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I. Nazwa oraz adres Zamawiającego  

 

1. Teatr im. Aleksandra Fredry 

ul. Adama Mickiewicza 9 

62-200 Gniezno 

 NIP 784-00-42-872;  

Nr telefonu 48 61 426 39 93,  

 adres poczty elektronicznej: biuro@teatr.gniezno.pl 

 strona internetowa: www.teatr.gniezno.pl  

 Adres skrzynki EPUAP: /Teatr_Al_Fredry/SkrytkaESP 

 Adres strony internetowej postępowania https://teatr.gniezno.pl/o-teatrze/zamowienia-

publiczne/ 

 ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ UDOSTĘPNIANE BĘDĄ MODYFIKACJE 

I WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ ORAZ INNE DOKUMENTY ZAMÓWIENIA BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANE 

Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA: https://teatr.gniezno.pl/o-teatrze/zamowienia-

publiczne/ 

 IDENTYFIKATOR POSTĘPOWANIA Z MINIPORTALU: 598b7c1d-327c-418f-a235-

a29c54e3b2db 

2. Wykonawcy pobierający SWZ z wyżej wskazanej strony internetowej są związani wszelkimi 

zmianami i wyjaśnieniami do treści SWZ zamieszczonymi na stronie internetowej. 

3. Wymagania techniczne, które muszą spełniać urządzenia informatyczne w celu korzystania ze 

strony internetowej prowadzonego postępowania opisane zostały w Części XI SWZ. 

4. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 

zobowiązany jest  posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp 

do formularza: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku”. 

 

II.  Tryb udzielenia zamówienia  

 

1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.), zwaną dalej „ustawą Pzp”, oraz 

w sprawach nieuregulowanych ustawą - przepisami ustawy Kodeks cywilny. 

2. Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1) 

ustawy Pzp.     

3. Rodzaj zamówienia: Usługa. 

  

III.  Opis przedmiotu zamówienia  

 

1. Przedmiotem zamówienia jest: Usługa sprzątania obiektów teatralnych w Teatrze im. A. 

Fredry w Gnieźnie. 

2. Usługa obejmuje sprzątania widowni, kuluarów, sceny, klatek schodowych i biur, toalet  

o całkowitej powierzchni 1.646,21 m
2 

(ilość kondygnacji: 1 podziemna, 3 nadziemne) oraz 

mieszkań teatralnych. Może zachodzić  konieczność  sprzątania  dwu- lub trzykrotnego 

w ciągu doby, (także w niedziele i święta), nawet w nocy,  w zależności  od ilości  

przedstawień, prób i imprez obcych, które są  ustalane w tygodniowych  rozkładach 

zajęć.  

Wymagana wydajność na jednego pracownika  co najmniej  60 m
2 

sprzątanej  powierzchni 

w  ciągu  jednej godziny. Szacunkowa ilość  roboczo – godzin   przewidziana w ciągu  całego 

mailto:biuro@teatr.gniezno.pl
http://www.teatr.gniezno.pl/
https://teatr.gniezno.pl/o-teatrze/zamowienia-publiczne/
https://teatr.gniezno.pl/o-teatrze/zamowienia-publiczne/
https://teatr.gniezno.pl/o-teatrze/zamowienia-publiczne/
https://teatr.gniezno.pl/o-teatrze/zamowienia-publiczne/
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zamówienia to 6 600 rbh. Ilość  roboczo – godzin   przewidziana w ciągu  miesiąca średnio 

550  rbh.   Środki czystości  i sprzęt dostarcza  Zamawiający.  

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w  załączniku nr 6 do SWZ - Opis 

przedmiotu zamówienia. Szczegółowe wymagania w zakresie realizacji zamówienia, sposobu  

i terminu płatności określają projektowane postanowienia umowy – załącznik nr 7  do SWZ  

3. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):  

90910000-9    Usługi sprzątania  

90911200-8    Usługi sprzątania budynków 

90919200-4    Usługi sprzątania biur 

 

4. Ubezpieczenie: 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przez cały okres realizacji zamówienia 

dysponował aktualnym i opłaconym ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej na 

warunkach wskazanych w § 11 projektowanych postanowieniach umowy (załącznik nr 7 

do SWZ) na kwotę nie niższą niż kwota brutto wynagrodzenia Wykonawcy. 

 

5. Rozliczenia/płatność: 

1) Rozliczenie Zamawiającego i Wykonawcy następować będzie raz w miesiącu  

w oparciu o cenę jednostkową za 1 godzinę wskazaną w Formularzu ofertowym 

Wykonawcy pomnożonych przez  rzeczywistą ilość godzin sprzątania w danym miesiącu, 

na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury. 

2) Ostateczna wysokość wynagrodzenia Wykonawcy za zrealizowaną usługę za dany miesiąc 

będzie rozliczana na podstawie protokołu odbioru usługi odzwierciedlającego wielkość 

przedmiotu zamówienia na podstawie umowy i oceną realizacji usług pod względem 

jakości – kryterium oceny: usługa realizowana należycie / nienależycie. 

3) Zapłata należności, o której mowa w ust. 1 nastąpi w terminie 14 dni od dnia przedłożenia 

prawidłowo wystawionej faktury, na wskazane przez Wykonawcę konto bankowe. 

 

6. Pozostałe ustalenia dotyczące przedmiotu zamówienia:  

1) Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części, a tym samym nie 

dopuszcza składania ofert częściowych, o których mowa w art. 7 pkt. 15 ustawy Pzp. 

Uzasadnienie braku podziału zamówienia na części: 

 

 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, ponieważ zgodnie z art. 25 ust. 2 

 ustawy Pzp przedmiotowe zamówienie „ze względów technicznych, organizacyjnych 

 lub ekonomicznych tworzy nierozerwalną całość”. Brak podziału zamówienia na części nie 

 powoduje ograniczenia dostępu do niniejszego zamówienia małym i średnim 

 przedsiębiorstwom. 

7. Realizacja przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem aspektów społecznych: 

Zamawiający na podstawie art. 95 ust. 1) ustawy Pzp wymaga zatrudnienia, przez Wykonawcę 

lub Podwykonawcę, na podstawie stosunku pracy, osób bezpośrednio zaangażowanych do prac 

utrzymania czystości powierzchni wewnętrznych, zgodnie z art. 22 §1 ustawy z dnia 26 

czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1320). Zamawiający nie określa 

wymiaru etatu. Czynności osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę  w zakresie 

realizacji przedmiotu zamówienia zostały wskazane w opisie przedmiotu zamówienia – 

załącznik nr 6 do SWZ.  
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Sposób weryfikacji zatrudnienia ww. osób i uprawnienia Zamawiającego  

w zakresie kontroli spełniania wymagań, o których mowa powyżej oraz sankcje  

z tytułu niespełnienia wymagań związanych z zatrudnianiem osób, Zamawiający szczegółowo 

określił w § 2 ust. 16-21 oraz  § 9 ust. 1 lit f) projektowanych postanowień  umowy, 

stanowiących załącznik nr 7 do SWZ. 

2) Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej,  

3) Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów, 

4) Zamawiający nie prowadził wstępnych konsultacji rynkowych, 

5) Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień z wolnej ręki, o których mowa 

w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp, 

6) Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie 

przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp, 

7) Zamawiający nie przewiduje obowiązku odbycia przez Wykonawcę wizji lokalnej  

o której mowa w art. 131 ust. 2 ustawy Pzp oraz sprawdzenia przez Wykonawcę 

dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu  

u Zamawiającego.  

 Jednak w przypadku chęci odbycia wizji lokalnej lokalizacji, w której wykonywana będzie 

 usługa, Zamawiający umożliwi to Wykonawcom. Wykonawca dokonuje wizji lokalnej 

 na własny kosz. Zgłoszenia osób delegowanych przez Wykonawcę do odbycia wizji lokalnej 

 należy przesłać e-mailem, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z Zamawiającym 

 terminu i godziny. Osoba    do     kontaktu w sprawie wizji lokalnej ze strony 

 Zamawiającego:    Aneta Wencel tel.: +48 61 424 98 44, e-mail: aneta.wencel@teatr.gniezno.pl 

Wizja lokalna, o której mowa powyżej nie jest zebraniem  Wykonawców, o którym mowa 

w art. 136 ust. 1 ustawy Pzp, co oznacza, że w trakcie wizji  nie będą udzielane żadne 

wyjaśnienia, czy też odpowiedzi na ewentualne pytania  Wykonawcy 

8) Zamawiający nie przewiduje prowadzenia rozliczeń w walutach obcych. Rozliczenia 

między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich (PLN), 

9) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu,  

z zastrzeżeniem art. 261 ustawy Pzp, 

10) Zamawiający nie przewiduje udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia, 

11) Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę 

kluczowych zadań, 

12) Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, 

13) Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej, 

14) Zamawiający nie wymaga złożenia oferty w postaci katalogu elektronicznego. 

15) Poza możliwością unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 

255 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania, jeżeli 

środki pochodzące z budżetu, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub 

części zamówienia, nie zostaną mu przyznane. 

 

 

IV. Przedmiotowe środki dowodowe  

mailto:aneta.wencel@teatr.gniezno.pl
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Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych. 
 

V. Termin wykonania zamówienia  

 

Wymagany termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 31.12.2022r.  

 

Planowany termin rozpoczęcia usługi- nie wcześniej niż 01.01.2022 roku. W przypadku przedłużającej 

się procedury udzielenia zamówienia umowa będzie realizowana w terminie od dnia jej podpisania do 

31.12.2022r. 

 

      VI.  Podstawy wykluczenia z postępowania 
 

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

zgodnie z: art. 108 ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę: 

1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:  

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu 

popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 

Kodeksu karnego,  

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,  

c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 

ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,  

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a 

Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia 

przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w 

art. 299 Kodeksu karnego,  

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub 

mające na celu popełnienie tego przestępstwa,  

f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 

9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy 

cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej (Dz. U. poz. 769),  

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, 

przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo 

przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu 

karnego, lub przestępstwo skarbowe,  

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r.  

o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew 

przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - lub za odpowiedni czyn 

zabroniony określony w przepisach prawa obcego;  

2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki  

w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub 

komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa 

w ppkt 1; 

3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną  

o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub 

zdrowotne, chyba że Wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania 

ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub 

zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie 

spłaty tych należności; 

4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 

5) jeżeli Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że Wykonawca 
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zawarł z innymi Wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji,  

w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 

lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe 

lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te 

oferty lub wnioski niezależnie od siebie; 

6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 ustawy Pzp, doszło do zakłócenia 

konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego Wykonawcy lub podmiotu, 

który należy z Wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 

lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie 

konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

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

o udzielenie zamówienia. 

3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 

i 5 ustawy Pzp, 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, 

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. 

5. Zamawiający nie będzie badał czy nie zachodzą wobec podwykonawcy niebędącego 

podmiotem udostępniającym zasoby, podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 

ustawy Pzp. 

6. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 ustawy Pzp. 

7. Ocena braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zostanie dokonana 

na podstawie dokumentów i oświadczeń złożonych przez wykonawcę, na zasadzie 

WYKLUCZONY / NIE WYKLUCZONY. 
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VII.  Informacje o warunkach udziału w postępowaniu, jeżeli Zamawiający je 

                przewiduje 
 

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

w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, tj:  

         

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że należycie wykonał lub 

wykonuje w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert,  

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 2 (dwie) 

usługi polegające na utrzymaniu czystości w budynkach użyteczności publicznej lub  

w budynkach zamieszkania zbiorowego, o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł 

brutto każda (w odniesieniu do pojedynczej usługi/umowy). 

Przez jedną usługę Zamawiający rozumie jeden/ą kontrakt/umowę. 

 Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli powyższe zadania są zakończone. 

 W przypadku usług będących w trakcie wykonywania, wymagania w zakresie wartości 

świadczenia każdej usługi (min.100 000,00 zł brutto) dotyczą części umowy już 

zrealizowanej (tj. w przedziale od dnia rozpoczęcia wykonywania usługi do upływu 

terminu składania ofert).  

 W stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

(konsorcjum, spółka cywilna), ww. warunek musi spełniać w całości jeden z wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, tj. co najmniej dwie usługi sprzątania 

z uwzględnieniem wszystkich parametrów w nim  określonych. To samo dotyczy 

wykonawcy, który w celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu będzie polegał na 

potencjale podmiotów udostępniających mu zasoby. W takim przypadku warunek udziału  

w postępowaniu musi spełniać w całości ten podmiot. 
 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na 

zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te 

zdolności są wymagane. 

 W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów 

na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, powyższe zastrzeżenie dotyczy również 

tych podmiotów, 

 Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług wykonanych 

wspólnie z innymi wykonawcami, usługi o których mowa powyżej, dotyczą usług,  

w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył,  

 W przypadku, gdy wartość dotycząca ww. warunku wyrażona będzie w walucie obcej, 

Zamawiający przeliczy tę wartość w oparciu o średni kurs walut NBP dla danej waluty 

z daty wszczęcia postępowania. Za datę wszczęcia postępowania Zamawiający uznaje 

datę umieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w tym dniu 

średni kurs NBP nie będzie opublikowany Zamawiający przyjmie średni kurs  

z ostatniego dnia przed dniem ogłoszenia.  

 UWAGA:  

Zgodnie z definicjami zawartymi w Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 

12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1065), przez:  

a) „budynek użyteczności publicznej” – należy rozumieć budynek przeznaczony 

dla administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu 

religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki 

społecznej i socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, turystyki, 

sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym lub 



9 

 

wodnym, poczty lub telekomunikacji oraz inny ogólnodostępny budynek 

przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za  budynek użyteczności 

publicznej uznaje się także budynek biurowy i socjalny (§ 3 pkt 6); 

b) „budynek zamieszkania zbiorowego” – należy rozumieć budynek przeznaczony 

do okresowego pobytu ludzi, w szczególności hotel, motel, pensjonat, 

dom  wypoczynkowy, dom wycieczkowy, schronisko młodzieżowe, schronisko, 

internat, dom studencki, budynek koszarowy, budynek zakwaterowania na 

terenie zakładu karnego, aresztu śledczego, zakładu poprawczego, schroniska 

dla nieletnich, a także budynek do stałego pobytu ludzi, w szczególności dom 

dziecka, dom rencistów i dom zakonny (§ 3 pkt 5). 

2. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz ocena braku podstaw wykluczenia 

Wykonawcy z udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów  

i oświadczeń złożonych przez Wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA. 

 

VIII. Wymagane dokumenty. Dokumenty i oświadczenia składane wraz z ofertą. 

Informacje wymaganych o podmiotowych środkach dowodowych 
    

1. OFERTA MUSI ZAWIERAĆ:  
a) formularz ofertowy - wg załącznika nr 1 do SWZ,  

 

2. WRAZ Z OFERTĄ WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY ZŁOŻYĆ:  

 

a) oświadczenie na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, traktujące o niepodleganiu 

wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu aktualne na dzień 

składania ofert w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 do SWZ, 

 Oświadczenie stanowi wstępne potwierdzenie braku podstaw wykluczenia oraz 

spełnienie warunków udziału w postępowaniu, odpowiednio na dzień składania 

ofert,  

 Oświadczenie składają odrębnie: 

- Wykonawca, 

- podmiot udostępniający zasoby, w zakresie w jakim go dotyczy (jeżeli dotyczy) 

- każdy spośród Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia  

(jeżeli dotyczy); 

b) stosowne pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy),  

 przypadku składania oferty wspólnej - pełnomocnictwo podmiotów 

występujących wspólnie,  

 pełnomocnictwo do podpisania oferty, względnie do podpisania innych 

dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika 

z dokumentów potwierdzających uprawnienie do występowania w obrocie 

prawnym, 
c) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy wraz  

z oświadczeniem o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału  

w postępowaniu  – wzór stanowi załącznik nr 3 do SWZ, 

Ww. oświadczenie należy złożyć tylko wtedy, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub 

sytuacji podmiotu udostępniającego zasoby. 

d) oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

wskazujące, które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy (jeżeli dotyczy), według wzoru  

-  załącznik nr 4 do SWZ  
Ww. dokument należy złożyć w przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie 

zamówienia. 
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3. DOKUMENTY/OŚWIADCZENIA (podmiotowe środki dowodowe) SKŁADANE NA 

WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO: 

 

 Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została 

 najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia 

 wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia, tj. wykazu 

 usług wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

 krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz 

 których usługi te zostały  wykonane lub są wykonywane -  zgodnie ze wzorem 

 stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ,  wraz z dowodami określającymi czy usługi, o 

 których mowa powyżej zostały wykonane  należycie, przy czym dowodami, o których mowa, 

 są referencje bądź inne dokumenty  sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi 

 zostały wykonywane, a jeżeli Wykonawca  z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie 

 uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty; 
 

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, wykaz usług składa 

pełnomocnik wykonawców w imieniu wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną.  

 

4. 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 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 

realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazał w oświadczeniu wstępnym dane 

umożliwiające dostęp do tych środków. 

5. Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe aktualne na dzień ich złożenia. 
 

IX.  POLEGANIE NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW 

 

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, polegać 

na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji ekonomicznej lub finansowej 

podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.  

2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, 

jeśli podmioty te wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, 

przedstawia wraz oświadczeniem, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, 

oświadczenie podmiotu udostępniającego  zasoby, potwierdzające brak podstaw do 

wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału  

w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby. 
4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, 

składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny 

podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie 

dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 3 

do SWZ. 
5. Powyższy dokument należy załączyć do oferty w: 

– oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, podpisem osobistym lub popisem zaufanym osoby/osób 

upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania zgodnie z formą reprezentacji podmiotu na 

którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, określoną w dokumencie rejestrowym 

właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie,  

– w przypadku, gdy zobowiązanie zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej  

i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu 
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opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci 

papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci 

papierowej, dokonuje odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie ubiegający się  

o udzielenie zamówienia lub notariusz.   

6. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w ust. 4, 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.  

7. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby 

zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na 

wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonego  

w niniejszej specyfikacji, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy 

wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.  

8. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z Wykonawcą, 

który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez 

Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie 

zasobów podmiot ten nie ponosi winy.  

9. 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.  

10. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub 

sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania wniosków  

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert nie polegał on w danym zakresie na 

zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby. 

 

X. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ  

           O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA (SPÓŁKI CYWILNE/ KONSORCJA) 

 

Wykonawcy mogą ubiegać się wspólnie o udzielenie zamówienia.  
W takim przypadku:  

 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; 

 Dokument pełnomocnictwa może zostać załączony do oferty w: 

a) oryginale w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym 

lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem osobistym lub popisem zaufanym 

osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy zgodnie  

z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy 

organizacyjnej, lub 

b) elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, 
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tj. podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub 

popisem zaufanym osoby posiadającej uprawnienia notariusza; 

 Pełnomocnictwo musi być załączone do oferty i zawierać w szczególności wskazanie:  

a) postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczą,  

b) wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia 

wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby,  

c) ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania; 

 Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie  

z pełnomocnikiem; 

 Informacje dotyczące składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia podmiotowych środków dowodowych w ramach przedmiotowego zamówienia 

zostały określone w Części  VIII SWZ.  

 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia brak 

podstaw wykluczenia musi wykazać każdy z Wykonawców oddzielnie, wobec powyższego 

wszystkie oświadczenia i dokumenty w zakresie braku podstaw wykluczenia wymagane  

w postępowaniu składa odrębnie każdy z Wykonawców wspólnie występujących.  

 Przed zawarciem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą 

mieli obowiązek przedstawić Zamawiającemu kopię umowy regulującej współpracę tych 

Wykonawców, zawierającą co najmniej: 

1) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego 

swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia, 

2) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy; 

 Czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację 

zamówienia. 

XI. Informacje o środkach 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. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym,  

a Wykonawcami w szczególności składanie zapytań, oświadczeń, wniosków (innych niż  

w części XIV SWZ, zawiadomień, podmiotowe środki dowodowe i inne oświadczenia składane 

na wezwanie Zamawiającego oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za 

pośrednictwem: 

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

 ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal, Skrytka ePUAP: 

/Teatr_Al_Fredry/SkrytkaESP 

 poczty elektronicznej: aneta.wencel@teatr.gniezno.pl   

Zamawiający nie dopuszcza składania oferty za pomocą poczty elektronicznej. 

We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający  

i Wykonawcy posługują się numerem sprawy  1/2021/ZP). 

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:  

https://epuap.gov.pl/wps/portal
mailto:aneta.wencel@teatr.gniezno.pl
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 „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku”  

 „Formularz 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: miniPortal (uzp.gov.pl) oraz w 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 „Formularz do komunikacji” 

wynosi 150 MB.  

5. Załączniki do formularza komunikacji muszą być zgodne z obowiązującym KRI  

(Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram  

Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji  

w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych).  

Rekomendowany format danych .doc, .docx, .rtf, .pdf, .zip. 

6. Dane postępowanie można wyszukać na liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając 

wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania. 

7. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody 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). 

8. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ. w takim przypadku 

Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem 

terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynie do 

Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli  wniosek o 

wyjaśnienie treści SWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy 

udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez 

rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku 

o wyjaśnienie treści SWZ. Treść pytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia na stronie 

prowadzonego postępowania bez ujawniania źródła zapytania.  

Uwaga:  

 Pytania Wykonawców o wyjaśnienie treści SWZ nie muszą być składane z uwzględnieniem 

 powyższych Rozporządzeń, ani nie muszą być podpisane kwalifikowanym podpisem 

 elektronicznym.  

9. Informacje o składanych dokumentach: 

1) Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe aktualne na dzień ich złożenia. 

2) Podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy 

Pzp, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, 

dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy Pzp, niewystawione przez upoważnione 

podmioty, oraz pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej  

i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym. 

3) W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa  

w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, 

przedmiotowe środki dowodowe, dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy Pzp, 
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niewystawione przez upoważnione podmioty lub pełnomocnictwo, zostały sporządzone jako 

dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe 

odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego 

odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. 

4) Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej,  

o którym mowa w pkt 3) dokonuje w przypadku: 

 podmiotowych środków dowodowych – odpowiednio Wykonawca, Wykonawca 

wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby 

lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych, które 

każdego z nich dotyczą, 

 przedmiotowych środków dowodowych, dokumentu, o którym mowa w art. 94 ust. 

2 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, lub 

zobowiązania podmiotu udostępniającego – odpowiednio Wykonawca lub 

Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, w zakresie 

dokumentów, które każdego z nich dotyczą, 

 pełnomocnictwa – mocodawca. 

5) Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, 

o którym mowa w pkt 4) może dokonać również notariusz.  

6) Przez cyfrowe odwzorowanie, o którym mowa w pkt 3)-5) należy rozumieć dokument 

elektroniczny będący kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej, 

umożliwiający zapoznanie się z tą treścią i jej zrozumienie, bez konieczności 

bezpośredniego dostępu do oryginału. 

7) W przypadku przekazania w postępowaniu dokumentu elektronicznego w formacie 

poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty, 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, 

jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku 

odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub 

podpisem osobistym. 

10. Wykonawca podpisując podpisem elektronicznym ofertę oraz inne dokumenty  

przekazywane Zamawiającemu może zastosować podpis zarówno w formacie pliku XAdES  

(typ zewnętrzny) jak i w formacie pliku PAdES. W przypadku podpisu dokonanego  

w formacie pliku XAdES format xml dokumentu musi  

być przechowywany i przekazywany dalej z plikiem źródłowym zawierającym dane.  

Konieczne jest wysłanie pary plików: źródłowego i podpisanego. Przekazanie pliku z danymi  

bez pliku z podpisem jest równoznaczne ze złożeniem niepodpisanych dokumentów.  

W przypadku użycia formatu PAdES otaczający podpis zawarty jest w jednym pliku  

stanowiącym dokument podpisywany. 

11. Zamawiający zaleca, aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy 

tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym  

i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacji plików; 

12. Zamawiający zaleca, aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich 

podpisem kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem integralności plików co 

równoważne będzie z koniecznością odrzucenia oferty w postępowaniu. 

 

  XII.   Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z Wykonawcami 
 

Osoby ze strony Zamawiającego upoważnione do kontaktowania się z Wykonawcami: 

Aneta Wencel - adres e-mail: aneta.wencel@teatr.gniezno.pl  

mailto:aneta.wencel@teatr.gniezno.pl
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XIII.  Termin związania ofertą  

 

1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 01.01.2022 r. 

2. W przypadku, gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu 

związania ofertą określonego w SWZ, 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. 

4. Zamawiający na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 13) ustawy Pzp odrzuci ofertę Wykonawcy, który 

nie wyraził pisemnej zgody na wybór jego oferty po upływie terminu związania ofertą.  
 

XIV.  Opis sposobu przygotowywania ofert  

 

1. Wykonawca składa ofertę pod rygorem nieważności za pośrednictwem „Formularza do  

złożenia, zmiany, wycofania oferty” dostępnego na ePUAP i udostępnionego na  

miniPortalu. Formularz niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny  

dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach postępowania.  

2. Zamawiający określił wzory w formie formularzy załączonych do niniejszej SWZ, które winny 

być wypełnione zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy. Wzory te 

stanowią minimalny katalog wymaganych informacji – Wykonawca winien podać wszystkie 

niezbędne informacje pozwalające na ocenę jego oferty. W Formularzu oferty  

Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP i adres e-mail, na którym  

prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem. Do oferty należy dołączyć 

wszystkie wymagane w SWZ dokumenty i oświadczenia. 

3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim w postaci elektronicznej w rekomendowanych  

formatach danych: .doc, .docx, .rtf, .pdf, .zip. 

4. Maksymalny rozmiar przesyłanych plików wynosi 150 MB. Dokumenty lub oświadczenia 

sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.  

5. Oferta, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, a także inne dokumenty 

muszą  zostać podpisane  pod rygorem nieważności, przez osoby upoważnione do 

reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia). W przypadku, gdy osoba podpisująca ofertę w imieniu Wykonawcy nie jest 

wpisana do właściwego rejestru jako osoba uprawniona do reprezentacji, musi przedstawić 

pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wykonawcy oraz jego  

reprezentowania. Jeżeli z dokumentu  określającego  status prawny Wykonawcy lub 

pełnomocnictwa  wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy (-ów) upoważnionych jest 

łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie 

te osoby.  

6. Oferty, oświadczenia sporządza się pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub  

w postaci elektronicznej. Zgodnie z art. 61 ust. 1 oraz art. 63 ust. 2 ustawy Pzp 

komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej, pliki należy opatrzyć: 

 kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub 

 podpisem zaufanym lub 

 lub podpisem osobistym. 
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Podpis może zostać złożony bezpośrednio na pliku z ofertą lub na „paczce” dokumentów 

elektronicznych (tj. w skompresowanym archiwum dokumentów elektronicznych, które 

najczęściej zapisane jest w formacie ZIP lub RAR) zawierających ofertę Wykonawcy. 

Opatrzenie właściwym podpisem oferty (lub paczki) następuje przed czynnością jej 

zaszyfrowania. Szczegółowe zasady podpisywania ofert przedstawia opinia Urzędu Zamówień 

Publicznych: „Jak należy podpisać ofertę w postaci elektronicznej”: 

https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0016/47401/Jak-nalezy-podpisac-oferte-w-

postaci-elektronicznej.pdf 

Ofertę należy złożyć w oryginale. 

Nazwa pliku z Formularzem ofertowym powinna zawierać słowo OFERTA. 

W przeciwnym razie Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za nieotwarcie 

nieprawidłowo opisanego pliku z formularzem ofertowym w trakcie sesji otwarcia ofert. 

7. Wykonawca składa podpisaną 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.  

8. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty, opisany został w „Instrukcji 

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

9.  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.  

10.  Do oferty należy dołączyć oświadczenie o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp,  

w formie elektronicznej (opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci 

elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, a następnie 

zaszyfrować wraz z plikami stanowiącymi ofertę. 

11. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.  

12. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za 

pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego 

na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został 

opisany w „Instrukcji użytkownika” dostępnej na miniPortalu.  

13. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani 

wycofać złożonej oferty. 

14. Informacje o podpisach: 

1) Szczegółowe informacje o sposobie pozyskania usługi kwalifikowanego podpisu 

elektronicznego oraz warunkach jej użycia można znaleźć na stronach internetowych 

kwalifikowanych dostawców usług zaufania, których lista znajduje się pod adresem 

internetowym: http://www.nccert.pl/kontakt.htm 

2) Szczegółowe informacje o sposobie pozyskania usługi profilu zaufanego można znaleźć 

pod adresem internetowym: https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany  

3) Szczegółowe informacje o sposobie pozyskania podpisu osobistego można znaleźć pod 

adresem internetowym: https://www.gov.pl/web/e-dowod/podpis-osobisty  

15. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

inne informacje każda ze Stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich 

otrzymania. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za wszelkiego rodzaju błędy, jakie 

Wykonawca popełni przy dokonywaniu czynności składania oferty, dokumentów, oświadczeń. 

https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0016/47401/Jak-nalezy-podpisac-oferte-w-postaci-elektronicznej.pdf
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0016/47401/Jak-nalezy-podpisac-oferte-w-postaci-elektronicznej.pdf
https://miniportal.uzp.gov.pl/
http://www.nccert.pl/kontakt.htm
https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany
https://www.gov.pl/web/e-dowod/podpis-osobisty
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16. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii 

dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami rozporządzenia Prezesa Rady 

Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sporządzania i przekazywania informacji oraz 

wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji 

elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie. 

17. Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa: 

1) Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzegł, 

że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 

ustawy Pzp.  

2) Dokumenty, które 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 

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.  

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

tajemnicę przedsiębiorstwa, Wykonawca zobowiązany jest wraz z przekazaniem tych 

informacji, wykazać spełnienie przesłanek określonych w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 

kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zaleca się, aby uzasadnienie 

zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa było sformułowane w sposób 

umożliwiający jego udostępnienie. Zastrzeżenie przez Wykonawcę tajemnicy przedsiębiorstwa 

bez uzasadnienia, będzie traktowane przez Zamawiającego jako bezskuteczne ze względu na 

zaniechanie przez Wykonawcę podjęcia niezbędnych działań w celu zachowania poufności 

objętych klauzulą informacji zgodnie z postanowieniami art. 18 ust. 3 ustawy Pzp.  

4) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe zabezpieczenie plików 

stanowiących informacji stanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa. 

 

XV. Wymagania dotyczące wadium, w tym jego kwotę, jeżeli Zamawiający 

przewiduje obowiązek wniesienia wadium 
 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 
 

XVI.   Termin składania i otwarcia ofert 

 

1. Ofertę należy złożyć pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub 

wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego na miniPortalu   w terminie do dnia 

03.12.2021 r. do godz. 10:00  

 

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.12.2021r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego. 

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po 

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

odszyfrowania. 

3. W przypadku awarii systemu teleinformatycznego, która powoduje brak możliwości otwarcia 

ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po 

usunięciu awarii.  

4. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego  

postępowania. 
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5. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego 

postepowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  

6. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego 

postepowania informacje o: 

 nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej 

działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty 

zostały otwarte;  

 cenach lub kosztach zawartych w ofertach.  

 

XVII.  Sposób obliczenia ceny  

 

1. W celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty w świetle kryterium ceny Zamawiający do 

porównania ofert będzie brał pod uwagę cenę brutto oferty. 

2. Wykonawca określi cenę realizacji zamówienia w Formularzu ofertowym sporządzonym wg 

wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ. 

3. Wykonawca zobowiązany jest podać w treści oferty następujące ceny jednostkowe:  

- kolumna nr 3 - cenę jednostkową brutto za 1.(jedną) roboczogodzinę świadczenia usługi 

sprzątania, 

- kolumna nr  5 - wartości brutto za świadczenie usługi sprzątania, stanowiącą iloczyn podanych 

przez niego powyżej cen jednostkowych brutto oraz podanej przez Zamawiającego we wzorze 

Formularza oferty ilości roboczogodzin. 

4. Wykonawca zobowiązany jest obliczyć łączną ryczałtową cenę brutto, przez powiększenie ceny 

netto o podatek VAT wyliczony z zastosowaniem podanej w ofercie stawki tego podatku. Łączną 

ryczałtową cenę brutto należy wyrazić także słownie. 

5. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane  

z wykonaniem przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym  

w załączniku nr 6 do SWZ oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego w projektowanych 

postanowieniach umowny stanowiących załącznik nr 7 do SWZ, w tym zmianę ustawy  

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw, jeżeli zmiany te będą 

miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Cena podana w ofercie, 

powinna obejmować wszystkie koszty Wykonawcy związane z wykonaniem przedmiotu 

zamówienia (łącznie z podatkiem VAT), w tym w szczególności: 

- koszty wynagrodzenia osób wykonujących przedmiot zamówienia, 

- koszty ubezpieczenia i inne opłaty nie wymienione, a które mogą wystąpić przy realizacji 

umowy (zysk, narzuty, podatki oraz pozostałe składniki cenotwórcze), 

- wszelkie inne koszty niewymienione, a niezbędne do należytego wykonania zamówienia. 

 

UWAGA: Wykonawca nie będzie dostarczał żadnych materiałów i sprzętu potrzebnego do  

realizacji zamówienia.  

6. Zamawiający nie przewiduje zmiany wartości umowy spowodowanej podniesieniem 

najniższego wynagrodzenia za pracę od 1 stycznia 2022 roku. Ewentualny wzrost 

najniższego wynagrodzenia należy uwzględnić w składanej ofercie. 

7. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN. Zamawiający nie 

przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń z Wykonawcą w walutach obcych. 

8. Cena może być tylko jedna i nie dopuszcza się wariantowości cen. 

9. Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania) oraz okres realizacji (wykonania) 

zamówienia. 
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10. Przy wyliczaniu poszczególnych wartości należy ograniczyć się do dwóch miejsc po przecinku na 

każdym etapie wyliczenia ceny. 

11. Kwoty wykazane w ofercie zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 

grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza. 

Przykład:   liczba 1,275 to w zaokrągleniu 1,28 

                   liczba 1,274 to w zaokrągleniu 1,27 

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

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

o podatku od towarów i usług, do 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; 

2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą 

prowadziły do powstania obowiązku podatkowego; 

3) wskazania wartości towaru lub usługi objętych obowiązkiem podatkowym 

Zamawiającego, bez kwoty podatku; 

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

będzie miała zastosowanie. 

Informację w powyższym zakresie Wykonawca składa w Formularzu ofertowym (załącznik nr 

1 do SWZ). Brak złożenia ww. informacji będzie postrzegany jako brak powstania obowiązku 

podatkowego u Zamawiającego.  

13. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania mechanizmu podzielonej płatności dla towarów  

 i usług wymienionych w załączniku nr 15 ustawy o VAT. 
 

XVIII. Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny    

ofert 

 

1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów 

obliczonych w oparciu o ustalone kryteria : 
 

 Kryterium Waga 

A 

Liczba punktów uzyskanych w kryterium - cena 

brutto 

 

100% 
 

 

LP 

 

RAZEM 

 

100 

 

 

A.  Kryterium cena oferty: 
W ramach tego kryterium oceniany będzie całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia. 

Punktacja za ceny kolejnych ofert wyznaczona zostanie według poniższego wzoru. Wynik 

będzie traktowany jako wartość punktowa oferty w kryterium cena brutto. 

 

 
              najniższa cena brutto (zł)spośród ofert 

                                    nie podlegających odrzuceniu 
Ilość punktów = --------------------------------------------------------------  x 100% x 100 

                                         cena brutto badanej oferty (zł)  
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Wymagania jakościowe odnoszące się do co najmniej głównych elementów składających się na 

przedmiot zamówienia, o których mowa w art. 246 ust. 2 ustawy Pzp zostały określone w opisie 

przedmiotu zamówienia, zawartym w załączniku nr 6 do SWZ, w tym w projektowanych 

postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 7 do SWZ. Opis przedmiotu zamówienia jest 

na tyle szczegółowy, że bez względu na fakt, kto będzie wykonawcą przedmiotu zamówienia 

jedyną różnicą będą zaoferowane ceny, tzn. przedmiot zamówienia jest zestandaryzowany - 

identyczny, niezależnie od tego, który z wykonawców go wykona. W związku z powyższym 

Zamawiający jest upoważniony do zastosowania ceny jako jedynego kryterium oceny ofert.  

 

2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwięcej punktów obliczonych  

w oparciu o ustalone kryterium i przyjętą metodę oceny ofert. W sytuacji, gdy Zamawiający nie 

będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że zostały złożone oferty  

o takim samym bilansie ceny, wezwie on Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia  

w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę. 

Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane  

w uprzednio złożonych przez nich ofertach.  

3. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę̨ w terminie związania ofertą określonym w SWZ.  

4. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający 

wezwie Wykonawcę̨, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę̨, do wyrażenia, w wyznaczonym 

przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.  

5. W przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 4, oferta podlega odrzuceniu,  

a Zamawiający zwraca się̨ o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta 

została najwyżej oceniona, chyba ze zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.  

 

XIX.   Informacja o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty 

w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego  

 

1. Zawarcie umowy nastąpi na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, 

stanowiących załącznik nr 7 do SWZ. 

2. Postanowienia ustalone w projektowanych postanowieniach  umowy nie podlegają negocjacjom. 

3. Zamawiający zawiera umowę̨ w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577 

ustawy Pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze 

najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej, albo 10 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób.  

4. Zamawiający może zawrzeć́ umowę̨ w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu,  

o którym mowa w ust. 3, jeżeli w postepowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną 

ofertę. 

5. 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. 

6. Przed zawarciem umowy: 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, 

7. Niedopełnienie formalności, o których mowa w ust. 6 niniejszej części SWZ, przez wybranego 

Wykonawcę, potraktowane będzie przez Zamawiającego jako niemożliwość zawarcia umowy  

w sprawie zamówienia publicznego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i będzie to  

równoznaczne  z uchylaniem się Wykonawcy od podpisania umowy. 

8. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się 

od zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród 

pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny chyba, że zachodzą 
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przesłanki, o których mowa w art. 263 ustawy Pzp. 
 

XX. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

CZĘŚĆ XXI.  Udział podwykonawców w wykonaniu zamówienia 

 

1. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części 

zamówienia.  

2. W przypadku powierzenia części realizacji zamówienia podwykonawcom, Wykonawca 

zobowiązany jest do wskazania w Formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SWZ) tej części 

zamówienia, której realizację powierzy podwykonawcy oraz, o ile jest to wiadome, podania nazw 

proponowanych podwykonawców.  

3. W przypadku zamówień usługi, które mają być wykonane w miejscu podlegającym 

bezpośredniemu nadzorowi Zamawiającego, Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do 

wykonania zamówienia Wykonawca podał nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, 

podwykonawców zaangażowanych w takie roboty budowlane lub usługi, jeżeli są już znani. 

4. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji,  

o których mowa w ust. 3, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje wymagane informacje 

na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację 

usług.  

XXII.  Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które 

zostaną wprowadzone do treści umowy   
 

1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną 

wprowadzone do treści umowy określone zostały w załączniku nr 7 do SWZ . 

2. Możliwość zmian postanowień umowy w stosunku do treści złożonej oferty, na podstawie której 

dokonano wyboru Wykonawcy oraz warunki dokonania zamian zostały określone w § 10 

projektowanych postanowień umowy. 

3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają uprzedniej akceptacji stron i formy pisemnego 

aneksu, pod rygorem nieważności, muszą być dokonane przez umocowanych do tego 

przedstawicieli obu stron. Wszystkie zmiany przewidziane przez Zamawiającego stanowią katalog 

zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do 

wyrażenia takiej zgody. 

 

XXIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy  

 

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia 

oraz poniósł lub może ponieść szkodę, w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy 

Pzp. 

2. Odwołanie przysługuje na: 

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia,  w tym na projektowane postanowienie umowy; 

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był 

obowiązany na podstawie ustawy. 

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, zwanej dalej Izbą. Odwołujący 

przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci 

elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed 
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upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią 

przed upływem tego terminu.  

4. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu 

do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed 

upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.  

5.  Odwołanie wnosi się w terminie:  

1) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę 

jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej,  

2) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę 

jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w ppkt 

1).  

6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub 

wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia 

ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub dokumentów zamówienia na Platformie 

zakupowej.  

7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 5 i 6 wnosi się w terminie 5 dni od dnia,  

w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość  

o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

8. Odwołanie zawiera elementy wskazane w art. 516 ustawy Pzp. 

9. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, 

o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego 

przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem 

Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. 

10. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki 

ochrony prawnej” ustawy Pzp. 

 
 

XXIV. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WYNIKAJĄCY Z ART. 13 RODO 
 

 

 

1. 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 danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej 

„RODO”) informujemy, że: 

a) Administratorem Pani/Pana danych osobowych zawartych w dokumentach postępowania o 

udzielenie zamówienia jest Teatr im. A. Fredry w Gnieźnie, ul. Mickiewicza 9, 62-200 

Gniezno, wpisany do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Urząd Marszałkowski 

Województwa Wielkopolskiego (dalej również jako „Administrator”). Dane kontaktowe 

Teatru: ul. Mickiewicza 9, 62-200 Gniezno, Tel. 61 426 39 93, email:  biuro@teatr.gniezno.pl. 

b) Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: 

ul. Mickiewicza 9, 62-200 Gniezno, Tel. 61 426 39 93 lub poprzez email: 

biuro@teatr.gniezno.pl. 

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

związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na „Usługę 

sprzątania obiektów teatralnych  w Teatrze im. A. Fredry w Gnieźnie” nr sprawy 1/2021/ZP, 

prowadzonym w trybie podstawowym,  o jakim stanowi art. 275 pkt 1 ustawy Pzp oraz w ceku 

wykonania umowy w kategorii dane zwykłe/dane wrażliwe, o których mowa w art. 9 i/lub art. 10 

RODO oraz w celu archiwizacji; 
3. Do przetwarzania danych osobowych w kategorii dane wrażliwe dotyczące wyroków skazujących, 

o których mowa w art. 10 RODO, dopuszczone są wyłącznie osoby posiadające pisemne 

mailto:biuro@teatr.gniezno.pl
mailto:biuro@teatr.gniezno.pl
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upoważnienie administratora danych. Osoby takie są ponadto zobowiązane do zachowania tych 

danych w poufności.  
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp; 
5. W odniesieniu do danych osobowych w kategorii dane wrażliwe dotyczące wyroków skazujących, 

o których mowa w art. 10 RODO, Zamawiający będzie udostępniał te dane jedynie w sytuacji, w 

której ich ujawnianie jest niezbędne w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej. 

Po upływie terminu na skorzystanie ze środków ochrony prawnej albo w przypadku, gdy o dostęp 

do dokumentów zawierających te dane ubiegają się podmioty, którym nie przysługuje prawo do 

korzystania ze środków ochrony prawnej, Zamawiający będzie udostępniał dane osobowe zawarte 

w ww. dokumentach po ich odpowiednim pseudonimowaniu. 
6. Protokół postępowania wraz z załącznikami jest jawny z wyłączeniem danych, o których mowa  

w art. 9 ust. 1 RODO, zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 
7. 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, chyba że niezbędny 

będzie dłuższy okres przetwarzania np. z uwagi na dochodzenie roszczeń lub inny obowiązek 

wymagany przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego; 
8. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 

wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy Pzp, związanym z udziałem  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 
9. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO; 
10. Posiada Pani/Pan: 

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących  

(w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora 

niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania 

dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności 

podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu 

albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia); 

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

(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); 

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO 

(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 Wystąpienie z żądaniem, o 

którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do 

czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu); 

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;   

11. 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; 
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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;  

12. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z 

RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym 

dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 

Warszawa. 

13. W przypadku udostępnienia Zamawiającemu przez podmiot biorący udział w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia, danych osobowych swoich pracowników, zleceniobiorców, 

pełnomocników, członków zarządu, wspólników, współpracowników, kontrahentów, 

dostawców, beneficjentów rzeczywistych lub innych osób, Zamawiający wnosi  

o poinformowanie tych osób o danych administratora/Zamawiającego, o danych IOD, o celach 

przetwarzania, kategoriach danych, odbiorcach i o przetwarzaniu danych osobowych na 

zasadach określonych powyżej. 
 

XXV. Załączniki do specyfikacji warunków zamówienia 

 

Załącznik nr 1          Formularz ofertowy 

Załącznik nr 2   Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału  

w postępowaniu składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp. 

Załącznik nr 3   Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby  wraz z oświadczeniem  

o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału    

Załącznik nr 4          Oświadczenie podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienie                       

Załącznik nr 5          Wykaz usług 

Załącznik nr 6           Opis przedmiotu zamówienia 

Załącznik nr 7           Projektowane postanowienia umowy. 

 

 

 

 

 

 

 


