferty. 

6. Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym 
przez Zamwiającego. 

7. Zamawiający nie później niż w terminie 30 dni od dnia zakończenia postępowania o 
udzielenie zamówienia przekazuje do publikacji w Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej 
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zawierające informację o wynikach tego postępowania. 

XX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY  

1. Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 
5% oferowanej ceny brutto.  

2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 
umowy. 

3. Zabezpieczenie może być wnoszone, według wyboru Wykonawcy, w jednej lub w kilku 
następujących formach: 
1) pieniądzu; 

2) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – 
kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 

3) gwarancjach bankowych; 

4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy 
z dnia 9.11.2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

4. Zamawiający nie wyraża zgody na wnoszenie zabezpieczenia w formach, o których mowa 
w art. 450 ust. 2 pkt 1-3 uPzp. 

5. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem 
na następujący rachunek bankowy:  

Santander Bank Polska S.A. Wrocław,  
nr konta 12 1090 2503 0000 0001 1257 6100 
IBAN: PL 12 1090 2503 0000 0001 1257 6100 
SWIFT: WBKPPLPP 
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6. W przypadku wniesienia wadium  w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie 
kwoty wadium na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

7. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na 
oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione 
w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono 
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej 
za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy. 

8. W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na 
jedną lub kilka form, o których mowa w art. 450 ust. 1 uPzp. Zamawiający nie wyraża 
zgody, aby wykonawca dokonał zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, 
o których mowa w art. 450 ust. 2 uPzp. 

9. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia 
i bez zmniejszenia jego wysokości. 

10. Gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa, poręczenie bankowe oraz poręczenia 
innych instytucji winny zostać złożone w formie dokumentu oryginalnego. Dokument 
zabezpieczenia powinien być wystawiony na Zamawiającego, mieć formę oświadczenia 
bezwarunkowego, nieodwołalnego i płatnego na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego. 

11. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia 
i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane. 

XXI. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE STOSUNKU PRACY, W 
OKOLICZNOŚCIACH O KTÓRYCH MOWA W ART. 95 uPZP 

1. Stosownie do dyspozycji art. 95 ust. 1 uPzp Zamawiający żąda, aby w trakcie realizacji 
przedmiotu zamówienia wykonawca lub podwykonawca zatrudniał na podstawie stosunku 
pracy osoby wykonujące wszystkie czynności wskazane w Opisie przedmiotu zamówienia, 
w zakresie realizacji zamówienia, polegające na wykonywaniu prac w sposób określony w 
art. 22§ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r.-Kodeks pracy (Dz.U z 2019 r. poz. 1040, 1043 i 
1495). 

2. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym 
wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu 
potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez 
wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w trakcie 
realizacji zamówienia: 
1) oświadczenie zatrudnionego pracownika; 
2) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie 

umowy o pracę, 
3) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię umowy o pracę zatrudnionego pracownika (kopia umowy/umów 
powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 
pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych 
osobowych tj.: w szczególności1 bez adresów, nr PESEL pracowników); 

4) innych dokumentów; 

                                                             

1
 Wyliczenie ma charakter przykładowy. Umowa o pracę może zawierać również inne dane, które podlegają 

anonimizacji. Każda umowa powinna zostać przeanalizowana przez składającego pod kątem zgodności z przepisami 
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; zakres anonimizacji umowy musi być zgodny z przepisami ww. ustawy. Każda umowa 
powinna zostać przeanalizowana przez składającego pod kątem przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018  r. o ochronie 
danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi być zgodny z przepisami ww. ustawy 
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- zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia 
na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego 
pracownika, date zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków 
pracownika. 

3. Wykonawca, przed zawarciem umowy przedłoży zamawiającemu  „Listę osób” wykonujących 
czynności, dla których wymagane jest zatrudnienie w ramach umowy o pracę,  przez 
Wykonawcę, Podwykonawcę, która stanowić będzie załącznik do umowy. 

4. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 
kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę 
wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane w ust. 1 
czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  
1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów 

i dokonywania ich oceny; 
2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów, 
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

5. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 
podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności zamawiający 
przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej 
w wysokości określonej we wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego. 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 
stosunku pracy osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności.  
W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 
wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli 
przez Państwową Inspekcję Pracy. 

XXII.WZÓR UMOWY/ZMIANA UMOWY 

1. Jako odrębny Załącznik nr 9 do SWZ Zamawiający zamieścił Wzór umowy, który określa 
warunki realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej 
oferty w zakresie uregulowanym w art. 455 uPzp oraz wskazanym we wzorze umowy. 

3. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy 
pisemnej. 

XXIII. WALUTA, W JAKIEJ BĘDĄ PROWADZONE ROZLICZENIA ZWIĄZANE 
Z REALIZACJĄ NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza 
SWZ dokonywane będą w PLN. 

XXIV. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ 

1. Środki ochrony prawnej określone w Dziale IX uPzp przysługują Wykonawcy, uczestnikowi 
konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub 
nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 
Zamawiającego przepisów ustawy.  

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie 
zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również 
organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 uPzp oraz Rzecznikowi 
Małych i Średnich Przedsiębiorstw. 

3. Środkami ochrony prawnej, o których mowa w pkt 1 są: 
- odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (art. 513 i nast. uPzp) 
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- skarga do Sądu Okręgowego w Warszawie (art. 579 i nast. uPzp) 
4. Odwołanie przysługuje na: 

4.1.niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, 
systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane 
postanowienie umowy; 

4.2.zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy 
ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub 
konkursie, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy; 

4.3.zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania 
konkursu na podstawie ustawy, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany. 

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w terminach wskazanych w art. 515 uPzp. 
6. Skarga do sądu przysługuje na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym 

mowa w art. 519 ust. 1, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego w terminie 
14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w 
art. 519 ust. 1, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. 

7. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby. 
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nr postępowania: BZP.2711.18.2021.BO 
Załącznik nr 1 do SWZ 

Miejscowość:       Data:       

Zamawiający: 
Uniwersytet Wrocławski,  

pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław 

F O R M U L A R Z  O F E R T O W Y  
 

I – DANE WYKONAWCY 

Nazwa Wykonawcy  
(Pełnomocnika w przypadku Konsorcjum): 

      

Siedziba Wykonawcy 
(ulica; numer; kod pocztowy; miejscowość): 

      

Adres do korespondencji 
(ulica; numer; kod pocztowy; miejscowość): 

      

NIP:        REGON:        

Numer konta bankowego:        

OSOBA DO KONTAKTÓW 
(imię, nazwisko): 

      

Telefon:       MAIL:        

adres skrzynki ePUAP:        

KONSORCJUM 2 z 
(Nazwa Partnera;  

Siedziba – ulica, numer, kod, 
miejscowość): 

NIP: 
REGON: 

Wypełnić tyle razy, ilu jest 
konsorcjantów  

      
      
      
      

II – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
Oferta dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: 

Kompleksowe utrzymanie czystości w pomieszczeniach oraz na posesji wokół budynku 
Instytutu Studiów Klasycznych, Sródziemnomorskich i Orientalnych przy ul. Komuny 
Paryskiej 21 we Wrocławiu. 

 
I. Niniejszym, po zapoznaniu się z ogłoszeniem i treścią SWZ (ze wszystkimi załącznikami, 

ewentualnymi Informacjami dla Wykonawców), w postępowaniu prowadzonym w trybie 
przetargu nieograniczonego, oferujemy przedmiot zamówienia, opisany szczegółowo w SWZ i 
załącznikach do niej za cenę uwzględniającą wszystkie koszty wykonania zamówienia oraz 
zobowiązujemy się zrealizować w zakresie ustalonym w SWZ i zmianach do SWZ, w sposób 
wskazany w umowie na niżej wymienionych warunkach: 

Lp Nazwa usługi 
Wynagrodzen
ie miesięczne 
netto (PLN) 

Stawka 
podatku 
VAT (%) 

Wartość 
podatku VAT 

(kol.3 x kol.4) 
(PLN) 

Wynagrodzenie 
miesięczne brutto 

(kol.3 + kol.5) 
(PLN) 

1 2 3 4 5 6 

1 Sprzątanie pomieszczeń 
………… ………… ………… ………… * 

2 Sprzątanie posesji 
………… ………… ………… ………… 

                                                             

2
 Wypełnić jeżeli wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia. 
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3 

Miesięczne wynagrodzenie za czynności 
związane z ogłoszonym na obszarze 
Rzeczypospolitej Polskiej stanem zagrożenia 
epidemicznego lub stanem epidemii ………… ………… ………… ………… 

CENA OFERTOWA NETTO: 
(suma wartości w kol.3 x 36 miesięcy) …………………………………….. zł 

CENA OFERTOWA BRUTTO3: 
(suma wartości w kol.6 x 36 miesięcy) ………………………………………. zł 

Nabłyszczanie wykładziny PCV: …………. razy 
(ilość razy w całym okresie umownym) 

Mycie okien wraz z ościeżnicą: …………. razy 
(ilość razy w całym okresie umownym) 

 
II. Oświadczam/y, że jestem/śmy związani ofertą przez okres wskazany w SWZ. 

III. Oświadczam/y, że akceptuję/emy bez zastrzeżeń wzór umowy przedstawiony w SWZ, 
w przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję/emy się zawrzeć umowę 
w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez zamawiającego oraz zobowiązuję/emy się 
wnieść zabezpieczenie umowy zgodnie z treścią SWZ w wysokości 5% ceny ofertowej 
brutto. 

IV. Oświadczam/y, że oferuję/emy przedmiot zamówienia zgodny z opisem przedmiotu 
zamówienia wskazanym w Załączniku nr 8 do SWZ. 

V. Zamierzam/y powierzyć podwykonawcom (o ile są znani) następujące części zamówienia: 

Nazwa i adres podwykonawców (o ile są już znani) 
Część zamówienia, która zostanie powierzona 
podwykonawcy  

  

VI. Oświadczam/y4, że informacje            (wymienić czego dotyczy) zawarte w 
następujących dokumentach/plikach:            (należy podać nazwę dokumentu/pliku) 

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa zgodnie z definicją zawartą w treści art. 11 ust. 4 ustawy 
z 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być udostępniane innym 
uczestnikom postępowania. 

UZASADNIENIE5: 
Jednocześnie wykazuję/my, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, 
ponieważ:                                                                             

VII. Zgodnie z art. 225 ust. 1 uPzp oświadczam/y, że wybór mojej/naszej oferty będzie/nie 
będzie6 prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z 
przepisami ustawy o podatku od towarów i usług. 
W przypadku, gdy wybór oferty Wykonawcy będzie prowadzić do powstania u zamawiającego 
obowiązku podatkowego Wykonawca wskazuje7: 

                                                             

3 Jeśli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Polski, oraz jeśli na podstawie odrębnych przepisów nie jest 
zobowiązany do uiszczenia podatku od towarów i usług w Polsce, Wykonawca wskazuje w ofercie cenę netto (tj. nieobejmującą podatku 
od towarów i usług). 
4
 Wykonawca wypełnia, jeżeli go dotyczy. 

5 Wykonawca informację, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, wykazuje powyżej lub w osobnym pliku w 
Ofercie. 
6 Niewłaściwe skreślić. 
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1. nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do 
powstania obowiązku podatkowego:                     ; 

2. wartość towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez 
kwoty podatku:                     ; 

3. stawkę podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała 
zastosowanie:                     . 

VIII. Oświadczam/y, że jestem/śmy (należy wybrać z listy poniżej): 
 mikroprzedsiębiorstwo 
 małe przedsiębiorstwo 
 średnie przedsiębiorstwo 
 duże przedsiębiorstwo 
 jednoosobowa działalność gospodarcza 
 osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej 
 inny rodzaj 

Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i 
średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do 
celów statystycznych.  
Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub 
roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR. 
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub 
roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR. 
Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi 
przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 
milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR. 

IX. Oświadczam/y, że podpisuję/my niniejszą ofertę jako osoba/y do tego upoważniona/e. 
X. Oświadczamy, że wadium zostało wniesione w dniu            w formie: 

                w kwocie:                           

Nr rachunku bankowego wraz z podaniem waluty prowadzonego rachunku Wykonawcy, na 
które zamawiający zwraca wadium w przypadku wpłacenia wadium w pieniądzu: 
                         . 

Adres mailowy gwaranta lub poręczyciela, na który należy odesłać oświadczenie o zwolnieniu 
wadium:                           

XI. Wraz z Formularzem oferty składam/y dokumenty wymagane w SWZ. 
XII. Oświadczam/y, że zapoznałem/liśmy się z treścią klauzuli informacyjnej, o której mowa w 

rozdziale III SWZ oraz, że wypełniłem/liśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 
lub art. 14 RODO8 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub 
pośrednio pozyskałem/liśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w 
niniejszym postępowaniu9.  

Formularz oferty musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do 
reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

                                                                                                                                                                                                             

7 Punkt 1-3 powyżej wypełniają wyłącznie Wykonawcy, których wybór oferty prowadziłby u Zamawiającego do powstania obowiązku 
podatkowego tzn. kiedy zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług to nabywca (zamawiający) będzie zobowiązany do 
rozliczenia (odprowadzenia) podatku VAT 
8
 Rozporządzenie 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). 
 
9 W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie 
stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa 
(usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 
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UWAGA!!! 

Niniejsze zobowiązanie wypełnia podmiot udostępnijacy zasoby w przypadku, gdy wykonawca polega na 
jego zasobach w celu wykazania warunku dysponowania zasobami technicznymi lub zawodowymi. 
Dokument należy złożyć wraz z ofertą!  

Nr postępowania BZP.2711.18.2021.BO 
Załącznik nr 3 do SWZ 

ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY 

 

Nazwa podmiotu udostępniającego zasoby: 
......................................................................................................................................  
Adres siedziby podmiotu udostępniającego zasoby:  
......................................................................................................................................  
 
KRS/CEiDG/ (w zależności od podmiotu): ……………………..…………………………………………………………………………. 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: 

Kompleksowe utrzymanie czystości w pomieszczeniach oraz na posesji wokół 
budynku Instytutu Studiów Klasycznych, Sródziemnomorskich i Orientalnych 

przy ul. Komuny Paryskiej 21 we Wrocławiu. 

prowadzonego przez: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocławski 
ja (my) niżej podpisany(i) 

..................................................................................................................................... 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

zobowiązuję się do oddania zasobów na potrzeby wykonania niniejszego zamówienia 
następującemu Wykonawcy: 
…………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………… 

(nazwa i adres wykonawcy) 

Oświadczam/-y, iż: 
a) udostępniam Wykonawcy ww. zasoby, w następującym zakresie: ………………………..……………..… 

.................................................................................................................................. 
b) sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów będzie następujący:  

.................................................................................................................................. 
c) zakres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący: ………………........... 
..................................................................................................................................... 
d) okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący: ........................ 
..................................................................................................................................... 
e) będę realizował poniżej wymienione usługi, których dotyczą udostępniane zasoby odnoszące 

się do warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej i zawodowej, na 
których polega Wykonawca: ……………………………………………………………………………………………….….. 

 
UWAGA: 
Zamiast niniejszego Zobowiązania wykonawca możne przedstawić inny podmiotowy środek dowodowy 
potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami 
podmiotów udostępniających zasoby w zakresie określonym w art. 118 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 
2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2019 r. poz. 2019 ze zm.), jeżeli Wykonawca w celu 
wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach technicznych lub 
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby 

Zobowiązanie musi być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez 
osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu udostępniającego zasoby. 
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Dokument należy złożyć wraz z ofertą tylko w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających 
się o udzielenie zamówienia !  

Nr postępowania BZP.2711.18.2021.BO 
Załącznik nr 4 do SWZ 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE 
ZAMÓWIENIA składane na podstawie art. 117 ust .4 uPzp 

 

Wykonawca 1: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

(pełna nazwa i adres) 

Wykonawca 2: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

(pełna nazwa i adres) 

Wykonawca …: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

(pełna nazwa i adres) 
 

Uczestnicząc w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego pn.: 

Kompleksowe utrzymanie czystości w pomieszczeniach oraz na posesji wokół 
budynku Instytutu Studiów Klasycznych, Sródziemnomorskich i Orientalnych  

przy ul. Komuny Paryskiej 21 we Wrocławiu 
(nazwa postępowania) 

 
Niniejszym oświadczam/y, że: 
 
1. Warunek dotyczący zdolności technicznej i zawodowej opisany w rozdziale VIII pkt 1.4 SWZ 

spełnia/ają w naszym imieniu Wykonawca/y: 
 

Nazwa Wykonawcy Usługi, które będą wykonywane przez Wykonawcę 
(określenie czynności wykonywanych przez Wykonawcę) 

  
  
  

 
 
Oświadczenia musi być opatrzone przez osobę lub osoby uprawnione do 
reprezentowania Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 
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UWAGA ! - Dokument należy złożyć po wezwaniu przez Zamawiającego 

Nr postępowania BZP.2711.18.2021.BO 
Załącznik nr 5 do SWZ 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 
O PRZYNALEŻNOŚCI / BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI 

DO GRUPY KAPITAŁOWEJ 
składane na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 5 uPzp 

Wykonawca: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
(pełna nazwa/firma i adres) 

 
 
Uczestnicząc w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego pn.: 

Kompleksowe utrzymanie czystości w pomieszczeniach oraz na posesji wokół 
budynku Instytutu Studiów Klasycznych, Sródziemnomorskich i Orientalnych  

przy ul. Komuny Paryskiej 21 we Wrocławiu 
Oświadczam, że: 
Należę* do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. 
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369, 1571 i 1667), co następujący 
Wykonawca, który złożył odrębną ofertę, w postępowaniu: 
……………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………… 
i przedkładam następujące dokumenty lub informacje potwierdzające przygotowanie oferty, 
niezależnie od ww. wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej: 
……………………………………………………........................................................................................ 
 
lub 
nie należę* do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. 
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369, 1571 i 1667), co inny 
Wykonawca, który złożył odrębną ofertę, w postępowaniu. 
 
 
 
Oświadczenie musi być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez 
osobę/y uprawnione do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawcy wspólnie 
ubiegającego się o dzielenie zamówienia. 
 
 
 
* niepotrzebne skreślić  
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Załącznik nr 6 do SWZ 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY  
O AKTUALNOŚCI INFORMACJI ZAWARTYCH W JEDZ 

Wykonawca:10 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

Uczestnicząc w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego pn.: 

Kompleksowe utrzymanie czystości w pomieszczeniach oraz na posesji wokół 
budynku Instytutu Studiów Klasycznych, Sródziemnomorskich i Orientalnych  

przy ul. Komuny Paryskiej 21 we Wrocławiu 

Świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego oświadczenia, oświadczam że 
aktualne są informacje zawarte w Jednolitym Europejskim Dokumencie Zamówienia (JEDZ), 
o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania, 
o których mowa w: 

1) w art. 108 ust. 1 pkt 3 uPzp; 
2) w art. 108 ust. 1 pkt 4 uPzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie 

publiczne tytułem środka zapobiegawczego; 
3) w art. 108 ust. 1 pkt 5 uPzp, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia 

mającego na celu zakłócenie konkurencji; 
4) w art. 108 ust. 1 pkt 6 uPzp; 
5) art. 109 ust. 1 pkt 1 uPz podnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności 

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); 

6) w art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. b uPzp, dotyczących ukarania za wykroczenie, za które 
wymierzono karę ograniczenia wolności lub karę grzywny; 

7) w art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. c uPzp; 
8) w art. 109 ust. 1 pkt 3 uPzp, dotyczących ukarania za wykroczenie, za które wymierzono 

karę ograniczenia wolności lub karę grzywny; 
9) w art. 109 ust 1 pkt 5-10 uPZp. 

Świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego oświadczenia, oświadczam, iż 
następujące informacje zawarte w złożonym przeze mnie Jednolitym Europejskim Dokumencie 
Zamówienia (JEDZ), o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp, w zakresie podstaw wykluczenia, 
są nieaktualne w zastępującym zakresie11: ………………………………………………………………..….. 

(wskazać odpowiedni punkt z listy wskazanej powyżej) 

Oświadczenie musi być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez 
osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania odpowiednio Wykonawcy / Wykonawcy 
wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/ podmiotu udostępniającego 
zasoby.  

                                                             

10
 W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców oświadczenie składa 

każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. W przypadku korzystania z zasobów 
podmiotu udostępniajacego zasoby oświadczenie składa ten podmiot. 

11
 Wypełnić jeżeli dotyczy. 
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WYKAZ USŁUG 

 

Postępowanie przetargowe pn.: 

Kompleksowe utrzymanie czystości w pomieszczeniach oraz na posesji wokół 
budynku Instytutu Studiów Klasycznych, Sródziemnomorskich i Orientalnych 

przy ul. Komuny Paryskiej 21 we Wrocławiu 

Wykaz usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – spełniających warunki określone 
w Rozdziale VIII ust. 1 pkt. 1.4 SWZ. 

Lp. 
Podmiot, na rzecz 

którego usługa została 
wykonana  

 

Rodzaj wykonanej usługi 
potwierdzający spełnienie warunków określonych  

w rozdziale VIII pkt. 1.4 SIWZ 

Termin rozpoczęcia  
i termin 

zakończenia 
realizacji usługi 

 1 2 3 

1 

Nazwa: 

…………………………………

………………………………… 

Adres: 

…………………………………

………………………………… 

 
Nazwa usługi: .......................................................... 

…………………………………………………………………………………………… 

Ww. usługa sprzątania obejmowała sprzątanie 
powierzchni wewnętrznych. 

 
TAK/NIE* 

 
Wielkość sprzątanych powierzchni wewnętrznych: 

……………….. m2 

od ……….……… 
dd/mm/rrrr 

 
 

do ……….……… 
dd/mm/rrrr 

2 

Nazwa: 

…………………………………

………………………………… 

Adres: 

…………………………………

………………………………… 

 
Nazwa usługi: .......................................................... 

…………………………………………………………………………………………… 

Ww. usługa sprzątania obejmowała sprzątanie 
powierzchni wewnętrznych. 

 
TAK/NIE* 

 
Wielkość sprzątanych powierzchni wewnętrznych: 

……………….. m2 

od ……….……… 
dd/mm/rrrr 

 
 

do ……….……… 
dd/mm/rrrr 

UWAGA!  
Należy załączyć dowody potwierdzające, czy ww. usługi zostały wykonane należycie. 

* zaznaczyć odpowiednie 
 

 

Dokument musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez 
osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy. 

 
 

 
…………………………………………………………… 

Pieczęć Wykonawcy 

Załącznik nr 7 do SIWZ 

strona  
z ogólnej liczby stron  


