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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH 

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
do zamówienia publicznego prowadzonego w trybie  

przetargu nieograniczonego  

na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. "Prawo zamówień publicznych" 

Dział II, Rozdział 3, Oddział 1 – art. 39 i nast.  

 (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) 

 

o wartości szacunkowej poniżej kwoty 221 000 euro dla usług 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych,  

na tablicy ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego  

i na stronie internetowej Zamawiającego: www.muzeum1939.pl 

 

 

 

 

„Kompleksowe sprzątanie budynku i terenu wokół budynku 

Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku” 

Nr postępowania ZP.280.14.2019 

 

 

 

 

 

 

Dyrektor 

Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku 
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Rozdział I. Nazwa i adres Zamawiającego  

Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku 

Plac Władysława  Bartoszewskiego 1 

80-862 Gdańsk 

 

REGON 367011290; NIP 5833241894 

tel. (58) 323 7 (553) /520,  

e-mail: przetargi@muzeum1939.pl  

Adres strony internetowej: www.muzeum1939.pl 

 

Rozdział II. Tryb udzielenia zamówienia.  
1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 

39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych zwanej dalej „ustawą 

PZP”.  

2. Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach 

wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.  

3. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną 

dalej „SIWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy PZP i aktów wykonawczych tejże ustawy. 

4. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp w niniejszym postępowaniu, 

Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta 

została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w 

postępowaniu. 

 

Rozdział III. Opis przedmiotu zamówienia.  

 
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa sprzątania terenów zewnętrznych i powierzchni wewnątrz 

w budynku Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku przy Placu Władysława Bartoszewskiego 1, 

80-862 Gdańsk 

2. Ogólna powierzchnia pozioma do utrzymania czystości wynosi 30.560,18 m2, a powierzchnia 

pionowa 4037,97 m2 

3. Zamawiający może wyłączyć z utrzymania część powierzchni z powodu prac remontowo–

modernizacyjnych lub zmiany przeznaczenia pomieszczeń. O zamiarze wyłączenia części 

powierzchni Zamawiający zobowiązany jest zawiadomić Wykonawcę nie później niż 7 dni przed 

planowaną zmianą. 

4. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania przedmiotu zamówienia w sposób należyty tzn. 

czynności wynikające z przedmiotu zamówienia muszą być wykonywane na bieżąco, a realizacja 

mailto:przetargi@muzeum1939.pl
http://www.muzeum1939.pl/
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tych czynności musi być wykonywana bezwzględnie w ramach określonych w opisie przedmiotu 

zamówienia godzin. 

5. Wykonawca stosować będzie własny, sprawny sprzęt zapewniając jego ilość w stopniu 

niezbędnym do wykonania usługi, uwzględniając zapotrzebowanie Zamawiającego. 

6. Na zasadach określonych w umowie, jakość i sposób świadczenia usługi będzie podlegała ocenie 

przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego w terminach ustalonych przez 

Zamawiającego. 

7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ oraz 

postanowienia umowy załącznik nr 5 do SIWZ. 

8. Przedmiot zamówienia obejmuje również: 

1) Mycie wystawy głównej w soboty między godz. 07:00 - 09:30, co najmniej 2-3 osób; 

2) W weekendy wynoszenie śmieci z siedziby wew. i na zew. między 13:00-15:00; 

3) Godziny pracy serwisu 6:30 – 14:30; kolejna zmiana 14:30 – 19:30 – co najmniej 3 osoby. 

9. Zamawiający w ramach przedmiotu zamówienia może zapewnić:  

1) pomieszczenie socjalne, w pełni wyposażone (lodówka, mikrofala, stoły, krzesła) 

2) pomieszczenie na sprzęt 

3) magazyn na artykuły chemiczne 

10. Zamawiający pokrywa koszty zużycia wody. 

11. Zamawiający przewiduje prawo opcji. W ramach prawa opcji przedmiot zamówienia będzie 

obejmował wykonanie przez Wykonawcę czynności określonych w Załączniku nr 6 do SIWZ do 

wysokości 4 % wartości szacunkowej przedmiotu zamówienia w zakresie wykraczającym poza 

opis przedmiotu zamówienia podstawowego. Wartość prac zleconych dodatkowo w ramach 

prawa opcji zostanie wyliczona na podstawie Kosztorysu świadczonych usług, którego wzór 

stanowi załącznik nr 6.3. do SIWZ. Realizacja zamówienia w ramach prawa opcji zostanie 

przeprowadzona na zasadach wskazanych w Załączniku nr 5 do SIWZ – projekcie Umowy.   

12. Wykonawca zobowiązany będzie do potwierdzenia wykonywanych czynności w ramach 

przedmiotu zamówienia poprzez wypełnianie co 2 godziny karty oceny pracy stanowiącej 

załącznik nr 2. ocena pracy dotyczy pomieszczeń sanitarnych na poziomie -3,-2, 0 – toalety 

publiczne i pokoje „matki i dziecka” 

13. Wykonawca będzie świadczył usługę sprzątania za pomocą własnego sprzętu, własnych środków 

chemicznych i własnych środków czystości. 

14. Środki chemiczne używane do utrzymania czystości muszą być dopuszczone do obrotu i 

użytkowania oraz posiadać wysoki standard jakości.  

15. Wykonawca musi zapewnić stałą ekipę sprzątającą, a jeśli zajdzie konieczność zmiany 

pracownika zadba o prawidłowe przeszkolenie nowego pracownika w zakresie zadań i 

znajomości topografii budynku.  

16. Przez cały okres obowiązywania umowy Zamawiający uprawniony jest do kontroli wykonywania 

przez Wykonawcę usług objętych umową. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości 

Wykonawca zobligowany jest do ponownego wykonania czynności nieprawidłowo wykonanej 

lub/i dokonania czynności zaniechanej w terminie skazanym przez Zamawiającego.  
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17. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego o każdym stwierdzonym przypadku 

uszkodzenia lub zniszczenia mienia Zamawiającego znajdującego się na terenach objętych 

przedmiotem zamówienia.  

18. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i awarie wyrządzone przez Wykonawcę w 

związku z wykonywaniem przedmiotu zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany do 

natychmiastowego usunięcia wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez Wykonawcę. 

19. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania przez cały okres trwania umowy, ubezpieczenia od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę 

ubezpieczenia na wszystkie i jedno zdarzenia na kwotę nie mniejszą niż 300.000 zł (trzysta 

tysięcy złotych). 

20. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w załączniku 6 do SIWZ (6.1, 6.2 i 6.3). 

21. Wykonawca lub Podwykonawca jest zobowiązany do zatrudniania na podstawie umowy                 

o pracę [tj. regularne wykonywanie pracy osobiście w ustalonym miejscu i czasie wskazanym 

przez pracodawcę, pod jego nadzorem (zgodnie z art. 22 § 1 kodeksu pracy)] osób wykonujących 

czynności, określone w pkt 3, w zakresie realizacji zamówienia: 

1) sposób dokumentowania zatrudnienia osób: oświadczenie Wykonawcy o zatrudnianiu na 

umowę o pracę osób wykonujących czynności wymienione w pkt 3. W przypadku 

rozwiązania stosunku pracy przez osobę lub przez pracodawcę przed zakończeniem okresu 

realizacji zamówienia, Wykonawca będzie obowiązany do zatrudnienia na to miejsce innej 

osoby; 

2) uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o 

których mowa w art. 29 ust 3a ustawy, oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań: 

Zamawiający ma prawo w każdym okresie realizacji zamówienia zwrócić się do 

Wykonawcy o przedstawienie zanonimizowanej (z wyjątkiem imienia i nazwiska, daty 

zawarcia umowy, rodzaju umowy o pracę oraz wymiaru etatu) dokumentacji zatrudnienia 

osób, o których mowa w pkt 3, natomiast Wykonawca ma obowiązek przedstawić ją 

niezwłocznie Zamawiającemu; 

3) rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób 

wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia: pracownicy fizyczni faktycznie 

wykonujący usługi sprzątania określone w szczegółowym opisie przedmiotu 

zamówienia – Załączniku nr 6. 

4) jeżeli czynności wskazane w pkt 3 spełniające przesłanki art. 22 § 1 Kodeksu Pracy 

Wykonawca/podwykonawca będzie Wykonywał samodzielnie (jako właściciel 

/współwłaściciel) Zamawiający uzna to za spełnienie warunku zatrudnienia na umowę o 

pracę osób wykonujących czynności związane z realizacją zamówienia. 

22. Oferowane usługi muszą odpowiadać wymaganiom Zamawiającego, opisanym w SIWZ oraz 

zgodnie z wszelkimi obowiązującymi aktami prawnymi, właściwymi w przedmiocie zamówienia 

i na warunkach zawartych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ. 

23. Określenie przedmiotu zamówienia za pomocą nazw i kodów ze Wspólnego Słownika Zamówień 

CPV:  

90910000-9   Usługi sprzątania 
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90911200-8   Usługi sprzątania budynków 

90911300-9   Usługi czyszczenia okien 

90914000-7   Usługi sprzątania parkingów 

90610000-6   Usługi sprzątania i zamiatania ulic 

77314100-5   Usługi w zakresie trawników 

90620000-9   Usługi odśnieżania 

90630000-2   Usługi usuwania oblodzeń 

24.  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  

25.  Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.  

26.  Zamawiający nie dopuszcza możliwości zawarcia umowy ramowej.  

27. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6.  

1) Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia 

zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług zamówienia  z wolnej ręki 

polegającego na powtórzeniu podobnych usług w zakresie wykonania Kompleksowego 

sprzątania budynku i terenu wokół budynku Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, a ich 

wartość łączna nie przekroczy 3% wartości zamówienia podstawowego. 

2) Zakres usług podobnych jest zgodny z przedmiotem zamówienia podstawowego tj.: 

Kompleksowego sprzątania budynku i terenu wokół budynku Muzeum II Wojny Światowej 

w Gdańsku, oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu 

jego wartości. 

28. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę usług.  

29. Podwykonawstwo. 

1) W przypadku, gdy Wykonawca zamierza zatrudnić Podwykonawców do realizacji 

przedmiotu umowy, jest on zobowiązany na piśmie zawiadomić o tym fakcie 

Zamawiającego.  

2) Wykonawca lub Podwykonawca ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną 

za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są dostawy lub usługi, oraz jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem 

umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości niniejszej mowy. 

Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o 

wartości większej niż 50.000,00 zł,  

3) Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi i do jej zmian 

w terminie 14 dni uważa się za akceptację poświadczonej kopii umowy przez 

Zamawiającego.  

 

Rozdział IV. Termin wykonania zamówienia.  
Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia był realizowany od dnia zawarcia umowy 

jednak nie wcześniej niż od dnia 1.12.2019 roku do dnia 31.12.2020 roku tj. 13 m-cy. W 

przypadku gdy Umowa zostanie zawarta po dniu 1.12.2019 roku, Wykonawca rozpocznie 

realizację Przedmiotu zamówienia w terminie wskazanym przez Zamawiającego.  
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Rozdział V. Warunki udziału w postępowaniu.  
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:  

1)  nie podlegają wykluczeniu;  

2)  spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:  

a)  sytuacji ekonomicznej lub finansowej.  

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada 

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną o wartości nie mniejszej niż 

300.000,00 PLN. 

 

b) zdolności technicznej lub zawodowej.  

Wykonawca w celu potwierdzenia posiadania zdolności technicznej lub zawodowej musi 

wykazać, że: 

− wykonał należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania 

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 

dwa zamówienia (potwierdzone dowodami, że usługi te zostały wykonane lub są 

wykonywane należycie) obejmujące w swoim zakresie kompleksowe sprzątanie i 

utrzymanie czystości budynku użyteczności publicznej (obiektu kubaturowego 

użyteczności publicznej zaliczonego do klas 1220, 1261 z wyłączeniem − Cyrków, 

Budynków schronisk dla zwierząt; Budynków ogrodów zoologicznych i botanicznych, 

1241, 1263, 1264 lub 1262 według Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych 

stanowiącej załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w 

sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz. U. Nr 112, poz. 

1316) o powierzchni co najmniej 5.000 m2 (w ramach jednego budynku) przez okres 

nieprzerwanie, co najmniej 6 miesięcy w każdym zamówieniu, w tym co najmniej jedna 

usługa musi obejmować również  pielęgnację zieleni i odśnieżanie. 

Uwaga! W przypadku zamówienia wykonywanego (nie zakończonego) część 

zamówienia faktycznie już wykonana musi spełniać w/w określone wymogi 

Zamawiającego. 

   -  dysponuje narzędziami i urządzeniami technicznymi tj. co najmniej: 

- 1 szt. urządzenie spalinowe do odśnieżania, oraz  

- 1 szt. urządzenie spalinowe do koszenia oraz 

- 1 szt. wąż na bębnie lub innym podajniku o długości co najmniej 50 mb oraz 

- 1 szt. myjka ciśnieniowa do szyb oraz 

- 1 szt. maszyna czyszcząca powierzchnie płaskie z fotelem dla operatora zamiatająco- 

czyszcząca (akumulatorowa) 

 

UWAGA! W przypadku wykonawców, którzy wykazują wartość usług w innych walutach niż PLN, 

Zamawiający przeliczy ich wartość po średnim kursie NBP z dnia ukazania się ogłoszenia o 

zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu 

w Biuletynie Zamówień Publicznych NBP nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę 
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przeliczenia przyjmuje się pierwszy publikowany średni kurs NBP waluty po dniu publikacji 

ogłoszenia o zamówieniu 

2. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada 

wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych 

wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na 

realizację zamówienia.  

 

Rozdział VI. Podstawy wykluczenia, z postępowania.  

1. Udzielenie zamówienia określonego w niniejszej SIWZ mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy 

nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie: 

1) Przesłanek obligatoryjnych z art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 ustawy, 

2) Przesłanki fakultatywnej z art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy tzn. w stosunku do którego otwarto 

likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest 

przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził 

likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo 

restrukturyzacyjne (Dz. U. 2017 poz. 1508 ) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem 

wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym 

postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację 

majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 296 ust. 1 

ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2017 r. poz.2344 ); 

3) Środki naprawcze (self- cleaning): 

Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz pkt 16-

20 lub ust. 5 pkt 1 ustawy może na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy przedstawić dowody na 

to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w 

szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub 

przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub 

naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z 

organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i 

kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub 

przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy.  

Zastosowanie środków naprawczych nie będzie miało miejsca w stosunku do Wykonawcy 

będącego podmiotem zbiorowym, Wykonawcy, wobec którego orzeczono prawomocnym 

wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz wobec którego nie upłynął 

jeszcze określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 

4) Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę                     

i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy oraz uzna za wystarczające przedstawione 

przez niego dowody. W przypadku nieuwzględnienia przedstawionych dowodów 

Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania. 
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Rozdział VII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw 

wykluczenia.  
1. Do oferty wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenia, które 

stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki 

udziału w postępowaniu według wzorów dołączonych do SIWZ (załączniki nr 2 i nr 3);  

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenia                 

o których mowa w ust. 1 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

Oświadczenia te mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw 

wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia. 

3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia ustanawiają 

wspólnego pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania                 

w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 23 ust. 2 

ustawy PZP. 

4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w rozdz. V ust. 1 

pkt 2) niniejszej SIWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, 

lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej 

lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim 

stosunków prawnych, 

5. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa w ust. 4 wystąpi 

wyłącznie w przypadku kiedy: 

1)  Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji 

finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów udowodni zamawiającemu, że realizując 

zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności 

przedstawiając zobowiązanie (zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ) tych podmiotów do 

oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

2)   Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności 

techniczne lub zawodowe lub sytuacja finansowa lub ekonomiczna pozwalają na wykazanie 

przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie 

zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 

13–22 i ust. 5 pkt 1. 

3)  Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa,  

podmiotu, o którym mowa w ust. 4, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę 

warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy 

wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez 

Zamawiającego: 

a)  zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 

b)  zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli 

wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub 

ekonomiczną, o których mowa w ust. 4. 

6. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku 
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istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na 

ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w 

oświadczeniach, o których mowa w ust. 1, stanowiących załącznik nr 2 i 3 do SIWZ. 

7. Wykonawca który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu 

wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza 

informacje o podwykonawcach w oświadczeniach, o których mowa w ust. 1. 

8. W przypadku spółki cywilnej Zamawiający przyjmuje, że Wykonawcami w rozumieniu art. 2 ust. 

11 ustawy Pzp, są wspólnicy spółki cywilnej, których udział w postępowaniu jest traktowany jako 

wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia w rozumieniu art. 23 ust. 1 ustawy Pzp, 

oświadczenia, o których mowa w ust. 1 dotyczyć winny każdego ze wspólników tej spółki w 

zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

9. Każdy z Wykonawców, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej 

informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy (informacje z otwarcia ofert), przekazuje 

zamawiającemu oświadczenie (załącznik nr 4 do SIWZ)o przynależności lub braku 

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

Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym 

wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ. 

10. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została 

najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na 

dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w:  

1) art. 25 ust. 1 pkt. 3 ustawy: w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie 

art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i 

informacji  o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru 

lub ewidencji, 

2) art. 25 ust. 1 pkt. 1 ustawy: w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu: 

a) Wykaz wykonanych usług, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, usług w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, 

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem 

ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały 

wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane 

należycie. Należy wypełnić załącznik nr 8 do SIWZ.   

-  dowodami, o których mowa wyżej są referencje bądź inne dokumenty wystawione 

przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, w a w przypadku 

świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej 

przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych 

dokumentów – oświadczenie wykonawcy; 

-  w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje 

bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być 

wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 

-  w przypadku, gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wykazane 
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w wykazie zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku 

przedkładania dowodów potwierdzających czy te usługi zostały wykonane 

należycie; 

-  w razie konieczności, szczególnie, gdy wykaz usług lub dowody potwierdzające 

czy usługi zostały wykonane należycie budzą wątpliwości Zamawiającego, 

Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz 

którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub 

ciągłych są wykonywane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów 

bezpośrednio Zamawiającemu.  

b) Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych 

Wykonawcy w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do 

dysponowania tym sprzętem. Należy wypełnić załącznik Nr 9 do SIWZ. 

c) Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że 

Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności związanej z przedmiotem zamówienia. 

Uwaga! Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganego 

dokumentu, o którym mowa w pkt. 2 lit c) Zamawiający dopuszcza złożenie przez 

Wykonawcę innych dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 2c Pzp.   

11. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów,                       

o których mowa w niniejszym rozdziale, w formie elektronicznej pod określonymi adresami 

internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z 

tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. 

12. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie 

zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do 

złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w ust. 10 

potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu i spełniają warunki udziału w postępowaniu,                 

a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub 

dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 

13. Ponadto zgodnie z art. 36b. ust. 1a. ustawy Pzp Wykonawca podaje nazwy albo imiona i 

nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w 

usługi. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa 

w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat 

nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację zadań.  

14. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu 

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany 

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.  

15. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 10 pkt. 1 - składa dokument lub 

dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 
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potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

16. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 

zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa 

w ust. 15, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze 

wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której 

dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, 

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze 

względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 

Dokumenty, o których mowa powyżej powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania ofert. 

17. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczeń, o których mowa w ust. 1, oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub innych 

dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są 

niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, 

zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie 

wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo 

konieczne byłoby unieważnienie postępowania.  

18. Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganych Pełnomocnictw albo złoży wadliwe Pełnomocnictwa, 

Zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich 

złożenia oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie 

postępowania.   

 

Rozdział VIII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego               

z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także 

wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.  

 

1. Postępowanie jest prowadzone w języku polskim. 

2. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem 

sprawy określonym w SIWZ.  

3. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy 

mogą przekazywać pisemnie lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty, umowy oraz 

oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdziale VII niniejszej SIWZ (również                      

w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP) dla 

których dopuszczalna jest forma pisemna.  

4. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę 

pisemnie winny być składane na adres Zamawiającego wskazany w Rozdziale I. 

5. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą 

elektroniczną winny być kierowane na adres: przetargi@muzeum1939.pl  

mailto:przetargi@muzeum1939.pl
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6. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane w formie 

elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu ich 

otrzymania.  

7. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.  

8. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca 

dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert, Zamawiający udzieli wyjaśnień 

niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli 

wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub 

dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek 

bez rozpoznania. Zamawiający zamieści wyjaśnienia na stronie internetowej, na której 

udostępniono SIWZ. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania 

wniosku.  

9. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, 

jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie 

Zamawiającego. 

10. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.  

11. Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami są:  

w zakresie procedury - Anna Długosz, Aleksandra Bujak  –  e-mail: przetargi@muzeum1939.pl 

w zakresie przedmiotu zamówienia – Agata Domachowska – e-mail: przetargi@muzeum1939.pl 

12. Jednocześnie Zamawiający informuje, że przepisy ustawy Pzp nie pozwalają na jakikolwiek inny 

kontakt - zarówno z Zamawiającym jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania się z 

Wykonawcami - niż wskazany w niniejszym rozdziale SIWZ. Oznacza to, że Zamawiający nie 

będzie reagował na inne formy kontaktowania się z nim, w szczególności na kontakt telefoniczny 

lub/i osobisty w swojej siedzibie. 

 

Rozdział IX. Wymagania dotyczące wadium.  

 

1. Wysokość wadium.  

Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości – 25.000 zł słownie: 

dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100 

2. Termin wniesienia wadium.  

1) Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium uznaje się za 

wniesione, jeżeli:  

a) wnoszone w formie pieniądza znalazło się na rachunku bankowym Zamawiającego 

przed   upływem terminu na składanie ofert.  

b) wnoszone w pozostałych formach oryginały dokumentów należy przekazać 

Zamawiającemu w odrębnym opakowaniu umieszczonym w kopercie zawierającej 

ofertę, natomiast potwierdzoną kopię tego dokumentu należy wpiąć do oferty. 

3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 

1) pieniądzu (do banku: Bank Gospodarstwa Krajowego rachunek dla wpłat wadium : 

PL 92 1130 1121 0006 5623 4420 0005), w tytule przelewu należy wpisać „wadium – 

Usługa sprzątania Muzeum II WŚ” 

mailto:przetargi@muzeum1939.pl
mailto:przetargi@muzeum1939.pl
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2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 

3) gwarancjach bankowych, 

4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt.2 ustawy                 

z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. 

Dz. U. z 2018 r., poz.110). 

4. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne 

żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta 

do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 

4a i 5 ustawy Pzp. Gwarancja (poręczenie) nie może zawierać zastrzeżenia Gwaranta 

(poręczyciela), o konieczności potwierdzenia podpisów Zamawiającego na pisemnym 

wezwaniu do zapłaty przez bank prowadzący rachunek Zamawiającego. 

5. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 

6. Wadium wniesione przez jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie 

uważa się za wniesione prawidłowo. 

7. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie; 

1) pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do 

oferty; 

2) innej niż pieniądz – oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego 

kopia w ofercie. 

8. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie 

odrzucona.  

9. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa Pzp. 

 

Rozdział X. Termin związania ofertą.  

1.  Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. (art. 85 ust. 5 ustawy PZP).  

2.  Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy, 

samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej 

na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie 

zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 dni.  

 

Rozdział XI. Opis sposobu przygotowywania ofert.  
1 Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 

1)  wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego 

załącznik nr 1 do SIWZ;  

2)  oświadczenia, o których mowa w rozdziale VII ust. 1 niniejszej SIWZ według wzoru 

stanowiącego  Załącznik nr 2 i 3 do SIWZ;  

3)  pełnomocnictwo podmiotów występujących wspólnie (jeżeli dotyczy);  
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4)  pełnomocnictwo dla osoby/osób podpisującej ofertę i oświadczenia (pełnomocnictwo należy 

złożyć w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii – w sytuacji, gdy ofertę 

podpisuje osoba, której prawo do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z dokumentów 

rejestrowych);  

6)  zobowiązanie do udostępnienia zasobów według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do 

SIWZ ( jeżeli dotyczy) 

7)  dowód wniesienia wadium. 

2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę i podać tylko jedną cenę. Złożenie większej liczby 

ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę. 

3. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument 

składający się na ofertę lub złożony wraz z ofertą sporządzony w języku innym niż polski musi 

być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski. 

4. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 

5. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

6. Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a cała 

oferta wraz z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona, uniemożliwiając jej 

samoistną dekompletację oraz zawierała spis treści. 

7. Zaleca się, aby wszystkie poprawki lub zmiany w tekście oferty zostały parafowane zgodnie z 

zasadami reprezentacji. 

8. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i oznakować                          

w następujący sposób: 

 

Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku   

Oferta w postępowaniu na: 

„Kompleksowe sprzątanie budynku i terenu wokół budynku 

 Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku” 

 

Znak Sprawy ZP.280.14.2019 

 

Nie otwierać przed dniem 17.10.2019 r. godz. 14:15 

oraz dane Wykonawcy (pełna nazwa firmy i adres) 

 

9. Ofertę złożyć należy na Formularzu oferty (wzór formularza oferty stanowi załącznik nr 1 do  

SIWZ), bądź też w innej zgodnej formie, odpowiadającej także warunkom SIWZ. 

10. Oferta powinna być podpisana przez Wykonawcę, należy przez to rozumieć podpisy złożone 

przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy w obrocie prawnym i zaciągania                    

w jego imieniu zobowiązań, zgodnie z wymaganiami ustawowymi lub umocowane 

(pełnomocnik) do składania oświadczeń woli w imieniu i na rzecz Wykonawcy, co najmniej                    

w przedmiocie objętym niniejszym postępowaniem.  

11. Jeżeli ofertę składa i podpisuje pełnomocnik, do oferty należy dołączyć stosowne 

pełnomocnictwo, jeżeli umocowanie do złożenia oferty nie wynika z innych dokumentów 
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dołączonych do oferty. Wskazane pełnomocnictwa należy dołączyć w oryginale lub kopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 

12. Jeżeli ofertę składa kilku Wykonawców działających wspólnie, obowiązani są oni zgodnie                   

z treścią art. 23 ustawy PZP ustanowić wspólnego pełnomocnika do reprezentowania ich                       

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu                  

i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.  

13.  Oferta, oświadczenia i dokumenty wystawione przez Wykonawcę oraz wszelka korespondencja 

wytwarzana przez Wykonawcę w trakcie prowadzonego postępowania musi być podpisana 

przez Wykonawcę lub osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku, 

gdy w imieniu Wykonawcy występują inne osoby, których uprawnienie do reprezentacji nie 

wynika z dokumentów rejestrowych (KRS, CEiDG) do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo. 

W przypadku, gdy w toku procedury, w imieniu Wykonawcy, będą występować inne osoby, 

których umocowanie nie zostało przez Wykonawcę udokumentowane w złożonej ofercie, 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu pełnomocnictwa dla tych osób. Pełnomocnictwa mają być 

złożone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. Jeżeli pełnomocnictwo 

sporządzone jest w języku obcym, do oferty należy dołączyć jego tłumaczenie na język polski. 

Z pełnomocnictwa powinien wynikać zakres czynności, do których jest umocowany 

pełnomocnik. 

14. Oświadczenia, lub dokumenty, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 

lipca 2016 roku (Dz.U.2016.1126) składane są zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16.10.2018r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 

rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o 

udzieleniu zamówienia, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z 

oryginałem. 

15. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na 

którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się              

o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawcy w zakresie dokumentów, które 

każdego z nich dotyczą. 

16. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kopie 

dokumentów dotyczące Wykonawcy wchodzącego w skład Wykonawcy wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia są poświadczone za zgodność z oryginałem przez 

Wykonawcę którego dotyczą. 

17. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. 

18. Jeżeli Wykonawca zamierza w treści oferty umieścić informacje będące tajemnicą 

przedsiębiorstwa należy je złożyć w oddzielnym zszytym pakiecie z zaznaczeniem ich lokalizacji 

w spisie załączników do oferty. Na każdym dokumencie stanowiącym tajemnicę 

przedsiębiorstwa musi widnieć napis „informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa – 

dokument niejawny, nie może być udostępniony innym uczestnikom postępowania”. 

19. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nie ujawnione do wiadomości publicznej 

informacje techniczne, technologiczne, handlowe lub organizacyjne przedsiębiorstwa, co do 

których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Sferą 

tajemnicy można objąć tylko takie informacje, które są znane jedynie poszczególnym osobom lub 
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określonej grupie osób. Obszar ten nie może się rozciągać na informacje powszechnie znane lub 

te, o których treści każdy zainteresowany może się legalnie dowiedzieć. Informacji będącej 

tajemnicą przedsiębiorstwa nie stanowią dane zawarte w formularzu oferty. 

20. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty 

pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed 

terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich 

samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. 

Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który 

wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną 

dołączone do oferty.  

21. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania 

poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian 

i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą 

otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz 

zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane.  

22. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 

ustawy PZP zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP). Wszelkie niejasności                           

i obiekcje dotyczące treści zapisów w SIWZ należy zatem wyjaśnić z Zamawiającym przed 

terminem składania ofert w trybie przewidzianym w rozdziale VIII niniejszej SIWZ. Przepisy 

ustawy PZP nie przewidują negocjacji warunków udzielenia zamówienia, w tym zapisów 

projektu umowy, po terminie otwarcia ofert.  

 

Rozdział XII. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.  
1. Oferty należy składać w Sekretariacie (budynek administracyjny) w siedzibie Zamawiającego, do 

dnia 17.10.2019 r. do godz. 14.00. Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po 

terminie podanym powyżej zostaną  niezwłocznie zwrócone Wykonawcom bez otwierania.   

2. Za moment złożenia oferty przyjmuje się termin skutecznego dostarczenia 

oferty Zamawiającemu. 

3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego dnia 17.10.2019 r. o godz. 14.15.  

4. Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert. 

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

sfinansowanie zamówienia.  

6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy 

PZP.  

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

dotyczące:  

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;  

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

3) ceny i warunków płatności zawartych   w ofertach.  

 

Rozdział XIII. Opis sposobu obliczania ceny.  
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1. Wykonawca zobowiązany jest podać w formularzu oferty (załącznik nr 1 do SIWZ) cenę 

ryczałtową brutto (cyfrowo), w złotych polskich (PLN), za wykonanie całego zamówienia 

określonego w rozdziale III SIWZ, w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia wraz 

z uwzględnieniem wszystkich zmian i wyjaśnień do SIWZ. Cena powinna obejmować 

świadczenie usługi sprzątania od dnia 1.12.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku. W przypadku 

gdyby Umowa została zawarta po dniu 1.12.2019 roku wynagrodzenie Wykonawcy zostanie 

obniżone proporcjonalnie do okresu o jaki zostanie przesunięty termin rozpoczęcia realizacji 

Umowy przez Wykonawcę.  

2. Łączna cena ofertowa brutto jest ceną ryczałtową i musi uwzględniać wszystkie koszty 

związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz 

wzorem umowy określonym w niniejszej SIWZ, jak również w nim nie ujęte, a których 

wykonanie jest niezbędne dla prawidłowego zrealizowania całości zamówienia. Będą to między 

innymi następujące koszty: zalecanej wizji w terenie, zakupu środków chemicznych, środków 

czystości, użytkowania sprzętu, ubezpieczenia i inne opłaty i koszty nie wymienione, a 

niezbędne do należytego wykonania zamówienia, gdyż zadeklarowana cena nie będzie 

podlegała zmianie w okresie realizacji zamówienia z zastrzeżeniem zapisów wskazanych w jej 

treści. 

3. Ceny muszą być: podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada 

zaokrąglenia – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić                   

w górę).  

4. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN).  

5. Wykonawca musi uwzględnić w cenie oferty wszelkie koszty niezbędne do prawidłowego                      

i pełnego wykonania zamówienia oraz wszelkie opłaty i podatki wynikające z obowiązujących 

przepisów.  

6. Wykonawca ponosić będzie skutki błędów w ofercie wynikających z nieuwzględnienia 

okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym od 

Wykonawcy wymagane jest bardzo szczegółowe zapoznanie się z przedmiotem zamówienia,                  

a także sprawdzenie warunków wykonania zamówienia i skalkulowania ceny oferty z należytą 

starannością. 

7. Wykonawca powinien zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie ewentualnych rozbieżności 

czy niejasności w „szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia” stanowiącym załącznik nr 6 

do SIWZ. 

8. Bez względu na sposób skalkulowania przez wykonawcę ceny, Zamawiający wymaga, aby 

przedmiot zamówienia został zrealizowany na podstawie wszystkich wyjaśnień, zmian oraz 

wszystkich dokumentów stanowiących szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik 

nr 6 do SIWZ.  

9. Do porównania i oceny ofert zamawiający będzie brał pod uwagę cenę brutto. 

10. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania                            

u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, 

Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od 

towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
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Rozdział XIV. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował 

przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny 

ofert.  

 
1. Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie się kierował następującym 

kryteriami:  

 

 

Lp. Kryterium Waga kryterium 

 

Maksymalna ilość 

punktów w danym 

kryterium  

1 Cena W1 = 0,60 Pmax1 =60 pkt 

2 Termin płatności W2 = 0,10 Pmax2 =10 pkt 

3 Doświadczenie brygadzisty W3 = 0,30 Pmax3 =30 pkt 

 

 

 1) Cena[C] 60 % (max 60 pkt.) 

C – liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium cena, gdzie punkty wyliczane 

są wg wzoru: 

B

MIN

C

C
C   x W1 x 100 pkt   

CMIN  – najniższa cena spośród ofert niepodlegających odrzuceniu 

                   CB   – cena oferty badanej 

  W1     – waga kryterium cena 

2) termin płatności [T] 10% ( max. 10  pkt)  

T - liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium „Termin płatności” za usługę 

od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury, gdzie punkty 

wyliczane są wg  następujących zasad: 

 

14 dniowy termin płatności   – 0 pkt  

do 21 dni - termin płatności – 5 pkt  

do 30 dni - termin płatności – 10 pkt  

 

Uwaga! Minimalny termin płatności wynosi 14 dni. Wykonawca który zaoferuje w ofercie 14 dniowy 

termin płatności za usługę od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury 

otrzyma 0 pkt. Jeżeli Wykonawca nie poda w formularzu oferty ilości dni lub poda ilość mniejszą niż 

14 dni jego oferta otrzyma 0 punktów w tym kryterium. Maksymalny termin płatności wynosi 30 dni.  

Jeżeli Wykonawca poda w formularzu oferty ilości dni większą niż 30 dni jego oferta otrzyma 10 

punktów w tym kryterium. 
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3) Doświadczenie Brygadzisty [D] 30% (max. 30 pkt)  - osoby koordynującej działania  całego 

zespołu sprzątającego w miejscu świadczenia usługi 

D - liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium „Doświadczenie Brygadzisty” 

będzie przyznawana w przypadku gdy osoba wyznaczona przez Wykonawcę do realizacji 

przedmiotu Umowy w tym charakterze sprawowała funkcję brygadzisty usługi sprzątania na 

obiekcie, o którym mowa w Rozdziale V ust. 1 pkt. 2) lit. b) tir. 1 w okresie ostatnich 10 lat przez 

okres co najmniej 6 miesięcy i będzie punktowana w następujący sposób: 

 

Brak udziału w realizacji takiej usługi – 0 pkt 

Udział w realizacji 1 usługi jako brygadzista – 10 pkt 

Udział w realizacji 2 usług jako brygadzista – 20 pkt 

Udział w realizacji 3 usług jako brygadzista – 30 pkt 

 

 

 

2. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska najwyższą liczbę 

punktów w określonych przez zamawiającego kryteriach. 

 

PŁ = C + T + D 

 

gdzie  

PŁ - łączna liczba punktów 

C - liczba punktów w kryterium ceny 

T – liczba punktów w kryterium terminu płatności 

D – liczba punktów w kryterium doświadczenie brygadzisty 

 

3. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do 

dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.  

4. W przypadku poprawiania omyłek w ofertach Zamawiający będzie postępował zgodnie z art. 87 

ust. 2 ustawy Pzp.  

5.  Oferta zawierająca błędy w obliczeniu ceny, zostanie odrzucona na podstawie art. 89  ust. 1 pkt. 

6 ustawy.  

6. W przypadku wyjaśnienia kwestii dotyczących rażąco niskiej ceny oferty Zamawiający będzie 

postępował zgodnie z art. 90 ustawy Pzp.  

7. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim 

wymaganiom przedstawionym w ustawie PZP, oraz w SIWZ i zostanie oceniona jako 

najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.  

8. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub 

więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, Zamawiający 

spośród tych ofert dokona wyboru oferty z niższą ceną (art. 91 ust. 4 ustawy PZP).  

9. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji elektronicznej.  
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Rozdział XV. Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione 

po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego.  
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. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy 

regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel 

działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, 

solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum 

(obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie 

możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu 

wykonania zamówienia.  

3. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru, stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ. 

4. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom.  

5. Najpóźniej na 2 dni przed zawarciem Umowy Wykonawca zobligowany jest, jako warunek 

zawarcia Umowy do przedłożenia Zamawiającemu wypełnionego załącznika nr 6.3 do SIWZ, 

który winien stanowić, jako kosztorys, podstawę wyliczenia ceny ofertowej Wykonawcy. Jeżeli 

Wykonawca przedłoży dokument zawierający błędy zostanie on wezwany do dokonania poprawy 

dokumentu w sposób odpowiadający cenie złożonej oferty. W przypadku gdyby złożony 

dokument nadal zawierał błędy Zamawiający odmówi zawarcia Umowy z Wykonawcą z jego 

winy wraz ze wszystkimi konsekwencjami z tego tytułu w tym zatrzyma wadium.  

6. Nie wypełnienie przez Wykonawcę zapisów, o których mowa wyżej będzie równoznaczne                 

z zapisem art. 46 ust. 5 pkt 3 Ustawy (zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego 

stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy).  

7. Jeżeli wykonawca, którego oferta ostała najwyżej oceniona, uchyla się od zawarcia umowy lub 

nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może 

zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu 

wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.  

 

Rozdział XVI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy.  

 
1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest przed zawarciem umowy do 

wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę w wysokości 8 % ceny 

całkowitej podanej w ofercie (brutto). 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone według wyboru 

Wykonawcy  w jednej lub w kilku następujących formach: 

1) pieniądzu, 
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2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej,      z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 

3) gwarancjach bankowych, 

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,  

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy                  

z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

3. Zabezpieczenie w formach wymienionych w ust. 2 pkt 2-5 musi być wystawione na 

Zamawiającego jako Beneficjenta. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, 

jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego 

(umocowanego) przedstawiciela Gwaranta. Do gwarancji (poręczenia) należy dołączyć na 

piśmie dokumenty, z których wynika stosowne upoważnienie (umocowanie) w postaci 

oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Gwaranta. Podpis 

winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną 

pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać 

bezwarunkowe zobowiązanie Gwaranta (poręczyciela) do wypłaty Zamawiającemu pełnej 

kwoty zabezpieczenia, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie 

do 30 dni od dnia otrzymania wezwania. Gwarancja (poręczenie) nie może zawierać 

zastrzeżenia gwaranta (poręczyciela), o konieczności potwierdzenia podpisów 

Zamawiającego na pisemnym wezwaniu do zapłaty przez bank prowadzący rachunek 

Zamawiającego. Gwarancja (poręczenie) nie może zawierać zastrzeżenia gwaranta 

(poręczyciela), że odpowiedzialność gwaranta (poręczyciela) z tytułu gwarancji 

(poręczenia) jest wyłączona w stosunku do jakiejkolwiek zmiany umowy objętej 

gwarancją (poręczeniem), jeżeli zmiana ta nie została zaakceptowana przez Gwaranta 

(poręczyciela).  

4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formach wymienionych w ust. 2 pkt 2-5 

Wykonawca zobowiązany będzie przed dniem zawarcia umowy do uzgodnienia treści gwarancji 

(poręczenia) z Zamawiającym. 

5. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie 

kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 

6. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy: 

Bank Gospodarstwa Krajowego rachunek dla wpłat wadium : PL 92 1130 1121 0006 5623 

4420 0005  - Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. 

7. 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. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone lub zwolnione w następujący 

sposób: 

a) 70% wysokości wniesionego zabezpieczenia w ciągu 30 dni od dnia wykonania 

zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane, 

b) 30% wysokości wniesionego zabezpieczenia w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi 

za wady.  
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9. Terminy obowiązywania zabezpieczenia muszą uwzględniać okoliczności, o których mowa w 

pkt. 8 powyżej.  

 

Rozdział XVII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną 

wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia 

publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający 

wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia 

publicznego na takich warunkach.  

 

1. Istotne dla stron postanowienia oraz określenie warunków wprowadzenia zmian zostały opisane we 

wzorze. Wzór umowy stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ. 

 

Rozdział XVIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.  

1.  Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 

danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 

Zamawiającego przepisów ustawy PZP przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w 

dziale VI ustawy PZP jak dla postępowań poniżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.  

2.  Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również 

organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy PZP. 

 

Rozdział XIX.  Klauzula informacyjna RODO 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, 

Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku jako administrator informuje, że:  

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku 

z siedzibą w Gdańsku przy pl. Władysława Bartoszewskiego 1; 

 inspektorem ochrony danych osobowych w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku jest Pan 

Leszek Gieruła , mail: iod@muzeum1939.pl; 

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

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą   Kompleksowe 

sprzątanie budynku i terenu wokół budynku Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku  

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; 

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

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp” a 

także przepisów o dostępie do informacji publicznej;   
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 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez 

okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy 

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

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

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

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych 

wynikają z ustawy Pzp;   

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

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

 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; 

 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.  

______________________ 
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku 

postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą 

Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do 

przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony 

praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii 

Europejskiej lub państwa członkowskiego. 

 

 

Rozdział XX. Spis załączników. 

 

Integralną częścią SIWZ są załączniki:  

 

 

Lp. Tytuł opracowania 

Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz ofertowy 
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Załącznik nr 2 do SIWZ Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 

Załącznik nr 3 do SIWZ Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 

Załącznik nr 4 do SIWZ Oświadczenie grupa kapitałowa 

Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór umowy   

Załącznik nr 6.1 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 

Załącznik nr 6.2 do SIWZ Harmonogram sprzątania  

Załącznik nr 6.3 do SIWZ Kosztorys świadczonych usług  

  Załącznik nr 7 do SIWZ Zobowiązanie innych podmiotów 

  Załącznik nr 8 do SIWZ Wykaz usług 

  Załącznik nr 9 do SIWZ Wykaz narzędzi 

 


