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I. NAZWA  ORAZ  ADRES  ZAMAWIAJĄCEGO,  NUMER  TELEFONU,  ADRES  POCZTY

ELEKTRONICZNEJ ORAZ STRONY INTERNETOWEJ PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA

1. Nazwa oraz adres Zamawiającego:

Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego

32-600 Oświęcim, ul. Garbarska 1

www.zlaoswiecim.pl

2. Numer telefonu, adres poczty elektronicznej

tel.: 33 844 42 95,  33 843 00 06,  33 843 00 68

adres poczty elektronicznej: zla@e-post.pl

ePUAP: /ZLA_Oswiecim/SkrytkaESP

3. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/

4. Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz

inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie 

zamówienia:

https://zlaoswiecim.pl/utrzymanie-czystosci-terenow-placowek-zakladu-lecznictwa-

ambulatoryjnego-w-oswiecimiu-w-2022-roku,586

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

1. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie 

podstawowym na mocy art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.; dalej: „ustawa Pzp”). 

Wartość zamówienia nie przekracza progów unijnych określonych na podstawie art. 3 ustawy 

Pzp.
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2. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia 

negocjacji.

3. W zakresie proceduralnym nieuregulowanym niniejszą SWZ zastosowanie mają przepisy ustawy

Pzp.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Nazwy i kody zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

90910000-9 Usługi sprzątania

90911200-8 Usługi sprzątania budynków

90900000-6 Usługi w zakresie sprzątania i odkażania 

2. Przedmiot zamówienia - opis ogólny

1) Przedmiotem zamówienia, do wykonania którego zobowiązany będzie Wykonawca wybrany

w niniejszym postępowaniu, jest świadczenie usługi utrzymania czystości terenów 

placówek  Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego  w Oświęcimiu w 2022 roku, na warunkach

i zasadach określonych przez Zamawiającego w SWZ.

2) Przedmiot zamówienia będzie realizowany w następujących placówkach Zamawiającego:

a) Przychodnia Rejonowa nr 1, ul. Żwirki i Wigury 5, 32-600 Oświęcim,

b) Przychodnia Rejonowa nr 2, ul. Czecha 2, 32-600 Oświęcim,

c) Przychodnia Rejonowa nr 3, ul. Słowackiego 1, 32-600 Oświęcim,

d) Przychodnia Rejonowa nr 4, ul. Garbarska 1, 32-600 Oświęcim,

3) Łączna powierzchnia do utrzymania czystości - ok. 5180 m2 (bez obmiaru terenów 

zewnętrznych).

4) Zamawiający zastrzega sobie prawo okresowego zmniejszania ilości powierzchni objętych 

usługą w przypadku remontów lub z innych przyczyn powodujących wyłączenie danej 

powierzchni z czasowego użytkowania. Zamawiający może również wyłączyć część 

powierzchni wewnątrz budynków bez podania przyczyn. O zamiarze wyłączenia części 

powierzchni Zamawiający zawiadomi Wykonawcę na piśmie. W przypadku uzasadnionego 
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zwiększenia zakresu prac przewidzianych w niniejszym zamówieniu, którego nie można było

przewidzieć w momencie zawarcia umowy, wyjątkowo dopuszczalne jest zwiększenie 

powierzchni utrzymania w czystości.

5) Zamawiający jako dni realizacji usługi przewiduje dni robocze  tygodnia od poniedziałku do 

piątku. Sprzątanie (za wyjątkiem terenów zewnętrznych) należy przeprowadzać w 

godzinach pracy placówki (od 7:00 do 18:00) w sposób nie zakłócający ustalonego porządku

pracy w przychodniach. 

6) Strefy higieniczne i specyfika utrzymania obszarów pomieszczeń wewnętrznych:

a) obszar ścisłej czystości medycznej   (ok. 70%) charakteryzujący się koniecznością 

utrzymania wysokiego standardu czystości fizycznej i bakteriologicznej - wymagana 

będzie dezynfekcja ciągła powierzchni dotykowych (w każdym dniu sprzątania) oraz 

dezynfekcja pozostałych powierzchni czyszczenia okresowo 1 raz na tydzień. Jako 

powierzchnię dotykową Zamawiający rozumie powierzchnię czyszczenia w 

pomieszczeniu narażoną na fizyczny kontakt z elementem skażonym (materiał 

potencjalnie zakaźny, zużyte opatrunki, odpady medyczne itp.), tj. łóżka, kozetki, krzesła,

blaty, umywalki, pojemniki na odpady, podłogi, drzwi (klamki i powierzchnia 

okołoklamkowa), powierzchnie pokryte flizami (do 2 m wysokości) itp. Wymaga się 

utrzymania czystości fizycznej. Do obszaru zaliczają się gabinety lekarskie, gabinety 

zabiegowe, gabinety opatrunkowe, izolatki, separatki, magazyny materiałów sterylnych, 

magazyny zasobów czystych, boksy jałowe, brudowniki oraz inne pomieszczenia 

higieniczno-sanitarne do użytku medycznego. Pomieszczenia do magazynowania 

niebezpiecznych odpadów medycznych powinny być poddane dezynfekcji, a następnie 

umyte po każdym usunięciu odpadów;

b) obszar zwykłej czystości medycznej   (ok. 20%) charakteryzujący się koniecznością 

utrzymania wysokiego standardu czystości fizycznej oraz średniego standardu czystości 

bakteriologicznej - wymagana będzie dezynfekcja okresowa całości powierzchni, toalety 

- codziennie (o wymaganiach odnośnie każdego z pomieszczeń Wykonawca będzie 

informowany przy realizacji usługi). Wymaga się utrzymania czystości fizycznej. Do 

obszaru zaliczają się poczekalnie, hole, korytarze i inne wewnętrzne ciągi komunikacyjne

oraz łazienki i sanitariaty;
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c) obszar ścisłej czystości fizycznej   (ok. 5%) charakteryzujący się utrzymaniem wysokiego 

standardu czystości fizycznej przy zachowaniu czystości bakteriologicznej. Dezynfekcja w

odniesieniu do wybranych pomieszczeń i powierzchni nie rzadziej niż 1 raz na 6 

miesięcy. Wymaga się utrzymania czystości fizycznej. Do obszaru zaliczają się 

pomieszczenia administracyjne, biura, pomieszczenia techniczne, pomieszczenia 

gospodarcze, składy niemedyczne i inne podobne stale użytkowane;

d) obszar czystości ogólnej   (ok. 5%) charakteryzujący się utrzymaniem podstawowego 

standardu czystości przy zachowaniu czystości bakteriologicznej tylko w wyjątkowych 

uzasadnionych sytuacjach; dezynfekcja wyłącznie w sytuacjach awaryjnych na pisemne 

żądanie Zamawiającego i tylko w odniesieniu do wybranych powierzchni i pomieszczeń - 

do obszaru zalicza się pomieszczenia piwniczne, pomieszczenia strychowe, 

pomieszczenia nieużywane i inne podobne. Zakłada się sprzątanie obszaru czystości 

ogólnej minimum dwa razy w miesiącu w odstępie ok. dwutygodniowym.

7)  W okresie trwania remontów/modernizacji obiektów Wykonawca zobowiązany jest 

utrzymywać na bieżąco czystość w obiekcie, a po zakończeniu prac remontowych 

przeprowadzić w sposób gruntowny doczyszczanie pomieszczeń, które tego wymagają.

8) Specyfika utrzymania obszarów terenów zewnętrznych:

W ramach sprzątania terenów zewnętrznych Zamawiający wymaga wykonywania 

następujących czynności:

a) codzienne zbieranie odpadów dookoła budynków (z uwzględnieniem parkingów), 

b) zamiatanie chodników i dróg dojazdowych z częstotliwością 2 razy na tydzień,

c) odchwaszczanie chodników 2 razy w roku w okresie wegetacji (1x czerwiec, 1x 

wrzesień),

d) koszenie trawy 7 razy do roku w okresie wegetacji (kwiecień – 1x, maj – 1x; czerwiec – 

2x; lipiec – 1x; sierpień – 1x; wrzesień – 1x; za wyjątkiem m-ca czerwca odstępy między 

koszeniami nie krótsze niż 21 dni), wraz z zapewnieniem niezwłocznego wywozu 

skoszonej trawy, 

e) usuwanie opadłych liści (w okresie jesiennym wrzesień - grudzień; 2 razy na rok) z 

zapewnieniem ich niezwłocznego wywozu,
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f)  w okresie zimowym odśnieżanie parkingów (w razie potrzeby),

g) w okresie zimowym usuwanie nadmiaru śniegu z zewnętrznych ciągów komunikacyjnych

- codziennie przed otwarciem przychodni, a w razie konieczności kilka razy w ciągu dnia 

(wyposażenie w środki antypoślizgowe jak piasek, sól lub mieszanki leży po stronie 

Wykonawcy),

h) w okresie zimowym usuwanie sopli z zadaszeń budynków (na bieżąco w zależności 

od potrzeb),

i) przycinanie żywopłotu przy Przychodni nr 2 - dwa razy w roku (1 x maj, 1 x wrzesień),

j) codzienne sprzątanie wiat śmietnikowych  przy PR nr 1, 3 i 4,

k)  porządkowanie pomieszczenia na odpady komunalne wraz z jego dezynfekcją min. raz 

w miesiącu (dla Przychodni nr 1, nr 3 oraz nr 4),

l)  czyszczenie instalacji odwodnienia (w tym liniowego i punktowego) na terenach 

zewnętrznych przynależnych do przychodni np. parkingi, ciągi komunikacyjne – rewizja 

odwodnienia liniowego wymaga odkręcenia kratek osłonowych, należy zwrócić 

szczególną uwagę na właściwe dokręcenie jej śrubami po zakończeniu czyszczenia (1x 

marzec, 1x czerwiec, 1x wrzesień, 1x listopad)

9) powierzchnia terenów zewnętrznych dla poszczególnych lokalizacji:  PR nr 1 – 3250,40 m2;

PR – nr 2- 813,77 m2; PR nr 3 – 1670,00 m2; PR nr 4 - 2385,30 m2.

3. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:

1) serwis zasadniczy obejmujący czynności związane ze sprzątaniem, czyszczeniem, 

dezynfekcją oraz przywróceniem stanu sanitarnego i higienicznego obiektu w godzinach 

pracy przychodni objętych usługą,

2) systematyczną dostawę środków czystości i materiałów niezbędnych dla należytego 

wykonania przedmiotu zamówienia (środki dezynfekcyjne, środki czyszczące, mydło w 

płynie, ręczniki papierowe, papier toaletowy, środki zapachowe do WC, worki na odpady 

oraz pojemniki jednorazowe na odpady) w ilości i asortymencie odpowiednim do zakresu 

usługi,
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3) udostępnienie sprzętu i narzędzi niezbędnych dla należytego wykonania przedmiotu 

zamówienia oraz utrzymanie ich w prawidłowym stanie technicznym i funkcjonalnym,   

4) bieżący nadzór nad jakością wykonywanych usług,

5) czynności towarzyszące i pomocnicze, nieokreślone wprost w SWZ, konieczne dla 

należytego wykonania przedmiotu zamówienia.

4. Zalecenia dotyczące utrzymania niektórych powierzchni

1) Powierzchnie kamienne, kafle, lastryko itp. - zamiatanie bezpyłowe lub mycie mopem na 

mokro wraz z maszynowym usuwaniem śladów obcasów oraz plam. Mechaniczne 

doczyszczanie podłóg 1 x kwartał (marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień) – po czyszczeniu 

nawierzchnia posadzki powinna być czysta, nie nabłyszczać (wyjątkowo hol główny w PR nr 

4 parter – wykładzina podłogowa kauczukowa, nabłyszczanie każdorazowo po 

doczyszczeniu 1 x kwartał). Widoczne zanieczyszczenia miejscowe należy usuwać na 

bieżąco. Powierzchnie lastryko po czyszczeniu powinna być czysta nie nabłyszczać.

2) Wykładziny dywanowe, podłogowe, itp. - odkurzanie przy użyciu maszyn bezpyłowych; 

pranie wykładzin na mokro raz na kwartał w miesiącach marcu, czerwcu, wrześniu i 

grudniu. Mechaniczne doczyszczanie wykładzin podłogowych 1 x kwartał (marzec, 

czerwiec, wrzesień, grudzień) – po czyszczeniu powierzchnia podłogi powinna być czysta. 

Widoczne zanieczyszczenia miejscowe należy usuwać na bieżąco.

3) Wykładziny podłogowe - nabłyszczanie po doczyszczeniu. 

4) Okna, rolety i żaluzje - Zamawiający przewiduje mycie okien raz na kwartał w miesiącach 

marcu, czerwcu, wrześniu i grudniu za wyjątkiem widocznych zanieczyszczeń miejscowych, 

które należy usuwać na bieżąco. W ramach mycia okien Zamawiający wymaga zawieszenia 

firan i/lub czyszczenia rolet i żaluzji.

5) Sanitariaty, łazienki, WC - usuwanie zanieczyszczeń, osadów oraz kamienia z urządzeń 

sanitarnych (muszle klozetowe, umywalki, bidety, pisuary itp.) przy użyciu środków o 

właściwościach odkamieniających i dezynfekcyjnych; w pisuarach, bidetach, muszlach i 

innych miejscach o wyjątkowej dokuczliwości estetycznej wykorzystanie środków 

zapachowych o trwałości min. 72-godzinnej. Bieżące czyszczenie baterii, luster, ceramiki 

użytkowej oraz elementów chromowanych. Zamawiający przewiduje codzienne czyszczenie 
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powierzchni dotykowej oraz widocznych zanieczyszczeń miejscowych, natomiast raz na 

kwartał w miesiącach marcu, czerwcu, wrześniu i grudniu gruntowne mycie i dezynfekcję 

podłóg i glazury ściennej. Sprawy uzupełniania dozowników na mydło, papieru toaletowego

oraz dozowników na ręczniki jednorazowe uregulowano w innym punkcie. Widoczne 

zanieczyszczenia miejscowe należy usuwać na bieżąco.

6) Poczekalnie, hole, korytarze i inne wewnętrzne ciągi komunikacyjne - podstawowe 

czyszczenie fizyczne podłóg oraz powierzchni dotykowej (meble, ławki, wieszaki, inne 

miejsca kontaktu chorych) codziennie wraz z bieżącym usuwaniem widocznych 

zanieczyszczeń miejscowych; raz na miesiąc gruntowne czyszczenie na mokro ścian oraz 

podłóg na całej powierzchni; raz na kwartał w miesiącach marcu, czerwcu, wrześniu i 

grudniu kompleksowa dezynfekcja powierzchni poziomych i pionowych.

7) Pozostałe elementy wyposażenia placówki (parapety, poręcze, grzejniki, meble, wyłączniki 

światła, gniazdka natynkowe, lampy, elementy dekoracyjne, oznakowania, tablice, kratki 

wentylacyjne i inne) należy czyścić zgodnie z Rozdz. IV siwz w zależności od ich 

umiejscowienia z tym zastrzeżeniem, że w każdym przypadku widoczne zanieczyszczenia 

miejscowe należy usuwać na bieżąco (lampy wewnętrzne czyścić co najmniej 1 x rok, lampy

zewnętrzne czyścić co najmniej 2 x rok, kratki wentylacyjnej czyścić co najmniej 2 x rok).

8) Dezynfekcja słuchawek w aparatach telefonicznych 1 raz w tygodniu.

5. Zalecenia dotyczące worków na odpady

1) Wykonawca zaopatrzy placówki objęte zamówieniem (zakup we własnym zakresie i bieżąca 

wymiana) w worki na odpady medyczne koloru czarnego, niebieskiego i żółtego zgodnie z 

zasadami segregacji odpadów medycznych określonymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia

w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi (Dz.U. z 2017r., 

poz. 1975). 

2) Obsługa pojemników/worków na najbardziej niebezpieczne odpady medyczne (kolor 

czerwony) nie jest objęta postępowaniem! 

3) Specyfikacja worków winna być zgodna z przepisami prawa: worki winny być dedykowane 

dla szpitali, przychodni medycznych, przychodni stomatologicznych i innych miejsc, gdzie 

zwiększone jest ryzyko zakażenia ze względu na kontakt z materiałem zakaźnym. 
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4) Worki na odpady medyczne powinny być wykonane są z tworzywa odpornego 

na rozdzieranie i rozciąganie, odpornego na wilgoć oraz uszkodzenia w wyniku kontaktu 

ze środkami chemicznymi, w szczególności przy stosowaniu silnych środków do dezynfekcji. 

W razie potrzeby Wykonawca winien dostarczać worki wzmocnione o jeszcze większej 

wytrzymałości, przy czym ewentualne punkty, w których takie worki będą stosowane 

Zamawiający wskaże w trakcie wykonywania usługi. 

5) Specyfikacja kolorystyczna opakowań na odpady medyczne winna być zgodna z 

następującymi założeniami:

a) pojemniki/worki koloru żółtego - niebezpieczne odpady medyczne, takie jak:

– wszelkiego rodzaju chemikalia i odczynniki chemiczne, które zawierają substancje 

niebezpieczne (kod 18 01 06*),

– leki cytotoksyczne i cytostatyczne (kod 18 01 08*)

– odpady amalgamatu dentystycznego (kod 18 01 10*)

b) pojemniki/worki w kolorze niebieskim - pozostałe odpady medyczne, takie jak:

– narzędzia chirurgiczne i zabiegowe – nieskażone: skalpele, igły, lancety, noże 

chirurgiczne, skrobaki, dłuta, pilniki, pensety, nici chirurgiczne, kleszczyki, nożyczki 

(kod 18 01 01),

– materiałowe lub gipsowe opatrunki, modele gipsowe, pościel, jednorazowe ubrania i 

pieluchy, nieskażone prześcieradła i ręczniki jednorazowe, maseczki, inne odpady 

socjalno-bytowe wytworzone przez pacjentów (kod 18 01 04),

– chemikalia i odczynniki chemiczne, które nie są zaliczane do kodu 18 01 06 – 

niezawierające substancji niebezpiecznych: przeterminowane, zanieczyszczone 

chemikalia, odpady z aparatów diagnostycznych (kod 18 01 07),

– leki, które nie zostały zakwalifikowane do kodu 18 01 08 – odrzucone partie towaru, 

wadliwe, przeterminowane, zanieczyszczone leki (kod 18 01 09),

– zużyte peloidy inne od wymienionych pod kodem 18 01 80 (kod 18 01 81).
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c) pojemniki/worki w kolorze czarnym – odpady komunalne niebędące odpadami 

medycznymi - odpady komunalne niebędące odpadami wskazanymi w lit. a - b oraz 

niebędące odpadami segregowanymi (papier, tworzywa, szkło, metal itp.).

6) W przypadku odpadów medycznych (oznaczonych w pkt 5 lit. a - b) Wykonawca będzie 

odpowiedzialny za ich przeniesienie w zastosowanych opakowaniach (worki/pojemniki) do 

magazynu na odpady medyczne, z zachowaniem odpowiedniej ostrożności wynikającej z 

możliwego kontaktu z materiałem zakaźnym!

6. Warunki realizacji zamówienia

1) Usługę należy świadczyć 5 dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy 

placówek (od 7:00 do 18:00),  w sposób niekolidujący z pozostałymi użytkownikami 

przychodni  .  

2) Wszystkie stwierdzone podczas wykonywania pracy awarie i usterki, także spowodowane 

przez Wykonawcę, należy bezzwłocznie zgłaszać upoważnionemu pracownikowi 

Zamawiającego.

3) Pracownicy świadczący usługę zobowiązani są przestrzegać zasad BHP. Szkody osobowe 

i rzeczowe wynikające z nieprzestrzegania przez pracowników Wykonawcy zasad BHP 

obciążają wyłącznie Wykonawcę.

4) Wykonawca winien zapewnić możliwość wykonania dezynfekcji chemicznej oraz dezynfekcji

termicznej z możliwością potencjalnego zastosowania spektrów B, BTbc, BV, BFV, BTbcFV. 

Do dezynfekcji należy stosować preparaty wpisane do Rejestru prowadzonego przez 

Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów 

Biobójczych. Zamawiający zastrzega sobie prawo określenia zmiany sposobu dezynfekcji lub

zmiany środka dezynfekującego. O potrzebie zmiany sposobu dezynfekcji lub środka 

dezynfekującego decyduje Zamawiający przekazując pisemną informację Wykonawcy. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzania badania skuteczności dezynfekcji 

wykonanej przez Wykonawcę i jej zgodności z zasadami zapobiegania i zwalczania zakażeń 

szpitalnych.
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5) Usługę należy realizować przy zaangażowaniu kadrowy gwarantującym jej należyte 

wykonanie zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. Wykonawca do realizacji niniejszego 

zamówienia skieruje osoby właściwie przygotowane merytorycznie (dotyczy też kadry 

nadzorującej) oraz posiadające wymagane uprawnienia - przeszkolenie w zakresie BHP i 

ochrony przeciwpożarowej, ważne badania i szczepienia ochronne oraz kwalifikacje 

zawodowe niezbędne do prawidłowego wykonywania powierzonych zadań, w szczególności

szkolenie w zakresie pracy w warunkach zwiększonego zagrożenia sanitarnego (np. 

zagadnienia dezynfekcji sprzętu medycznego, dezynfekcji pomieszczeń o wysokim 

zagrożeniu sanitarnym, postępowania z materiałem skażonym itp.).

6) Usługę należy realizować przy zaangażowaniu sprzętowym gwarantującym jej należyte 

wykonanie zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. Wykonawca do realizacji niniejszego 

zamówienia zadysponuje co najmniej:

a) wózki do mycia i dezynfekcji (w tym w systemie zamkniętym), 

b) maszyny do dezynfekcji parą, 

c) maszyny do szorowania i polerowania powierzchni, 

d) odkurzacze do zbierania na mokro, 

e) systemy do mopowania,

f) sprzęt drobny:

– szmatki o różnych przeznaczeniach odrębnie do sprzątanie różnych rodzai 

nawierzchni,

– miotły, szczotki,

– szufle, łopaty

– pajęczarki; 

g) urządzenia do utrzymania terenów zewnętrznych, m.in. 

– kosiarki spalinowe, 

– dmuchawy do liści, 

– nożyce spalinowe do żywopłotu 
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– drobny sprzęt podręczny (miotły, grabie, szufle, łopaty itp.).

7) Wykonawca, w treści umowy ws. niniejszego zamówienia, złoży oświadczenie o 

dysponowaniu na potrzeby niniejszego zamówienia potencjałem kadrowym i sprzętowym 

w zakresie określonym odpowiednio w pkt. 5 i 6.   

8) Osoby realizujące usługi z ramienia Wykonawcy nie mogą mieć przeciwwskazań 

zdrowotnych do wykonywania prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość 

przeniesienia zakażenia na inne osoby.

9) Wykonawca zobowiązuje się do natychmiastowego informowania Zamawiającego o każdej 

sytuacji mogącej spowodować utrudnienia w realizacji usługi lub okresowy brak możliwości

realizacji usługi. Okresowy brak możliwości realizacji usługi, który przekracza jeden dzień, 

powinien być bezwzględnie zgłoszony Zamawiającemu na piśmie lub za pomocą faksu. 

Zgłoszenie takie powinno zawierać uzasadnienie opóźnienia oraz prognozowany termin 

wznowienia realizacji prac.

10)Środki czystości oraz preparaty dezynfekcyjne używane do świadczenia usługi winny być 

zatwierdzone przez Zamawiającego za zgodność z wymaganiami prawnymi i warunkami 

SWZ. Wybrany Wykonawca, przed rozpoczęciem świadczenia usługi, przedłoży 

Zamawiającemu wykaz środków czystości i higieny oraz preparatów dezynfekcyjnych, 

których będzie używał podczas realizacji zamówienia. Wykaz musi być przedłożony 

Zamawiającemu przed podpisaniem umowy

11)Wykonawca zobowiązany jest do stałego uzupełniania zgodnie z potrzebami odpowiednio 

dozowników ściennych, pojemników oraz wkładów na mydło w płynie, ręczników 

papierowych, papieru toaletowego oraz środków zapachowych do WC. Zamawiający 

zastrzega, że papier toaletowy do WC dla personelu powinien być biały i co najmniej 2-

warstwowy. Papier toaletowy, ręczniki papierowe, mydło w płynie, środki zapachowe 

w toaletach powinny być dobrej jakości, a worki na śmieci muszą być dostosowane 

wielkością do pojemników na śmieci.

12)Zaopatrzenie w środki dezynfekcyjne, środki czyszczące, mydło w płynie, ręczniki 

papierowe, papier toaletowy, środki zapachowe do WC, worki na odpady leży wyłącznie w 

gestii Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający zastrzega sobie prawo 
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zawnioskowania zmiany środka dezynfekującego, środka czyszczącego lub innego środka 

higieny, przedkładając pisemną informację Wykonawcy wraz z określeniem powodu 

wnioskowanej zmiany.

13)Wykonawca zobowiązany jest do szkolenia pracowników wykonujących usługi utrzymania 

czystości w warunkach zwiększonego zagrożenia sanitarnego (np. zagadnienia dezynfekcji 

sprzętu medycznego, dezynfekcji pomieszczeń o wysokim zagrożeniu sanitarnym, 

postępowania z materiałem skażonym itp.) Uchybienia wynikające z niedostatecznej wiedzy

pracowników lub z niedostatecznego nadzoru nad pracownikami obciążają wyłącznie 

Wykonawcę i nie będą stanowiły okoliczności łagodzącej negatywne umowne skutki 

uchybienia.

14)Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość wykonywanych usług przed organami

kontroli zewnętrznej, np. Państwowym/Powiatowym Inspektorem Sanitarnym.

15)W celu prawidłowej realizacji zamówienia przez Wykonawcę Zamawiający udostępni mu 

następujące pomieszczenia: schowki na narzędzia, pokój socjalny oraz wspólną szatnię dla 

personelu. Pomieszczenia zostaną udostępnione wyłącznie w celu realizacji zamówienia. 

Jeżeli Wykonawca zamierza wykorzystywać pomieszczenia na inne cele, musi on uzyskać 

pisemną zgodę Zamawiającego.

16)Wykonawca zobowiązany będzie do korzystania z ww. pomieszczeń z należytą starannością i

zgodnie z przepisami właściwymi dla realizowanego zamówienia oraz ponosić będzie 

odpowiedzialność za stan techniczny i estetyczny udostępnionych pomieszczeń. Po 

zakończeniu realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie to zwrotnego 

przekazania Zamawiającemu użytkowanych pomieszczeń w stanie niepogorszonym. 

Zamawiający ma prawo do dokonywania okresowych kontroli udostępnionych 

pomieszczeń.

17)WAŻNE! Każdorazowe użytkowanie sprzętu mogącego powodować wyłączenie bezpiecznika

instalacji elektrycznej wymaga, po zakończeniu czynności, bezwzględnego sprawdzenia, czy 

w całym budynku nie występuje przerwa w dostawie energii elektrycznej. W przypadku 

stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości należy niezwłocznie powiadomić o tym fakcie 

pracowników przychodni.
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18)Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania usługi zgodnie z obowiązującymi przepisami

BHP.

19)Wykonawca wyposaży pracowników świadczących usługę w odzież ochronną oraz środki 

ochrony indywidualnej przewidziane w kartach charakterystyki stosowanych środków 

chemicznych oraz obuwie zmienne.

20)Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody Zamawiającego i osób trzecich powstałe 

w trakcie realizacji usługi oraz spowodowane istnieniem wad ukrytych używanych 

materiałów i wykonywanych usług, a także za szkody powstałe przy usuwaniu tych wad lub 

w wyniku ich zaniechania albo opóźnienia w ich wykonaniu.

21)  Wykonawca w celu prawidłowej realizacji przedmiotu umowy zabezpieczy personel 

sprzątający w profesjonalny sprzęt komunalny do utrzymania czystości pomieszczeń 

w budynkach w ilości zapewniającej sprawną realizację zamówienia.

22)  Wykonawca zapewni niezbędne środki czystości i utrzymania higieny we własnym zakresie 

i na własny koszt w ilościach zapewniających pełne bieżące zapotrzebowanie.

7. Warunki odbioru

1) Zamawiającemu przysługuje prawo wyrywkowej kontroli wykonywania usługi w każdym 

momencie obowiązywania umowy.

2) Zamawiającemu przysługuje prawo zgłoszenia w każdym czasie zastrzeżeń co do sposobu 

wykonywania usługi, wraz z możliwością określenia uchybień i przedstawienia zakresu 

wymaganej modyfikacji. W razie braku takiego wskazania Wykonawca sam przygotowuje 

propozycje zmian sposobu wykonania usługi.

3) Zamawiającemu przysługuje prawo do zgłoszenia w każdym czasie zastrzeżeń odnośnie 

osób realizujących usługę utrzymania w czystości wraz z możliwością wskazania uchybień. 

W takim wypadku Wykonawca niezwłocznie zaproponuje inne osoby do wykonywania 

usług.

4) W ramach wewnętrznych kontroli wykonywanych przez Zamawiającego może on zlecić 

wykonanie badania bakteriologicznego sprzątanych pomieszczeń lub badania chemicznego 

środków używanych do utrzymania czystości lub dezynfekcji. W przypadku zlecenia przez 
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Zamawiającego badań, o których mowa w zdaniu poprzednim, koszt ich przeprowadzenia 

obciąża Strony w zależności od wyniku tego badania - jeśli badania wykażą uchybienie 

Wykonawcy, to ponosi on w całości ich koszt, jeśli wyniki nie obciążają Wykonawcy, to pełny

koszt ich przeprowadzenia ponosi Zamawiający.

5) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność (również finansową) wynikającą ze złej jakości 

wykonania usługi, np.: za negatywne wyniki kontroli zewnętrznych prowadzonych przez 

uprawnione podmioty (dodatnie wyniki badań bakteriologicznych ws. skuteczności mycia i 

dezynfekcji, potwierdzenia nieprawidłowego stężenia roztworu dezynfekcyjnego, zły stan 

techniczny pomieszczeń, itp.). Negatywne skutki wszelkich kontroli ponosi Wykonawca.

6) Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dziennej dokumentacji wykonanych 

czynności (w formie tabeli wskazującej charakter czynności, datę wykonania, podpis 

pracownika Wykonawcy oraz podpis pracownika koordynującego ze strony 

Zamawiającego). Dokumentacja powinna być prowadzona osobno dla każdej placówki 

Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia wyżej wskazanego 

zestawienia pracownikowi Zamawiającego koordynującemu prace porządkowe w danej 

placówce (Pielęgniarka Koordynująca) w każdym dniu prowadzenia prac. Zamawiający ma 

prawo do sprawdzenia jakości wykonania zadań przed dokonaniem odbioru i złożeniem 

potwierdzającego podpisu. 

7) Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia karty kontrolnej wykonanych czynności, 

której wzór stanowi załącznik nr 5 do SWZ. Dla każdej placówki Zamawiającego winna być 

prowadzona odrębna karta. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia wyżej 

wskazanego dokumentu pracownikowi Zamawiającego koordynującemu prace porządkowe 

w danej placówce (Pielęgniarka Koordynująca) na koniec każdego tygodnia. Zamawiający 

przed złożeniem potwierdzającego podpisu ma prawo do sprawdzenia jakości wykonania 

zadań m.in. przez sprawdzenie dziennej dokumentacji wykonanych czynności.

8.  Warunki rozliczenia

1) W formularzu ofertowym - załącznik nr 1 do SWZ - Wykonawca wskaże cenę ryczałtowe za 

kompleksowe świadczenie usługi w okresie 12 miesięcy.

2) Miesięczne wynagrodzenie Wykonawcy stanowi 1/12 ceny, o której mowa w pkt. 1.
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3) Należności umowne regulowane będą w miesięcznych cyklach rozliczeniowych na 

podstawie faktury VAT ze szczegółowym wyspecyfikowaniem charakteru, ilości i wartości 

wykonanych prac wystawionej przez Wykonawcę.  

4) Zapłata wynagrodzenia dokonywana będzie w formie płatności za faktury z dołu w oparciu 

o faktycznie zrealizowane prace potwierdzone zestawieniami wykonanych czynności za 

okres ubiegłego miesiąca. W przypadku realizacji usługi cząstkowej bez jej potwierdzenia 

w dokumentach określonych w ust. 7 pkt 6 i 7, jej wykonanie nie zostanie przez 

Zamawiającego uznane.

5)  Do każdej faktury wystawionej za usługę zrealizowaną w danym miesiącu dołączone 

zostaną uzupełnione i pozytywnie zweryfikowane karty kontrolne w ilości 4 szt. (dla każdej 

przychodni odrębna karta). Niedopuszczalne jest wystawienie faktury VAT przed 

pozytywnym zweryfikowaniem obowiązującego zakresu prac w danym miesiącu.

6) Prawidłowo wystawione i niezausterkowane faktury płatne w terminie wskazany w ofercie 

(kryterium oceny ofert), do 30 dni od daty ich otrzymania przez Zamawiającego. Za dzień 

zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

7) Wykonawca będzie wystawiał faktury VAT za faktycznie zrealizowany w danym okresie 

rozliczeniowym przedmiot zamówienia. Podstawą wystawienia faktury VAT będą 

potwierdzone przez Zamawiającego tygodniowe karty kontrolne wykonanych czynności. 

8) Przyjmuje się, że dzienne wynagrodzenie Wykonawcy stanowi 1/20 wynagrodzenia, o 

którym mowa w pkt. 2.  

9) Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za usługi niewykonane. 

10)Płatności dokonywane będą przelewem na konto bankowe Wykonawcy.

11)Faktury należy przekazywać Zamawiającemu w formie papierowej lub w formie 

elektronicznej za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania PEF.  

12)Zapłata wynagrodzenia i wszystkie inne płatności będą realizowane przez Zamawiającego w

złotych polskich (PLN).

9. Podwykonawcy
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1) Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, których 

wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz podania nazw 

ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani.

2) Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca podał 

nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli Podwykonawców zaangażowanych w takie 

roboty budowlane lub usługi, jeżeli są już znani. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego 

o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o których mowa w zdaniu poprzednim, 

w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje wymagane informacje na temat nowych 

podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót 

budowlanych lub usług.

3) Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, 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. 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) Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy 

z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

10. Wymagania w zakresie zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób na 

podstawie stosunku pracy

1) Zgodnie z dyspozycją art. 95 ustawy Pzp Zamawiający wskazuje, że czynności polegające na 

sprzątaniu tj. realizowaniu przedmiotu zamówienia świadczone w obiektach 

Zamawiającego, związane bezpośrednio z realizacją przedmiotu zamówienia, 
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są czynnościami, względem których Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące 

te czynności zatrudnione były przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy 

o pracę, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst 

jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1320, dalej: „kp”), jeśli czynności świadczone przez te osoby 

noszą cechy stosunku pracy określone przepisem art. 22 § 1 kp. 

2) Zamawiający na każdym etapie realizacji zamówienia uprawniony jest do kontrolowania, 

czy osoby wykonujące czynności bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu 

zamówienia pozostają w stosunku pracy z Wykonawcą lub podwykonawcami. Na żądanie 

Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie niezwłocznie udokumentować fakt 

zatrudniania na podstawie stosunku pracy wyżej wymienionych osób i przedłożyć 

niezwłocznie do wglądu dokument żądany przez Zamawiającego. Zamawiający w celu 

kontroli Zamawiający może żądać następujących dowodów:

a) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy 

o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. 

Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności dokładne określenie podmiotu 

składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte 

wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz 

ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę 

i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu 

wykonawcy lub podwykonawcy,

b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 

zamówienia czynności, których dotyczy wyżej wymienione oświadczenie Wykonawcy lub

Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został 

sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób 

zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy 

z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tzn. w szczególności bez adresów, 

nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 

Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu 

powinny być możliwe do zidentyfikowania,
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c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę 

lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu 

zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 

pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych 

osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie

danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Dane 

ujawnione przez Zamawiającego w toku takich czynności nie będą gromadzone ani 

przetwarzane.

3) Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia 

na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności 

Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary 

umownej w wysokości określonej w rozdziale XX SWZ. Nieprzedstawienie żądanych przez 

Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub 

podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie 

jako niespełnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

wskazane w pkt 1 czynności.

4) Oświadczenie o treści odpowiadającej zapisowi pkt. 2 lit. a uwzględnione może zostać w 

treści umowy ws. niniejszego zamówienia. W sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzednim,

Wykonawca winien przedstawić wykaz osób skierowanych do realizacji przedmiotu 

zamówienia. Wykaz  winien zawierać imię i nazwisko pracownika, data zawarcia umowy, 

rodzaj umowy o prace i zakres obowiązku pracownika.

5) W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez 

wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli 

przez Państwową Inspekcję Pracy.

11. Rękojmia za wady

Rękojmia na warunkach i zasadach określonych przepisami Kodeksu cywilnego.

12. Wyjaśnienia treści SWZ
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Wykonawca może, w terminie nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert, 

zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ. Treść zapytań należy przesłać przy 

użyciu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych SWZ.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1. Termin wykonania zamówienia:  od 01 stycznia 2022 r. przez 12 miesięcy.

V. WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, występując w postępowaniu 

w formie konsorcjum lub spółki cywilnej.

2. Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika 

do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu 

i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.

3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia przedłożą wraz z ofertą stosowne

pełnomocnictwo. Nie dotyczy to spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do 

występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy 

wspólnicy podpiszą ofertę.

4. Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej, może wynikać albo z dokumentu pod taką nazwą 

albo z umowy podmiotów wspólnie składających ofertę (dołączonej do oferty).

5. Oferta musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich wykonawców

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez wykonawców, 

oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp składa każdy z wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Oświadczenia te potwierdzają spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia (żaden z wykonawców 

wspólnie składających ofertę nie może podlegać wykluczeniu z postępowania, co oznacza, iż 

oświadczenie w tym zakresie musi złożyć każdy z wykonawców składających ofertę wspólną; 

oświadczenie o spełnianiu warunków udziału składa podmiot, który w odniesieniu do danego 

warunku udziału w postępowaniu potwierdza jego spełnianie).
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7. 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 roboty budowlane lub usługi, do realizacji 

których te zdolności są wymagane. W takim przypadku wykonawcy wspólnie ubiegający się 

o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty 

budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.

8. Jeżeli Zamawiający wymaga wniesienia wadium, dopuszcza się, aby wadium zostało wniesione 

przez pełnomocnika (lidera) lub jeden z podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia, przy czym jeżeli wadium zostanie wniesione w formie innej niż pieniądz, z treści 

dokumentu wadium musi wynikać, iż zabezpiecza ono ofertę złożoną przez wszystkich 

wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

9. Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie 

z pełnomocnikiem.

VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na 

zasadach określonych w rozdziale VII SWZ oraz spełniają określone przez Zamawiającego 

warunki udziału w postępowaniu.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału 

w postępowaniu dotyczące:

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - Zamawiający nie określa warunków

udziału w postępowaniu w zakresie zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie określa warunków udziału 

w postępowaniu w zakresie uprawnień do prowadzenia określonej działalności 

gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający nie określa warunków udziału 

w postępowaniu w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
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4) zdolności technicznej lub zawodowej - w zakresie warunków dotyczących zdolności 

technicznej i zawodowej o udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy 

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

prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonali lub nadal wykonują przez 

okres co najmniej   10   następujących po sobie miesięcy jedną usługę, której przedmiotem   

było lub jest   u  trzymanie czystości w   placówce     medycznej o powierzchni łącznej min. 300   

m2 obejmującej obszar   ścisłej czystości medycznej charakteryzujący się koniecznością   

utrzymania wysokiego standardu czystości fizycznej i bakteriologicznej w rozumieniu zapisu

rozdz. III ust. 2 pkt 6 lit a SWZ.

3. Potencjał podmiotu trzeciego

1) W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca może 

polegać na potencjale podmiotu trzeciego na zasadach opisanych w art. 118-123 ustawy 

Pzp. Podmiot trzeci, na potencjał którego wykonawca powołuje się w celu wykazania 

spełnienia warunków udziału w postępowaniu, nie może podlegać wykluczeniu na 

podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 i 7 ustawy Pzp.

2) W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na 

zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają usługi, do 

realizacji których te zdolności są wymagane.

3) Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów 

udostępniających zasoby składa wraz z ofertą:

a) zobowiązanie podmiotu lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że 

Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 

podmiotów wraz z określeniem w tym dokumencie, czy i w jakim zakresie podmiot 

udostępniający zasoby w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu 

dotyczących doświadczenia zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą;

b) oświadczenie 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.
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VII. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

1. Z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia wyklucza się, z zastrzeżeniem art. 110 

ust. 2 ustawy Pzp, wykonawcę względem którego zachodzą przesłanki wykluczenia, o których 

mowa:

1) w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp;

2) w art. 109 ust. 1 pkt 4 i 7 ustawy Pzp, tj.:

a) 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 – art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp;

b) 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 – art. 109 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

2. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania 

o udzielenie zamówienia.

3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 

pkt 1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 4 i 7, jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie 

następujące przesłanki:

1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, 

wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez 

zadośćuczynienie pieniężne;

2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub 

swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, 
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aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, 

lub Zamawiającym;

3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla 

zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu,

w szczególności:

a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi 

za nieprawidłowe postępowanie Wykonawcy,

b) zreorganizował personel,

c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,

d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, 

wewnętrznych regulacji lub standardów,

e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za 

nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.

4. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 3, są 

wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności 

czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 3, nie są 

wystarczające do wykazania jego rzetelności, Zamawiający wyklucza Wykonawcę.

VIII. PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE

1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert 

oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw 

do wykluczenia z postępowania - zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ.

2. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia 

w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień 

złożenia podmiotowych środków dowodowych, potwierdzających:

1) brak podstaw wykluczenia w postępowaniu, tj.: odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru

Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie 

art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej 
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złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, chyba, że 

dokument taki Zamawiający może uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz 

danych;

2) spełnianie warunków udziału w postępowaniu, tj.: wykazu 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) - z uwzględnieniem w tym wykazie usługi, o której mowa w rozdziale VI ust. 2 

pkt 4 SWZ.

3. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej 

Polskiej

1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,  składa dokument lub dokumenty 

wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 

potwierdzające, że 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.
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2) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się 

dokumentów, o których mowa w pkt 1, 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.

3) Dokumenty, o których mowa w pkt 1 i 2, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 

3 miesiące przed  złożeniem.

4. Informacje dodatkowe

1) 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 podmiotowych środków dowodowych, 

jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, 

aktualnych na dzień ich złożenia.

2) Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe 

środki dowodowe nie są już aktualne, Zamawiający może w każdym czasie wezwać 

wykonawcę lub wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych 

środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia.

3) Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli 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 ustawy Pzp, dane umożliwiające dostęp do tych środków.

4) Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które 

Zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość 

i aktualność.
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IX. ŚRODKI KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE

KOMUNIKOWAŁ  SIĘ  Z WYKONAWCAMI,  ORAZ  INFORMACJE  O  WYMAGANIACH

TECHNICZNYCH  I  ORGANIZACYJNYCH  SPORZĄDZANIA,  WYSYŁANIA  I  ODBIERANIA

KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ

1. Informacje ogólne

1) Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu 

dostępnego pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu dostępnego pod 

adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal albo poczty elektronicznej:  zla@e-post.pl.

2) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma 

dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub 

wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.

3) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów 

elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji 

przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu 

miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji 

publicznej (ePUAP).

4) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: 

„Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” 

wynosi 150 MB.

5) Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, 

oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji 

przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.

6) Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jako załącznik do  

SWZ. Dane postępowania można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań 

w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki 

Postępowania.

2. Sposób komunikowania się Zamawiającego z wykonawcami (nie dotyczy składania ofert)
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1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym 

a Wykonawcami w szczególności składanie wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, 

oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się 

elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” 

dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal. Dokumenty elektroniczne 

składane są jako załączniki.

2)  W zakresie określonym w pkt 1 dopuszcza się komunikację pomiędzy Zamawiającym 

a Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, adres e-mail Zamawiającego: zla@e-

post.pl.

3) Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgodny z wymaganiami 

określonymi w rozporządzeniu 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 (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz 

rozporządzeniu 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 (Dz. U. z 2020 poz. 2415).

4) We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający 

i Wykonawcy posługują się znakiem sprawy właściwym postępowaniu , tj. ADM-27-03/21.

X. OSOBY UPRAWNIONE DO KOMUNIKOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

Zamawiający wyznacza następujące osoby do komunikowania się z Wykonawcami w sprawach 

dotyczących niniejszego postępowania:

– w sprawach merytorycznych: 

Dyrektor ZLA  Wojciech Wokulski

tel.33/844-42-95; e-mail: zla@e-post.pl 
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– w sprawach proceduralnych: 

Halina Filipowicz

tel. 504399564; e-mail: zla@e-post.pl

XI. KOMUNIKOWANIE SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI W INNY SPOSÓB NIŻ PRZY

UŻYCIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ 

Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż 

przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w niniejszej SWZ.

XII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w przedmiotowym postępowaniu.

XIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1. Wykonawca jest związany ofertą do dnia 1 stycznia 2022 r., 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 w dokumentach zamówienia, 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 30 dni

3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez 

Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania 

ofertą.

XIV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Złożenie oferty w postępowaniu

1) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
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2) Treść oferty musi być zgodna z wymaganiami Zamawiającego określonymi w dokumentach 

zamówienia.

3) Wykonawca składa zaszyfrowaną   ofertę   za pośrednictwem „Formularza do złożenia, 

zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na 

miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez wykonawcę jest dostępna dla 

wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. W formularzu oferty 

wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP lub/i adres poczty elektronicznej 

e-mail, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.

4) Ofertę należy sporządzić w języku polskim.

5) Ofertę składa się, pod rygorem nieważności:

a)  w formie elektronicznej podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym (Art. 781 

Kodeksu cywilnego),

b) w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym np. przy użyciu platformy 

dostępnej po adresem: https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-

wykorzystaj-podpis-zaufany,

c) w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem osobistym przy użyciu e-dowodu.

6) Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji 

użytkownika”, dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/

7) Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej, zawierają 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, wraz z jednoczesnym 

zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie 

wraz z plikami stanowiącymi jawną część należy ten plik zaszyfrować.

8) Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.

9) Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę 

za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” 
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dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób wycofania oferty 

został opisany w „Instrukcji użytkownika” dostępnej na miniPortalu.

10)Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany 

ani wycofać złożonej oferty.

2. Oferta winna zawierać:

1) formularz ofertowy (załącznik nr 1 do SWZ)

Formularz musi zostać opatrzony podpisem elektronicznym (kwalifikowanym, zaufanym lub

osobistym) Wykonawcy lub osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy/ów 

zgodnie z umocowaniem określonym w pełnomocnictwie, dokumencie rejestrowym lub 

innym dokumencie

2) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału 

w postępowaniu (załącznik nr 2 do SWZ)

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału 

w postępowaniu składają odrębnie:

a) Wykonawca albo (jeśli dotyczy) każdy spośród Wykonawców wspólnie ubiegających się   

o     udzielenie zamówienia  

W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia Wykonawcy 

oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy 

z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

Oświadczenie takie musi zostać opatrzone podpisem elektronicznym (kwalifikowanym, 

zaufanym lub osobistym) Wykonawcy lub osoby upoważnionej do reprezentowania 

Wykonawcy zgodnie z umocowaniem określonym w pełnomocnictwie, dokumencie 

rejestrowym lub innym dokumencie.

b) podmiot trzeci, na którego potencjał powołuje się   W  ykonawca   celem potwierdzenia 

spełnienia warunków udziału w postępowaniu (jeśli dotyczy) 

W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia podmiotu oraz 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim podmiot udostępnia 

swoje zasoby wykonawcy.
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Oświadczenie takie musi zostać opatrzone podpisem elektronicznym (kwalifikowanym, 

zaufanym lub osobistym) podmiotu trzeciego lub osoby upoważnionej do 

reprezentowania podmiotu trzeciego zgodnie z umocowaniem określonym 

w pełnomocnictwie, dokumencie rejestrowym lub innym dokumencie.

3) oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeśli 

dotyczy)

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać 

na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do 

realizacji których te zdolności są wymagane - w takiej sytuacji wykonawcy są zobowiązani 

dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub 

usługi wykonają poszczególni wykonawcy.

Oświadczenie takie musi zostać opatrzone podpisem elektronicznym (kwalifikowanym, 

zaufanym lub osobistym) osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawców zgodnie z 

umocowaniem określonym w pełnomocnictwie.

4) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji 

niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (jeśli dotyczy)

Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby lub inny podmiotowy środek dowodowy 

potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby 

gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:

a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;

b) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów 

podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;

c) 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 roboty budowlane

lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

Zobowiązanie musi zostać opatrzone podpisem elektronicznym (kwalifikowanym, zaufanym

lub osobistym) podmiotu trzeciego lub osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu 

trzeciego zgodnie z umocowaniem określonym w pełnomocnictwie, dokumencie 

rejestrowym lub innym dokumencie.
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5) pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile czynność taka dokonana została przez 

reprezentanta wykonawcy a umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika 

z dokumentów rejestrowych

Wykonawca, który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć 

do oferty dokument pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem umocowanie do złożenia

oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy. 

W przypadku w  ykonawców ubiegających się wspólnie o     udzielenie zamówienia   Wykonawcy

zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z treści 

którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia tych wykonawców należy załączyć do oferty. Pełnomocnictwo powinno być 

załączone do oferty i powinno zawierać w szczególności wskazanie:

a) postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,

b) wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia 

wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby, ustanowionego pełnomocnika 

oraz zakresu jego umocowania.

Pełnomocnictwo musi zostać opatrzone podpisem elektronicznym (kwalifikowanym, 

zaufanym lub osobistym) mocodawcy lub osoby upoważnionej do reprezentowania 

mocodawcy zgodnie z umocowaniem określonym w dokumencie rejestrowym. Dopuszcza 

się przedłożenie elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem 

przez notariusza, tj. podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby 

posiadającej uprawnienia notariusza.

6) zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa

W sytuacji, gdy oferta lub inne dokumenty składane w toku postępowania będą zawierały 

tajemnicę przedsiębiorstwa, wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzega, 

że nie mogą być one udostępniane, oraz wykazuje, że zastrzeżone informacje stanowią 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 r. 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Dokument musi zostać opatrzony podpisem elektronicznym (kwalifikowanym, zaufanym lub

osobistym) wykonawcy lub osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy/ów 
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zgodnie z umocowaniem określonym w pełnomocnictwie, dokumencie rejestrowym lub 

innym dokumencie.

XV. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Termin składania ofert: do dnia 3 grudnia 2021 r. do godziny 10:00. Sposób składania ofert 

został opisany w rozdziale XIV ust. 1 SWZ.

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 3 grudnia 2021 r., o godzinie 11:00.

3. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po 

zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do 

odszyfrowania.

4. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania informacje o:

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej 

działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały

otwarte;

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

XVI. SPOSÓB OBLICZENIA CENY

1. W formularzu ofertowym - załącznik nr 1 do SWZ - należy wskazać cen  ę   ryczałtow  ą   za   

świadczenie usługi w obrębie   wszystkich     obiektów   objętych zamówieniem przez cały okres 

realizacji zamówienia, tj. 12 miesięcy, uwzględniając całą powierzchnię wewnętrzna i 

zewnętrzna wszystkich obiektów, zakres wymaganych czynności oraz ich częstotliwość oraz 

wszystkie wymagania Zamawiającego. Cena obliczona w ten sposób stanowić będzie łączną 

cenę ofertową brutto, która uwzględniona zostanie w treści umowy ws. niniejszego 

zamówienia jako łączna wartość umowy. 
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2. Cena ryczałtowa, o której mowa w ust. 1, winna obejmować wszystkie koszty związane z 

wykonaniem usługi, wraz z kosztami osobowymi, użytych środków i materiałów oraz kosztami 

pracy sprzętu.

3. Cena ofertowa winna obejmować wszystkie koszty należytego wykonania usługi zgodnie z 

wymaganiami Zamawiającego określonymi w SWZ.

4. Cena ofertowa winna obejmować ponadto wszelkie elementy cenotwórcze 

nieskonkretyzowane przez Zamawiającego w dokumentach niniejszego zamówienia i 

nieujętych wprost w SWZ, a powstające w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.

5. Cenę należy określić w walucie polski złoty (PLN).

6. Pod pojęciem ceny należy przez rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy 

z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. 

poz. 178), nawet jeżeli jest płacona na rzecz osoby niebędącej przedsiębiorcą. Cena 

jest wartością wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą Zamawiający jest obowiązany 

zapłacić wykonawcy za zrealizowany przedmiot niniejszego zamówienia. W cenie uwzględnia 

się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych 

przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub 

podatkiem akcyzowym.

7. W cenie ofertowej brutto Wykonawca musi uwzględnić koszt wszelkich podatków, składek czy 

opłat, do zapłacenia których zobowiązany będzie Zamawiający w przypadku zawarcia umowy 

z Wykonawcą, niezależnie, czy koszty te ponoszone będą bezpośrednio na rzecz Wykonawcy, 

czy innych podmiotów niezwiązanych z Wykonawcą.

8. Zgodnie z art. 225 ustawy Pzp, jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do 

powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r.

o podatku od towarów i usług, 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. W takiej sytuacji wykonawca ma obowiązek:

1) poinformowania Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania 

u Zamawiającego obowiązku podatkowego;
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2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą 

prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;

3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, 

bez kwoty podatku;

4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie 

miała zastosowanie.

9. W przypadku wystąpienia w formularzu cenowym omyłek Zamawiający rozpatrzy zaistniałą 

sytuację w oparciu o odpowiednie w tym zakresie przepisy ustawy Pzp.

10. Jeżeli Wykonawcą jest osoba fizyczna (lub konsorcjum osób fizycznych) nieprowadząca 

działalności gospodarczej, podana w ofercie cena winna zawierać wszystkie koszty Wykonawcy 

oraz Zamawiającego związane z wynagrodzeniem tzn. pełny koszt ponoszony przez 

Zamawiającego związany z wypłatą wynagrodzenia (należy doliczyć kwotę należnego podatku, 

składek z tytułu ubezpieczeń społecznych łącznie ze składkami i innymi obciążeniami 

dotyczącymi pracodawcy, które będzie musiał odprowadzić Zamawiający zgodnie 

z obowiązującymi przepisami).

XVII. KRYTERIA OCENY OFERT, ICH WAGI I SPOSÓB OCENY OFERT

1.  Kryteria oceny oferty:

1) Nazwa kryterium: cena ofertowa brutto

a) waga kryterium: 60 %

b) maksymalna ilość punktów przewidziana dla tego kryterium: 60 pkt

2) Nazwa kryterium: termin płatności faktur

a) waga kryterium: 40 %

b) maksymalna ilość punktów przewidziana dla danego kryterium: 40 pkt

2. Ocena oferty w kryterium cena ofertowa brutto.
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1) Zamawiający dokona oceny oferty na podstawie wyrażonej kwotowo ceny ofertowej 

obliczonej zgodnie z treścią rozdz. XVII SWZ i wskazanej w formularzu ofertowym w polu 

„cena ofertowa”,  z zastrzeżeniem sytuacji, o której mowa w rozdziale XVI ust. 7 SWZ.

2) Liczba punktów przyznana w kryterium cena ofertowa obliczona zostanie jako pomnożony 

przez liczbę 60 stosunek (iloraz) wyrażonej kwotowo wartości najniższej ceny ofertowej 

spośród wszystkich ocenianych ofert do wyrażonej kwotowo wartości ceny ofertowej oferty

dla której punktacja jest obliczana, wg wzoru: 

60  x  (najniższa cena ofertowa / cena ofertowa w ofercie ocenianej).

3) Uzyskana liczba punktów zaokrąglona zostanie do dwóch miejsc po przecinku.

3. Ocena oferty w kryterium termin płatności faktur.

1) Zamawiający dokona oceny oferty na podstawie wyrażonego w dniach terminu płatności 

faktur.

2) Termin płatności faktur: minimum   14   dni  , maksimum   30 dni  . W przypadku wskazania 

w ofercie termin płatności faktur krótszego niż 14 dni  Zamawiający przyzna ofercie 0 

punktów, a do umowy przyjęty zostanie termin 14 dni.  W przypadku wskazania w ofercie 

termin płatności faktur dłuższego niż 30 dni  Zamawiający przyzna ofercie 40 punktów, a do 

umowy przyjęty zostanie termin 30 dni. W przypadku braku wskazania terminu płatności 

Zamawiający przyzna ofercie 0 punktów, a do umowy przyjęty zostanie termin 14 dni.   

3) Liczba punktów przyznana w kryterium termin płatności faktur obliczona zostanie jako 

pomnożony przez liczbę 40 stosunek (iloraz) liczby dni terminu płatności faktur wskazanej 

w ofercie dla której punktacja jest obliczana liczby dni terminu płatności najdłuższego 

spośród wszystkich ofert ocenianych, wg wzoru: 

40  x  (termin płatności faktur w ofercie ocenianej / najdłuższy termin płatności faktur)

4) Uzyskana liczba punktów zaokrąglona zostanie do dwóch miejsc po przecinku.

4. Punktacja łączna ustalona zostanie poprzez zsumowania liczby punktów uzyskanych w 

kryteriach, o których mowa w ust. 1.
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5.  Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert 

określonych w niniejszej SWZ.

6. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 

przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera spośród 

tych ofert ofertę z najniższą ceną.

7. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w ust. 6, Zamawiający 

wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez 

Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę. Wykonawcy, składając oferty 

dodatkowe, nie mogą oferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych ofertach.

XVIII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE

OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą w terminach, o których mowa w art. 308 

ust. 2 z zastrzeżeniem ust. 3 ustawy Pzp.

2. 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.

3. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca podał 

nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawców zaangażowanych w takie 

roboty budowlane lub usługi, jeżeli są już znani. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego 

o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o których mowa w zdaniu pierwszym, 

w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje wymagane informacje na temat nowych 

Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót 

budowlanych lub usług.

4. Brak wskazania podwykonawcy przed dniem zawarcia umowy zostanie na tym etapie poczytane

jako zobowiązanie wykonawcy do realizacji przedmiotu zamówienia bez udziału 
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podwykonawców, przy czym nie ogranicza to możliwości powierzenia podwykonawcom 

realizacji części zamówienia po zawarciu umowy ani nie wyklucza udziału podwykonawców 

z realizacji zamówienia.

XIX. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XX. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO,

KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI TEJ UMOWY

1. Zamawiający, zgodnie z brzmieniem art. 456 ustawy Pzp, może odstąpić od umowy:

1) w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności 

powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić 

podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu;

2) jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455,

b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108,

c) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury 

przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita 

Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 

2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że 

Zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, Zamawiający odstępuje od umowy w części, 

której zmiana dotyczy.

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonania części umowy.
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4. Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczania wykonawcy kar umownych z następujących 

tytułów:

1) za nienależyte wykonanie umowy w postaci udokumentowanego uchybienia w realizacji 

zamówienia polegającego na realizowaniu usług w sposób niezgodny z SWZ lub bieżącymi 

zaleceniami Zamawiającego - w wysokości  do 1 000,00 zł za  każde takie zdarzenie,

2) za nienależyte wykonanie umowy w postaci potwierdzonego niewykonania przez 

Wykonawcę określonej usługi cząstkowej w terminie umownym - w wysokości do 1 000,00 

zł za każdy stwierdzony taki przypadek (dotyczy m.in. nieprzestrzegania terminów 

doczyszczania podłóg, mycia okien oraz organizacji koszenia trawników zgodnie z terminami

koszenia określonymi w umowie, w tym również prac rozpoczętych, ale nie zakończonych w

wymaganych terminie; niewykonanie podobnej usługi cząstkowej w więcej niż jednej 

przychodni będzie traktowane jako odrębne przypadki naruszenia),

3) za korzystanie z powierzonych pomieszczeń w sposób niezgodny z umową - w wysokości do 

1% łącznego wynagrodzenia umownego za każde takie zdarzenie,

4)  za odstąpienie od umowy przez stronę umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy -

- w wysokości do 10% łącznego wynagrodzenia umownego,

5) za niedopełnienie wynikającego z umowy wymogu zatrudniania pracowników na podstawie

umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy - w wysokości iloczynu kwoty 

minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego 

niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudniania pracowników świadczących usługi 

na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy) wraz z należnymi 

składkami na ubezpieczenie społeczne oraz liczby miesięcy w okresie realizacji umowy, 

w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu-za każdą osobę względem której taką 

nieprawidłowość ujawniono;

5. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których może dochodzić Zamawiający, nie 

przekroczy wartości 30% łącznego wynagrodzenia umownego (łącznej ceny ofertowej brutto 

Wykonawcy).
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6. Przed naliczeniem kar umownych Zamawiający może wezwać na piśmie Wykonawcę 

do złożenia pisemnych wyjaśnień dotyczących uchybienia skutkującego naliczeniem kar 

umownych, o których mowa w ust. 4. Zamawiający dokona oceny złożonych przez Wykonawcę 

wyjaśnień, biorąc w szczególności pod uwagę stopień zawinienia Wykonawcy, i na takiej 

podstawie podejmie decyzję o naliczeniu kar umownych i ich wysokości. W przypadku, gdy 

w ramach składanych przez Wykonawcę wyjaśnień zostanie udowodnione, że uchybienie 

powstało z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę i od niego niezależnych, Zamawiający 

odstąpi od naliczenia kar umownych.

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącania kar umownych z należnego Wykonawcy 

wynagrodzenia, a Wykonawca wyraża na to zgodę.

8. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w przypadku, gdy 

kary umowne nie pokryją w całości wartości szkody rzeczywiście poniesionej.

9. Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną 

odpowiedzialność za wykonanie umowy.

10. Przeniesienie wierzytelności i długów na osoby trzecie może być dokonywane wyłącznie za 

pisemną zgodą Zamawiającego.

11. W sprawach związanych z wykonaniem umowy, spory rozstrzygał będzie sąd właściwy dla 

miejsca siedziby Zamawiającego.

12. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 

której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zachodzą okoliczności mające wpływ na 

wykonania zamówienia. Okoliczności, o których mowa w zdaniu poprzednim, mogą dotyczyć:

1) zmiany kwoty, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie umowy,

2) konieczności zrealizowania przedmiotu zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa,

3) zmiany technologii wykonania przedmiotu Umowy w przypadku zastosowania rozwiązań 

zamiennych, zastępczych lub równoważnych nie gorszych od przyjętych pierwotnie w 

ofercie,
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4) zmiany zakresu przedmiotu zamówienia lub rezygnacji z określonych usług,

5) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie 

postanowieniami SWZ

Pod pojęciem siły wyższej rozumie się wydarzenie lub okoliczność o charakterze 

nadzwyczajnym, na którą wykonawca ani Zamawiający nie mają wpływu; wystąpieniu 

której wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli zapobiec przed 

zawarciem umowy; której, w przypadku jej wystąpienia, wykonawca ani Zamawiający, 

działając racjonalnie, nie mogli uniknąć lub jej przezwyciężyć oraz która nie może być 

zasadniczo przypisana wykonawcy ani Zamawiającemu, a także zdarzenie nadzwyczajne 

losowo wywołane przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć 

z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub 

grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach.

6) konieczności zrealizowania w ramach usługi objętej zamówieniem czynności nieobjętych 

przedmiotem niniejszego zamówieniem a niezbędnych dla prawidłowego wykonania tego 

zamówienia, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji nieprzewidzianej 

przez Zamawiającego,

7) niemożliwych wcześniej do przewidzenia działań osób trzecich uniemożliwiających 

wykonanie usługi, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron;

8) sytuacji, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, 

9) braku możliwości wykonywania usługi z powodu okoliczności niezależnych od Wykonawcy i 

przez niego niezawinionych, w tym m.in. niedopuszczania do ich wykonywania przez 

uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, 

10)zmian aktualnie obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na wykonanie 

przedmiotu zamówienia lub płatność wynagrodzenia,

11)zmian przewidzianych zapisami niniejszej SWZ innych niż określone w niniejszym ustępie,

12)zmian przewidzianych przepisami ustawy Pzp.
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13. Ewentualna zmiana wysokości wynagrodzenia winna odpowiadać kwotowo zmianie kosztów 

wykonania zamówienia następującej na skutek wystąpienia okoliczności powodujących 

zmianę.

14. Ewentualna zmiana terminu wykonania zamówienia winna odpowiadać okresowi, w którym 

występowały okoliczności uniemożliwiające realizowanie usługi.

15. Zmiany umowy, o których mowa w ust. 12, dokonywane mogą być na wniosek Wykonawcy. 

Do wniosku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Wykonawca winien dołączyć stosowne 

uzasadnienie wnioskowanych zmian wraz z opisem okoliczności powodujących te zmiany oraz 

przedstawić stosowne obliczenia odnoszące się do wnioskowanych zmian. Zamawiający może 

zwolnić Wykonawcę z obowiązku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, jeżeli zmiana umowy 

ma nastąpić na skutek okoliczności bezsprzecznych i oczywistych, które nie wymagają 

wyjaśnienia, a ich wpływ na zmianę umowy jest możliwy do wyliczenia na podstawie danych 

posiadanych przez Zamawiającego.

16. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej a ich wprowadzenie nastąpi na drodze 

obustronnie zawartego aneksu do niniejszej umowy.

17. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odmowy zawarcia aneksu, o którym mowa w ust. 16, 

w sytuacji, gdy zmiany do umowy wprowadzane tymże aneksem są wynikiem świadomych 

i celowych działań Wykonawcy nakierowanych na zwiększenie wynagrodzenia umownego, 

a nie popartych okolicznościami faktycznymi lub prawnymi, lub zmiany takie są następstwem 

okoliczności zawinionych przez Wykonawcę lub za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność.

18. Nie stanowią zmiany umowy dokonywane w zakresie danych teleadresowych i danych 

rejestrowych wskazanych w umowie.

19. W umowie zawarte zostaną również postanowienia, o których mowa w rozdziale III, IV, XIX, 

XXII, XXVII SWZ.

XXI. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY

1. Wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes 

w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę 
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w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony 

prawnej przewidziane w Dziale IX ustawy Pzp.

2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formach i w terminach 

określonych w Rozdziale 2 Oddziale 2 Działu IX ustawy Pzp.

3. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo 

postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie 

pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on 

zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

XXII. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

2. Zamawiający nie dokonał podziału zamówienia na części z uwagi, iż zamówienie, ze względu na 

jego wartość, jest dostępne dla sektora małych i średnich wykonawców i podział zamówienia 

nie skutkowałby ich zwiększeniem. Ponadto podział zamówienia na części mógłby skutkować 

poniesieniem wyższych nakładów finansowych do realizacji przedmiotu zamówienia.

XXIII. OFERTY WARIANTOWE

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

XXIV. ZWROT KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

XXV. INFORMACJE  DOTYCZĄCE  WALUT  OBCYCH,  W JAKICH  MOGĄ  BYĆ  PROWADZONE

ROZLICZENIA  MIĘDZY  ZAMAWIAJĄCYM  A WYKONAWCĄ,  JEŻELI  ZAMAWIAJĄCY

PRZEWIDUJE ROZLICZENIA W WALUTACH OBCYCH

Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w polskich 

złotych (PLN) bez względu na uwarunkowania Wykonawcy.
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XXVI. KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

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 z 04.05.2016, str. 1), 

dalej „RODO”, informuję, że:

1) administratorem Pani /Pana danych osobowych jest Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w 

Oświęcimiu, adres: ul. Garbarska 1, 32-600 Oświęcim.;

2) dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: Bożena Tyran, e-mail: zla@e-

post.pl, tel.: 338444295; 

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

prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz 

zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania 

sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywający na 

Zamawiającym;

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

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp;

5) Pani /Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 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;

6) 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;

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

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

8) posiada Pani /Pan:
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a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani /Pana 

dotyczących, z zastrzeżeniem, że Zamawiający ma prawo do żądania od osoby, której 

dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowania 

żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego;

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani /Pana danych 

osobowych; z zastrzeżeniem, że skorzystanie z wyżej wymienionego prawa nie może 

skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia ani 

zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać 

integralności protokołu oraz jego załączników,

c) 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; z zastrzeżeniem, że prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma 

zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania 

ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony prawnej innej osoby fizycznej lub 

prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub 

państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do 

czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia,

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani /Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani /Pana dotyczących narusza przepisy

RODO. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych 

Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

9) nie przysługuje Pani /Panu:

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

c) 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. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym 

wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną 
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Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem, i które Zamawiający pośrednio 

pozyska od Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie 

co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

XXVII. ZAŁĄCZNIKI

1. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

2. Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz o spełnianiu warunków udziału

w postępowaniu

3. Załącznik nr 3 - Zobowiązanie podmiotu trzeciego udostępniającego zasoby

4. Załącznik nr 4 - Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

5. Załącznik nr 5 - Wzór karty kontrolnej wykonanych czynności 

6. Załącznik nr 6 – mapka terenów zewnętrznych

7. Załącznik nr 7 - link do postępowania oraz ID postępowania
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