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SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

w trybie podstawowym  (z możliwością negocjacji)  

o wartości zamówienia, która nie przekracza progów unijnych, o jakich stanowi art. 3 

ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 

na: 

świadczenie usługi sprzątania pomieszczeń w budynku Gdańskiego Teatru 

Szekspirowskiego w Gdańsku przy ul. Wojciecha Bogusławskiego 1 oraz utrzymanie 

czystości przyległego terenu zewnętrznego 

 

nr ZP/TP/2/GTS/21 

 

RODZAJ ZAMÓWIENIA:  

Usługi 

 

ZAMAWIAJĄCY: 

Gdański Teatr Szekspirowski 

ul. Wojciecha Bogusławskiego 1  

80-818 Gdańsk  

NIP 5833013408 

 

PODSTAWA PRAWNA  

Art. 275 pkt. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 

2021 r., poz. 1129, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”. 

 

ZAWARTOŚĆ: 

Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) 

 

Załączniki: 

1. Wzór formularza ofertowego 

2a. Wzór oświadczenia wykonawcy o braku postaw do wykluczenia 

2b. Wzór oświadczenia wykonawcy dotyczącego warunków udziału w postępowaniu  

3. Wzór oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby  

4. Wzór wykazu usług 

5. Wzór wykazu osób 

6. Projektowane postanowienia umowy
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§ 1. Podstawowe informacje na temat postępowania.  

1. Nazwa i adres Zamawiającego:  

Gdański Teatr Szekspirowski 

ul. Wojciecha Bogusławskiego 1  

80-818 Gdańsk 

2. Dane kontaktowe: 

1) Numer telefonu:  535 111 597, 58 351 01 51 

2) e-mail: sekretariat@teatrszekspirowski.pl 

3. Strona postępowania 

1) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: 

https://platformazakupowa.pl/transakcja/535632 

2) adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ 

oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie 

zamówienia:  

https://platformazakupowa.pl/transakcja/535632 

4. Tryb udzielenia zamówienia:  

- tryb podstawowy - art. 275 pkt 2 Ustawy Pzp 

- Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia 

negocjacji, zamawiający przewiduje możliwość ograniczenia liczby wykonawców, których 

zaprosi do negocjacji,  

- wartość zamówienia nie przekracza progów unijnych o jakich mowa w art. 3 ustawy Pzp. 

5. Powody nie dokonania podziału zamówienia na części: przedmiot zamówienia jest 

niepodzielny. Obejmuje usługi jednego rodzaju, świadczone w jednym obiekcie. 

 

§ 2. Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi sprzątania pomieszczeń w budynku 

Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego w Gdańsku (80-818), ul. Wojciecha Bogusławskiego  

nr 1 oraz utrzymanie czystości przyległego terenu zewnętrznego.  

2. Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):  

90911200-8 Usługi sprzątania budynków  

90620000-9 Usługi odśnieżania 

3.  Pełen zakres zamówienia obejmuje świadczenie usługi z następującą częstotliwością: 

1) grupa pomieszczeń I – codziennie: 

a)  biura, 

b)  hol główny, wiatrołapy 

c)  kasa, 

d)  toalety, 
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e) ciągi komunikacyjne w części administracyjnej budynku (korytarze, klatki schodowe, 

windy), 

f)  zaplecze socjalne pracowników technicznych, ochrony i Biura Obsługi Widza, 

g) ciągi komunikacyjne pomiędzy częścią administracyjną i częścią teatralną budynku 

(klatka schodowa, windy – wejście na poziomie 15,14 m), 

h)  wejścia do teatru i dziedzińce, 

i) ciągi komunikacyjne piesze wokół teatru, 

j)  tarasy zewnętrzne wraz z komunikacją, 

k)  miejsca parkingowe, 

l) Klub Widza i Aktora -Green Room wraz z zapleczem kuchennym. 

 

2) grupa pomieszczeń II – każdorazowo po zakończeniu wydarzenia odbywającego się 

w teatrze i uzupełniająco przed rozpoczęciem następnego (zgodnie z harmonogramem 

wydarzeń, średnio w miesiącu planuje się ok. 15 wydarzeń)  

a) widownia, 

b) galerie wokół widowni - trzy poziomy, 

c) scena, 

d) zascenie, 

e) charakteryzatornie, 

f) sala konferencyjna (foyer drewniane), 

g) garderoby, 

h) szatnia, 

i) ciągi komunikacyjne w części teatralnej budynku (korytarze, klatki schodowe, windy), 

j)dziedzińce – każdorazowo po zakończeniu wydarzenia i uzupełniająco przed 

rozpoczęciem następnego, 

k) czyszczenie wycieraczek zewnętrznych przy wejściach do budynku, 

l) strefa archeo – wystawiennicza i gastronomiczna 

 

3) grupa pomieszczeń III - raz na kwartał: 

a) ciągi komunikacyjne na poziomie -5,00 m,  

b) garaż,  

c) doczyszczanie posadzek w toaletach i pomieszczeniach socjalnych,  

d) ciągi komunikacyjne w murach (klatki schodowe korytarze ewakuacyjne), 

e) taras i ciągi komunikacyjne na murach łącznie z odkurzaniem i doczyszczaniem 

balustrad,  

f) mycie okien z odkurzaniem rolet (okna – 200 m2 - obmiar od strony elewacji, okna  

   skrzynkowe podwójne) 
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g) garaż - mycie maszynowe na mokro, 

h) mycie bram wejściowych zamontowanych w murach, bramy do garażu, bramy   

    rolowanej na zascenie oraz wszystkich drzwi zewnętrznych (115 m2), 

i) doczyszczanie, usuwanie plam olejowych, itp. na miejscach parkingowych 

usytuowanych na działce GTS wzdłuż budynku od strony ul. Wojciecha Bogusławskiego, 

j)  czyszczenie kratek, nawiewników i wywiewników wentylacyjnych, 

k)  czyszczenie kratek odpływu wody na dziedzińcach, ciągach komunikacyjnych na 

murach  oraz pokryw studzienek burzowych usytuowanych przy wejściach do teatru oraz 

na dziedzińcach,  

l) usuwanie zabrudzeń typu: farba, błoto, kurz, wykwity, plamy po ptasich odchodach na 

elewacji budynku oraz zewnętrznych ciągach komunikacyjnych i dziedzińcach, 

 

4) teren zewnętrzny: - prace realizowane na bieżąco w zależności od potrzeb i sytuacji  

a) oczyszczanie i mycie na bieżąco (od 1 kwietnia do 31 października) powierzchni 

dziedzińców i murów (z mchów, zabrudzeń, wykwitów) przy użyciu odpowiednio 

dobranych preparatów chemicznych nie powodujących destrukcji cegieł i bruku na 

dziedzińcach i murach,  

b) skuteczne odśnieżanie, odladzanie i posypywanie ciągów komunikacyjnych i wejść do 

budynku - na bieżąco  w zależności od potrzeb - przy zapewnieniu odpowiedniej ilości 

pracowników,  

c) odśnieżanie dachów płaskich (1.500 m2 tarasu nad częścią administracyjną budynku) i 

pryzmowanie śniegu w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym, 

d) wywożenie zalegającego śniegu z dziedzińców, miejsc parkingowych, ciągów 

komunikacyjnych – na bieżąco. 

e) śmietnik. 

4. Ponadto, przedmiot zamówienia obejmuje: 

1) przygotowanie pomieszczeń na przyjście widzów, gości, zgodnie z harmonogramem 

wydarzeń,  

2) czyszczenie powierzchni podłóg, pochwytów, po zapoznaniu się z rodzajem 

czyszczonego materiału, stosowanie instrukcji czyszczenia i konserwacji danej nawierzchni, 

zgodnie z zaleceniami producenta, w szczególności dotyczy to elementów wyłożonych 

kamieniem naturalnym Vratza, panelami, drewnem,  

3) w przypadku pielęgnacji elementów z kamienienia naturalnego należy stosować środki, 

preparaty powodujące ich nabłyszczenie, posiadające właściwości antypoślizgowe po 

każdorazowym ich umyciu, aby nie powodowały zmatowienia powierzchni poziomych 

posadzek, 

4) zgodnie z zaleceniem i wymogami gwarancyjnymi producenta, do pielęgnacji podłóg 
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drewnianych olejowanych należy używać wyłącznie  oryginalnych preparatów wskazanych w 

dokumentacji technicznej (odbiorowej) budynku,  

5) czyszczenie i konserwacja foteli skórzanych, krzeseł, mebli, urządzeń oraz innych 

elementów  wystroju i wyposażenia teatru np. parapety, zlewozmywaki, umywalki, lady  w 

szatni, materiałami i środkami dostosowanymi do danego rodzaju powierzchni,  

6) czyszczenie elementów metalowych i szklanych wyposażenia, mycie szyb wiatrołapów, 

windy i innych powierzchni szklanych środkami i ściereczkami przystosowanymi do 

konserwacji powierzchni szklanych, 

7) czyszczenie i odkurzanie drewnianych powierzchni ścian i sufitów (opraw oświetleniowych 

oraz urządzeń i elementów zamontowanych na ścianach i sufitach, itp.), ilość opraw 

oświetleniowych - 590 szt. - w tym 100 z koniecznością zdejmowania klosza, 

8) usuwanie pajęczyn ze ścian i sufitów, mycie balustrad,  

9) mycie i czyszczenie wind ze szczególnym  uwzględnieniem prowadnic drzwi,  

10) czyszczenie, mycie wycieraczek przy wejściach do budynku i pomieszczeń,  

11) opróżnianie koszy, odkurzanie, przecieranie na wilgotno, wymiana wkładów z worków 

foliowych dostosowanych do wielkości kosza na śmieci, 

12) w pomieszczeniach sanitarnych:  

a) mycie wszystkich urządzeń sanitarnych (armatura, wyposażenie sanitariatów), 

pojemniki na odpadki, deski sedesowe, sedesy, uchwyty na papier, szczotki sedesowe 

wraz z pojemnikiem,  

b) mycie podłóg (zapoznanie się z rodzajem materiału, z którego wykonano podłogi i 

stosowanie instrukcji czyszczenia i konserwacji producenta podłogi lub środków 

niezbędnych do prawidłowego utrzymania czystości tych powierzchni) z zachowaniem 

szczególnej uwagi i staranności obszarów przy futrynach drzwi drewnianych (na styku 

posadzka-futryna), 

c) uzupełnianie środków i materiałów eksploatacyjnych, mydła, płynów, papierów, 

ręczników papierowych,  

d) opróżnianie i czyszczenie pojemników na śmieci, wymiana worków z PCV,  

czyszczenie na wilgotno pojemników na materiały eksploatacyjne, suszarki do rąk, 

pojemniki na papier, pojemniki na szczotki inne elementy wyposażenia łazienek lub kabin 

sanitarnych, mycie luster, powierzchni pionowych (glazura), mycie drzwi wewnętrznych i 

zewnętrznych,  

e) systematyczne utrzymanie czystości kratek wentylacyjnych i opraw sufitowych,  

koszy na śmieci, popielniczek itp. 

5. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie ponadto: 

1) zakup i dostawa materiałów i środków niezbędnych do wykonania usługi sprzątania oraz 

utrzymania ww. pomieszczeń w należytej czystości (na koszt Wykonawcy), np. worki z PCV. 
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Wykonawca zapewni również środki myjące oraz czyszczące, odświeżające, konserwujące, 

dezynfekujące (płyny, emulsje, pasty, odświeżacze zapachowe powietrza itp.) odpowiednie 

do danego rodzaju powierzchni i niezbędne do prawidłowego wykonania usługi – zgodnie z 

instrukcjami użytkowania i konserwacji, 

2) zapewnienie dostępności personelu Wykonawcy w godzinach pracy Zamawiającego,  

3) zapewnienie dodatkowych osób, zgodnie z potrzebami Zamawiającego, podczas 

wydarzeń organizowanych przez Zamawiającego, w tym w godzinach nocnych, zgodnie z 

bieżącym harmonogramem i zasadami ustalanymi każdorazowo przez Zamawiającego, 

4) zapewnienie nadzoru - koordynatora (kierownika ekipy sprzątającej) pełniącego nadzór 

nad osobami, o których mowa powyżej, odpowiedzialnego za koordynację, kontrolę jakości 

usług i kontakty z Zamawiającym oraz innej osoby z ekipy sprzątającej w przypadku braku 

możliwości skontaktowania się z koordynatorem, 

5) dysponowanie minimum dwoma dodatkowymi osobami na zastępstwo członków ekipy 

sprzątającej, poza osobami wskazanymi w warunkach udziału w postępowaniu, 

6) niezwłoczną reakcję w sytuacjach nagłych, tj. przybycie dodatkowego personelu w czasie 

określonym w ofercie po zgłoszeniu zapotrzebowania przez Zamawiającego, 

7) wyposażenie personelu Wykonawcy w profesjonalne środki, osprzęt, maszyny i 

urządzenia zapewniające wysoki poziom wykonywanych usług, 

8) zapewnienie pracownikom Wykonawcy wykonującym przedmiot Umowy, widocznego 

identyfikatora z imieniem i nazwiskiem pracownika, 

9) dokonywanie raz w miesiącu (oraz doraźnie na prośbę Zamawiającego) kontroli Obiektu 

pod kątem należytego wykonywania usługi sprzątania, wraz ze sporządzeniem protokołu 

pokontrolnego w dwóch egzemplarzach (po jednym dla Zamawiającego i Wykonawcy), 

10) osobiste stawiennictwo koordynatora (osoby nadzorującej prace osób sprzątających) w 

siedzibie Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego, w ciągu maksymalnie 2 godzin od 

zgłoszenia przez Zamawiającego wszelkich widocznych nieprawidłowości w stanie czystości 

poszczególnych pomieszczeń, urządzeń, umeblowania lub w związku z dynamicznymi 

zmianami wymagającymi dostosowania harmonogramu prac do bieżących potrzeb, 

11) Wykonawca zobowiązuje do zapewnienia kontaktu telefonicznego z koordynatorem, 

lub z jego zastępcą siedem dni w tygodniu 24 h/dobę. 

6. Dane szacunkowe. 

1) Zamawiający informuje, że szacunkowe zużycie materiałów higienicznych wynosi: 

- mydło w płynie – 2,75 op. (1 op.-5 l) 

- papier toaletowy w listkach – 3,66 op. (1 op.-9 tys. listków) 

- papier toaletowy w rolkach - 1,91 op. /1 op.-64 rolki/ 

- ręczniki papierowe – 3,83 op. (1 op.-11 rolek) 

- wkład zapachowy do pisuaru-1,41szt. 
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-ręcznik papierowy mini 0,75 op.(1 op. 12 szt.) 

2) Ilość urządzeń: 

-suszarki do rąk  – 7 sztuk, 

-podajniki na ręczniki papierowe – 24 sztuki 

-podajniki na papier toaletowy – 40 sztuk 

3) Przeciętna miesięczna liczba osób odwiedzających teatr (biorących udział w 

wydarzeniach)  - 7.800; średnia liczba osób stale przebywających w budynku teatru - 50 

osób 

 

7. Uwaga. W okresie stanu epidemii, stanu zagrożenia epidemicznego, stanu 

wyjątkowego lub w innych nadzwyczajnych okolicznościach zewnętrznych skutkujących 

ograniczeniem działalności zamawiającego, w szczególności – czasowym zamknięciem 

teatru, Zamawiający może ograniczyć zakres usługi. Świadczenie usługi będzie się 

wówczas odbywało w zmniejszonym składzie osobowym (1-2 osoby), z częstotliwością 

ustaloną po zaistnieniu okoliczności nadzwyczajnych, zaś przedmiot zamówienia będzie 

realizowany w jedynie w niezbędnym zakresie, obejmującym:  

1) pomieszczenia administracyjne: 

a) wejście do biur z holem, pomieszczenia biurowe, pomieszczenie ochrony, Klub Widza 

i Aktora -Green Room wraz z zapleczem kuchennym, sanitariaty ciągi komunikacyjne, 

klatki schodowe – na parterze w części administracyjnej, 

b) pomieszczenia biurowe, ciągi komunikacyjne, sanitariaty na 1 piętrze w części 

administracyjnej, 

c) winda w części administracyjnej, 

d) ciągi komunikacyjne między częścią  administracyjną  a częścią teatralną  budynku,  

e) pomieszczenie kasy wraz drogami dojścia do niej, 

f)  sanitariaty przy foyer oraz  szatni wraz drogami dojścia do nich , 

g) zaplecze socjalne pracowników technicznych. 

2) pomieszczenia i obszary zewnętrzne: 

a)  wejście do części administracyjnej budynku teatru i  przyległy dziedziniec,  

b) ciągi komunikacyjne i trawniki wokół teatru, 

c) miejsca parkingowe zewnętrzne,  

d) podjazdy do bram garażowej i dostaw 

e) skuteczne odśnieżanie, odladzanie i posypywanie ciągów komunikacyjnych i wejścia 

części administracyjnej - na bieżąco wg potrzeb koniecznych dla zachowania 

bezpieczeństwa ludzi  
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f) odśnieżanie dachów płaskich i wywożenie zalegającego śniegu z dziedzińców, miejsc 

parkingowych, ciągów pieszych - na bieżąco  wg potrzeb  koniecznych dla zachowania 

bezpieczeństwa ludzi 

g) sprzątanie pomieszczenia śmietnika 

  3) inne: prace realizowane na bieżąco w zależności od potrzeb i sytuacji, w tym:  

przeprowadzenie kompleksowej dezynfekcji tradycyjnymi metodami /fizyczną lub 

chemiczną/, obejmującej m.in.:  

-powierzchnie ogólnodostępne 

-posadzki 

-powierzchnie biurek, szaf, komód, blaty stołów itp. 

-klamki, poręcze, pochwyty, blaty, włączniki prądu 

-kabiny wind oraz przyciski przywoławcze /wewnątrz i na zewnątrz/ 

-armatury ( toaleta/ umywalka/ krany/ prysznice) 

-korytarze, kuchnie, wszystkie powierzchnie wspólne 

-klawiatury, myszki, sprzęt 

-blaty kuchenne, lodówki zewnątrz, fronty szafek kuchennych 

-fotele, krzesła, siedziska, kanapy, ławy 

-telefony, zestawy słuchawkowe 

-dywany, wykładziny. 

8. Ponadto, przedmiot zamówienia, w niezbędnym zakresie, wskazanym w ust. 7, obejmuje: 

1) Sprawdzanie zawartości koszy i opróżnianie ich – w przypadku wykorzystywania 

pomieszczeń, 

2) czyszczenie i dezynfekcja podłóg, krzeseł, mebli, wyposażenie /telefony, klawiatury/, 

pochwytów, klamek, poręczy, włączników, elementów armatury łazienkowej itp.  narażonych 

na kontakt z rękoma, 

3) mycie i dezynfekcja wszystkich urządzeń sanitarnych (armatura, wyposażenie 

sanitariatów), pojemniki na odpadki, deski sedesowe, sedesy, uchwyty na papier, szczotki  

sedesowe wraz z pojemnikiem, 

4) mycie i dezynfekcja wind ze szczególnym uwzględnieniem pochwytów, kaset przycisków 

przywoławczych ,  

5) uzupełnianie środków i materiałów eksploatacyjnych, mydła, płynów dezynfekcyjnych , 

papierów, ręczników papierowych. 

9. Do obowiązków Wykonawcy w okresie wskazanym w ust. 7, należeć będzie ponadto: 

1) zakup i dostawa materiałów i środków niezbędnych do wykonania usługi sprzątania oraz 

utrzymania ww. pomieszczeń w należytej czystości (na koszt Wykonawcy) , np. worki z 

PCV. Wykonawca zapewni również środki myjące oraz czyszczące, odświeżające, 

konserwujące, (płyny, emulsje, pasty, odświeżacze zapachowe powietrza itp.) odpowiednie 
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do danego rodzaju powierzchni i niezbędne do prawidłowego wykonania usługi – zgodnie z 

instrukcjami użytkowania i konserwacji 

2) zakup i dostawa środków dezynfekujących na bazie alkoholu zawierających co najmniej 

60% etanolu, płynów do dezynfekcji rąk 

3) zapewnienie środków ochrony indywidualnej dla personelu Wykonawcy ( maseczki 

ochronne, rękawice jednorazowe,) 

4) zapewnienie dostępności personelu Wykonawcy w ustalonych terminach wynikających z 

niezbędnego zakresu,  

5) zapewnienie przybycie dodatkowego personelu w czasie określonym w ofercie po 

zgłoszeniu przez Zamawiającego konieczności wykonania prac interwencyjnych, 

6) zapewnienie nadzoru - koordynatora (kierownika ekipy sprzątającej) pełniącego nadzór 

nad osobami, o których mowa powyżej, odpowiedzialnego za koordynację, kontrolę jakości 

usług i kontakty z Zamawiającym  

7) wyposażenie personelu Wykonawcy w profesjonalne środki, osprzęt, maszyny i 

urządzenia zapewniające wysoki poziom wykonywanych usług, 

8) zapewnienie pracownikom Wykonawcy wykonującym przedmiot Umowy, widocznego 

identyfikatora z imieniem i nazwiskiem pracownika, 

9) osobiste stawiennictwo koordynatora (osoby nadzorującej prace osób sprzątających) w 

siedzibie Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego, w ciągu maksymalnie 2 godzin od 

zgłoszenia przez Zamawiającego wszelkich widocznych nieprawidłowości w stanie 

czystości poszczególnych pomieszczeń, urządzeń, umeblowania lub w związku z 

dynamicznymi zmianami wymagającymi dostosowania harmonogramu prac do bieżących 

potrzeb, 

10) Wykonawca zobowiązuje do zapewnienia kontaktu telefonicznego z koordynatorem, lub 

z jego zastępcą siedem dni w tygodniu 24 h/dobę. 

10. Niezbędny zakres usług w okresie wskazanym w ust. 7 stanowi  szacunkowo 50 % zakresu 

pełnego i 50% całkowitej powierzchni sprzątania.  

Wynagrodzenie wykonawcy w okresie, o którym mowa w ust. 7, będzie zmniejszone w stosunku 

do wynagrodzenia za pełen zakres realizowanej usługi i obliczone w następujący sposób: 

uśredniona stawka dzienna wskazana w poz. 2a i 2b tabeli 2 formularza ofertowego (załącznik 

nr 1 do SWZ) x ilość dni wykonywania usługi w zakresie niezbędnym, wskazanym w ust. 7 x 

50%. 

 

11. Termin realizacji zamówienia – od 1 stycznia 2022r. (chyba, że z przyczyn 

proceduralnych /opóźnienie w wyborze wykonawcy/, zawarcie umowy w tym terminie nie będzie 

możliwe, wówczas termin zawarcia umowy ulegnie przesunięciu) do 31 grudnia 2023r.  
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12. Podwykonawstwo: Wykonawca wskaże w ofercie, które części zamówienia zamierza 

powierzyć podwykonawcom oraz wskaże nazwy podwykonawców. 

13. Zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający wymaga zatrudnienia pracowników (przez 

wykonawcę oraz podwykonawców), na podstawie stosunku pracy (nie dotyczy to osoby 

koordynatora). 

Warunki związane z powyższym wymogiem określa załącznik nr 6 do SWZ (projektowane 

postanowienia umowy). 

 

§ 3. Opis sposobu przygotowania oferty, komunikacja z wykonawcami 

1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim, w formie i postaci elektronicznej za 

pośrednictwem platformazakupowa.pl (dalej jako „Platforma”) pod adresem: 

https://platformazakupowa.pl/transakcja/535632. 

2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a 

Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy oraz poczty elektronicznej: 

biuro@bozp.com.pl.  

Link do postępowania dostępny jest na stronie operatora platformazakupowa.pl 

https://platformazakupowa.pl/transakcja/535632 oraz stronie internetowej zamawiającego: 

https://teatrszekspirowski.pl/o-gts/przetargi/ 

3. Pytania techniczne związane z działaniem systemu (Platformy), należy kierować do  Centrum 

Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl, pod numer 22 1010202, cwk@platformazakupowa.pl . 

4. Wymagania techniczne i organizacyjne opisane zostały w Regulaminie platformazakupowa.pl 

(https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin ) 

5. Niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na 

platformazakupowa.pl, tj.: 

1) przeglądarka internetowa Internet Explorer, Chrome i FireFox w najnowszej dostępnej 

wersji, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” 

2) łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s 

3) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, jeden z 

systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje, 

4) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf 

6. UWAGA: Limit objętości plików lub spakowanych folderów w zakresie całej oferty, wynosi 10 

plików lub spakowanych folderów przy maksymalnej wielkości 150 MB. 

W przypadku większych plików zaleca się skorzystać z instrukcji pakowania plików, dzieląc je 

na mniejsze paczki po np. 150 MB każda, link do instrukcji: 

https://docs.google.com/document/d/1kdC7je8RNO5FSk_N0NY7nv1Xj1WYJza-

CmXvYH8evhk/edit 

mailto:cwk@platformazakupowa.pl
https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin
https://docs.google.com/document/d/1kdC7je8RNO5FSk_N0NY7nv1Xj1WYJza-CmXvYH8evhk/edit
https://docs.google.com/document/d/1kdC7je8RNO5FSk_N0NY7nv1Xj1WYJza-CmXvYH8evhk/edit
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7. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy dotyczące w szczególności 

logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności 

podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy znajdują się w zakładce 

„Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: 

https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje  

8. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego: 

1) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie 

zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem  w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go 

za wiążący, 

2) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnych pod linkiem: 

https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view 

9. Oferta powinna zostać sporządzona według wzoru formularza ofertowego, stanowiącego 

załącznik nr 1 do SWZ. Do oferty należy dołączyć oświadczenia wskazane w § 6 ust. 1.  

10. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.  

11. Nie dopuszcza się złożenia oferty wariantowej. 

12. Ofertę sporządza się w języku polskim. 

13. Ofertę oraz oświadczenia, o których mowa w § 6 ust. 1, składa się, pod rygorem 

nieważności, w formie elektronicznej (t.j. w postaci elektronicznej, podpisanych 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem 

zaufanym lub podpisem osobistym. 

Do zachowania elektronicznej formy oferty i oświadczenia wystarcza ich złożenie w postaci 

elektronicznej i opatrzenie ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

Podpis osobisty to zaawansowany podpis elektroniczny, w którym prawdziwość danych 

posiadacza podpisu potwierdza certyfikat podpisu osobistego w e-dowodzie. 

14. Załączone wzory formularzy oferty i oświadczenia w wersji edytowalnej wystarczy 

wypełnić komputerowo i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, lub 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Przed złożeniem podpisu zaleca się 

przekonwertowanie wypełnionego druku na format pdf (większa gwarancja integralności 

danych). Nie ma konieczności drukowania formularzy, wypełniania i podpisywania 

odręcznego, a następnie skanowania i opatrywania skanu podpisem kwalifikowanym, 

zaufanym lub podpisem osobistym – zamawiający nie zaleca takiego postępowania.  

15. Oferta wraz z wszystkimi załącznikami musi być podpisana przez osobę/osoby 

upoważnione do reprezentowania firmy wykonawcy, zgodnie z wpisem do właściwego rejestru 

lub ewidencji działalności gospodarczej; lub przez osobę umocowaną do podpisania oferty. 

Pełnomocnictwo powinno być złożone wraz z ofertą, o ile nie wynika z innych załączonych 

dokumentów. Pełnomocnictwo powinno być złożone w tej samej formie co oferta, to jest w 

https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
https://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin
https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view


12 

 

formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym. 

16. Wykonawca ponosi koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  

17. Informacje zawarte w ofercie, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 

2020r., poz. 1913), co do których Wykonawca zastrzegł – nie później niż w terminie składania 

ofert – że nie mogą być udostępnione, muszą być oznaczone klauzulą „Tajemnica 

przedsiębiorstwa”. Wykonawca w przypadku zastrzeżenia określonych części oferty jako 

tajemnicę przedsiębiorstwa, zobowiązany jest wykazać skuteczność takiego zastrzeżenia w 

oparciu o przepisy art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji. Wykonawca nie może zastrzec informacji, dotyczących nazwy (firmy) oraz adresu 

Wykonawcy, a także informacji dotyczącej ceny oferty, zawartych w ofercie. 

Zaleca się, aby wszelkie informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa, były 

załączone w osobnym miejscu, wskazanym w kroku 1 Instrukcji składania oferty dla 

wykonawców, wydzielonym na Platformie dla zamieszczania informacji stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa.  

Zaleca się, aby każdy dokument zawierający tajemnicę przedsiębiorstwa został zamieszczony 

w odrębnym pliku.  

18. Formaty plików: 

1) Rozszerzenia plików wykorzystywanych przez Wykonawców powinny być zgodne z 

Załącznikiem nr 2 do “Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram 

Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w 

postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych”, 

zwanego dalej Rozporządzeniem KRI. 

2) Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .docx .xls .xlsx .jpg 

(.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf 

3) w celu kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z 

rozszerzeń: .zip, .7Z 

4) Uwaga! W Rozporządzeniu KRI nie występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages. 

Dokumenty złożone w takich formatach zostaną uznane za złożone nieskutecznie. 

5) Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem 

zaufanym, który wynosi maksymalnie 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików 

podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi 

maksymalnie 5MB. 

19. Formaty podpisów kwalifikowanych: 
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1) ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację 

podpisu, zamawiający zaleca przekonwertowanie plików składających się na ofertę na 

format .pdf  i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES.  

2) Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. W 

tym przypadku Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z 

dokumentem podpisywanym.  

3) Podczas podpisywania plików zaleca się stosowanie algorytmu skrótu SHA2 zamiast 

SHA1. 

4) Zamawiający zaleca aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu 

ich podpisem kwalifikowanym. Może to skutkować brakiem integralności plików. 

5) 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.  

6) Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez Wykonawców do podpisywania wszelkich 

plików muszą spełniać warunki “Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w 

sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji 

elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 roku”. 

20. Zaleca się złożenie oferty z wyprzedzeniem, aby zdążyć w terminie przewidzianym na jej 

złożenie w przypadku siły wyższej, jak np. awaria Platformy, awaria internetu, inne problemy 

techniczne. 

21. Ofertę należy umieścić na Platformie, na stronie dotyczącej postępowania, to jest: 

https://platformazakupowa.pl/transakcja/535632 

22. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z 

Instrukcją korzystania z Platformy, w szczególności za sytuację, gdy Zamawiający zapozna się 

z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij 

wiadomość do zamawiającego”). Taka oferta nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym 

postępowaniu. 

23. Składanie oświadczeń, zawiadomień oraz przekazywanie informacji, innych niż oferta i 

oświadczenie wskazane w par. 6 ust. 1, odbywa się przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej za pośrednictwem dedykowanego formularza „Wyślij wiadomość do 

zamawiającego”, dostępnego na https://platformazakupowa.pl/transakcja/535632, lub pocztą 

elektroniczną na adres: biuro@bozp.com.pl. 

24. Do kontaktowania się z wykonawcami upoważniona jest Małgorzata Poluchowicz, e-mail: 

biuro@bozp.com.pl. 

25. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za 

pośrednictwem Platformy lub poczty elektronicznej. Informacje dotyczące odpowiedzi na 

pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie 
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zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z 

obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana w 

formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy do konkretnego wykonawcy. 

 

§ 4 Wykonawcy występujący wspólnie. 

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 

2. Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

3. Wykonawcy, o których mowa w ust. 1, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie 

umowy. 

 

§ 5. Warunki udziału w postępowaniu, wykluczenie z postępowania. 

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

postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 109 ust. 1 pkt. 5, pkt. 7, pkt. 

8, pkt. 10 ustawy Pzp.11 

                                                           
1 1

 Art. 108. 1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się 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 

oraz z 2020 r. poz. 2023),  
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 pkt 1;  
3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub 

składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek 
na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;  

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

5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie 
mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 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, 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 po-stępowaniu o udzielenie zamówienia. Dziennik Ustaw – 45 – Poz. 1129  

 

Art. 109. 1. Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający może wykluczyć wykonawcę:  

5) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku 

zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za 
pomocą stosownych dowodów;  

7) który, z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale 

nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie za-mówienia publicznego lub umowy koncesji, co 
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2. Zamawiający określa następujące minimalne warunki udziału w postępowaniu w zakresie 

zdolności technicznej lub zawodowej: 

1) Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje należycie 

co najmniej 2 usługi sprzątania w budynkach użyteczności publicznej, w rozumieniu § 3 pkt 6 

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 2019r. poz. 

1065, z późn. zm. ), z których każda: 

- trwała nieprzerwanie przez co najmniej 12 miesięcy, 

- osiągnęła wartość co najmniej 320.000,00 zł brutto w skali 12 miesięcy, 

- była wykonywana w budynku o powierzchni użytkowej co najmniej 5 000 m2 

2) Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia następujące osoby: 

a) co najmniej 5 (pięć) osób, do bieżącego utrzymania czystości w sali teatralnej i 

wystawienniczej Zamawiającego, w godzinach ich otwarcia oraz na terenie pomieszczeń 

biurowych po zakończeniu urzędowania Zamawiającego (tj. od godz. 16.00), z których 

każda posiada co najmniej roczne doświadczenie w wykonywaniu usług sprzątania w 

budynkach użyteczności publicznej, 

b) co najmniej jedną osobę koordynatora (kierownika ekipy) pełniącą nadzór nad 

osobami, o których mowa powyżej (lit. a), odpowiedzialną za koordynację, kontrolę jakości 

usług i kontakty z Zamawiającym, posiadającego co najmniej dwuletnie doświadczenie w 

pracy koordynatora usługi sprzątania (osoba koordynatora nie może być wyznaczona 

spośród osób wymienionych powyżej w lit. a) 

3. Zamawiający określa następujące minimalne warunki udziału w postępowaniu w zakresie 

sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 

Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności związanej z przedmiotem zamówienia, o wartości minimum 400.000,00 zł. 

4. W przypadku wykonawców występujących wspólnie warunki określone w ust. 2 -3 mogą być 

spełnione łącznie. 

5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i 

doświadczenia, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, mogą polegać na 

zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi do realizacji których te zdolności są 

wymagane. 

                                                                                                                                                                                           
doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, od-szkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi 
za wady;  

8) który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji, że nie 

podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane 
przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych 

podmiotowych środków dowodowych;  

10) który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd, co mogło mieć istotny wpływ na  decyzje 
podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
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W takim przypadku, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do 

oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy (według 

wzoru na załączniku nr 2b do SWZ). 

6. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w 

stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, 

polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub 

ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego 

łączących go z nimi stosunków prawnych, przy czym 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.  

7. Wykonawca, który polega na zdolnościach 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. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, 

potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby 

gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności: 

1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;  

2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu 

udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;  

3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego 

wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących 

kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności 

dotyczą.  

8. Zamawiający oceni, 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, a także bada, czy 

nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane 

względem wykonawcy.  
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§ 6. Oświadczenia i podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawców w celu 

potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz w celu wykazania 

braku podstaw do wykluczenia z postępowania. 

1. Do oferty wykonawca dołącza oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz oświadczenie 

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym przez zamawiającego 

w § 5 ust. 1 i ust. 2, według wzoru na załączniku nr 2a i 2b do SWZ. Oświadczenia składa się, 

pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

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

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

Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału 

w postępowaniu. 

3. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, 

przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w ust. 1, także oświadczenie podmiotu 

udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na 

jego zasoby (według wzoru na załączniku nr 3 do SWZ). 

4. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw 

do wykluczenia, zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej 

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

aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych, to jest:  

1) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych 

również wykonywanych, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat (liczonych wstecz od dnia 

w którym upływa termin składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy 

– w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na 

rzecz których usługi zostały wykonane 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 (według wzoru na załączniku nr 4 do SWZ); 
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Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług wykonywanych wspólnie 

z innymi wykonawcami, wykaz o którym mowa powyżej, dotyczy usług, w których wykonaniu 

wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył; 

2) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, 

odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat 

ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, niezbędnych do wykonania zamówienia 

publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o 

podstawie do dysponowania tymi osobami; (według wzoru na załączniku nr 5 do SWZ); 

3) dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze 

wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia, 

4) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym 

mowa w ust. 1, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez 

zamawiającego (wzór zostanie przekazany wraz z wezwaniem).  

5. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez 

zamawiającego podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w ust. 4 pkt. 4, 

wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób 

potwierdzają spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu 

dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej. 

6. Podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w ust. 4, oświadczenie, o którym mowa w § 5 

ust. 5 oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, pełnomocnictwo, sporządza się w 

postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie 

art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 

zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695, 1517 i 2320), wskazanych w § 3 ust. 18 

SWZ. 

7. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, sporządzone w języku 

obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski. 

8. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty, lub dokumenty 

potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio wykonawcy, wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, podmiotu udostępniającego 

zasoby lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich 

zasadach, zwane dalej „dokumentami potwierdzającymi umocowanie do reprezentowania”, 

zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne niż wykonawca, wykonawca wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, 

zwane dalej „upoważnionymi podmiotami”, jako dokument elektroniczny, wykonawca 

przekazuje ten dokument. 
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9. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty, lub dokumenty 

potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały wystawione przez upoważnione 

podmioty jako dokument w postaci papierowej, wykonawca przekazuje cyfrowe odwzorowanie 

tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub 

podpisem osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w 

postaci papierowej. 

10. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o 

którym mowa w ust. 9, dokonuje w przypadku: 

1) podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających umocowanie do 

reprezentowania – odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o 

udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie 

podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów potwierdzających umocowanie do 

reprezentowania, które każdego z nich dotyczą; 

2) innych dokumentów, odpowiednio - wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o 

udzielenie zamówienia, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 

11. Przez cyfrowe odwzorowanie, 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. 

12. Podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w § 5 ust. 5 oraz 

zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, niewystawione przez upoważnione 

podmioty, oraz pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

13. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w § 5 

ust. 5 SWZ, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, 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. 

14. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem, o którym mowa w ust. 

13, w postaci papierowej, dokonuje w przypadku: 

1) 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; 

2) oświadczenia, o którym mowa w § 5 ust. 5 SWZ, lub zobowiązania podmiotu 

udostępniającego zasoby – odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający 

się o udzielenie zamówienia; 
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3) pełnomocnictwa – mocodawca. 

15. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, 

może dokonać notariusz. 

 

§ 7. Udzielanie wyjaśnień na temat SWZ. 

1. Każdy uczestnik postępowania ma prawo zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści 

niniejszej specyfikacji.  

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

terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków 

zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu 

składania ofert.  

3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia wpłynie po upływie 

terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 2, zamawiający może pozostawić wniosek 

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

wniosku, o którym mowa w ust. 2. 

4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający zamieści na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania, w zakładce Komunikaty Publiczne na 

https://platformazakupowa.pl/transakcja/535632 

 

§ 8. Opis sposobu obliczenia ceny: 

1. Wykonawca obliczy cenę w oparciu o opis przedmiotu zamówienia zawarty w SWZ, 

uwzględniając koszty wszystkich wymagań i okoliczności wpływających na cenę, w tym 

zobowiązań i warunków wynikających z postanowień wzoru umowy. Cena będzie obliczona w 

oparciu o tabelę nr 1 formularza ofertowego. Cena jest obliczana dla każdej z grup czynności 

wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia. Dla usług wykonywanych na terenie 

wewnętrznym i zewnętrznym należy zastosować odrębne, właściwe stawki podatku VAT.  

2. W cenie należy uwzględnić w szczególności: 

1) koszty zatrudnienia personelu w liczbie wymaganej przez Zamawiającego, z 

uwzględnieniem osób przewidzianych na zastępstwo, wszelkich kosztów pracy, w tym: 

ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych,  

2) koszty ubezpieczenia OC, 

3) koszt sprzętu, materiałów, środków czystości niezbędnych do wykonywania usługi,  

4) koszty transportu, 

5) koszty nadzoru 

6) podatki, w tym: podatek VAT  i opłaty. 

3. Cena oferty powinna być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku, czyli z dokładnością  do 

jednego grosza. 
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4. Cenę oferty stanowi cena brutto usługi dla pełnego zakresu realizacji zamówienia, wskazana 

w wierszu 5 kol. 11 tabeli nr 1 formularza ofertowego.  

5. Uśrednione stawki miesięczne i dzienne wskazane w tabeli nr 2 służą do obliczenia 

wynagrodzenia wykonawcy w okresie wykonywania usługi w jednym miesiącu kalendarzowym.  

Wynagrodzenie wykonawcy w zakresie niezbędnym, o którym mowa w § 2 ust. 7, będzie 

zmniejszone w stosunku do wynagrodzenia za pełen zakres realizowanej usługi i obliczone w 

następujący sposób: uśredniona stawka dzienna wskazana w poz. 2a i 2b tabeli 2 formularza 

ofertowego (załącznik nr 1 do SWZ) x ilość dni wykonywania usługi w zakresie niezbędnym x 

50%. 

Wynagrodzenie wykonawcy w zakresie pełnym będzie obliczone w następujący sposób: 

uśredniona stawka dzienna wskazana w poz. 2a i 2b tabeli 2 formularza ofertowego (załącznik 

nr 1 do SWZ) x ilość dni wykonywania usługi w zakresie pełnym. 

Uśrednioną stawkę miesięczną dla sprzątania powierzchni wewnątrz budynku oblicza się 

dzieląc kwotę z kol. 8 wiersza 5a tabeli 1 przez 24 miesiące. 

Uśrednioną stawkę miesięczną dla sprzątania powierzchni na zewnątrz budynku oblicza się 

dzieląc kwotę z kol. 8 wiersza 5b tabeli 1 przez 24 miesiące. 

Uśrednione stawki dzienne oblicza się dzieląc stawki miesięczne obliczone w sposób wskazany 

powyżej przez 30 dni. 

6. Rozliczenia między Zamawiającym a wybranym Wykonawcą dokonywane będą w polskich 

złotych. 

 

§ 9. Składanie ofert 

1. Oferty należy składać wyłącznie na Platformie, na stronie dotyczącej postępowania, pod 

adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/535632. 

2. Termin składania ofert upływa dnia 22.11.2021r. o godz. 09.00. Oferty złożone po tym 

terminie zostaną odrzucone. 

3. Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania na Platformie, poprzez kliknięcie 

przycisku „Złóż ofertę” w drugim kroku Instrukcji składania oferty na Platformie dla 

wykonawców, i wyświetleniu komunikatu, że oferta została złożona.  

Czas wyświetlany na Platformie synchronizuje się automatycznie z serwerem Głównego 

Urzędu Miar. 

4. Po złożeniu oferty system szyfruje ofertę, przez co staje się ona niedostępna dla 

zamawiającego do terminu otwarcia ofert. Ofert zaszyfrowanych nie można już edytować. 

Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę tylko przed upływem terminu 

przewidzianego do składania ofert, zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem: 

https://docs.google.com/document/d/1BHwZdDEYivo9KKZFgRD9F-HgHDl1Y-

6n9kNu_q9FGBc/edit 

https://docs.google.com/document/d/1BHwZdDEYivo9KKZFgRD9F-HgHDl1Y-6n9kNu_q9FGBc/edit
https://docs.google.com/document/d/1BHwZdDEYivo9KKZFgRD9F-HgHDl1Y-6n9kNu_q9FGBc/edit
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5. Wykonawca jest związany ofertą 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, to jest do 

dnia 21.12.2021 r. 

 

§ 10. Informacje o trybie otwarcia i oceny ofert 

1. Oferty zostaną otwarte w dniu 22.11.2021 r. o godz. 09.15. 

2. W przypadku awarii Platformy, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie 

określonym w ust. 1 otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii. 

3. Przed otwarciem ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania informację o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia.  

4. Niezwłocznie po otwarciu ofert, zamawiający zamieści na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania: nazwy albo imiona i nazwiska oraz siedziby lub miejsca prowadzonej 

działalności gospodarczej albo miejsca zamieszkania wykonawców, których oferty zostały 

otwarte; ceny i koszty zawarte w ofertach. 

 

§ 11. Kryteria wyboru oferty 

1. Wszystkie oferty niepodlegające odrzuceniu oceniane będą na podstawie następujących 

kryteriów:  

1) cena – 55% 

2) doświadczenie koordynatora – 40% 

3) czas reakcji  – 5% 

 

2. Sposób oceny ofert dla kryterium 1 – cena: 

Pod uwagę przy ocenie będzie brana cena całkowita brutto usługi, w całym okresie 

obowiązywania umowy. 

Punktacja zostanie przydzielona zgodnie z poniższym wzorem 

PK1= [CN / CR ] x 55 

PK  - suma punktów dla kryterium, 

CN  - najniższa oferowana cena spośród badanych ofert, 

CR - cena oferty badanej, 

% wagi – znaczenie procentowe danego kryterium. 

Punktacja będzie obliczana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  

 

3. Sposób oceny ofert dla kryterium 2 – doświadczenie koordynatora: 

W kryterium 2, badane będzie doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia – 

koordynatora, mające wpływ na jakość wykonania zamówienia 
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Oceniane będzie doświadczenie koordynatora skierowanego do realizacji zamówienia, 

spełniającego wymogi, o których mowa w § 5 ust. 2 pkt. 2 lit. b SWZ, wykazane ponad 

minimum stanowiące warunek udziału w postępowaniu. 

Doświadczenie koordynatora wskazuje wykonawca w formularzu oferty. Oceniane będzie 

tylko konkretnie wskazane doświadczenie t.j. wykazane dla konkretnych odbiorców w 

określonym okresie, zgodnie z tabelą formularza oferty.  

Potencjał kadrowy podmiotu trzeciego będzie uwzględniony przy ocenie w ramach kryterium 

tylko wówczas jeżeli osoba udostępniona przez ten podmiot będzie faktycznie pełniła funkcję 

koordynatora (kierownika ekipy) pełniącego nadzór nad osobami sprzątającymi, w ramach 

niniejszego zamówienia. 

Z uwagi na fakt, iż kwalifikacje koordynatora podlegają ocenie w ramach kryterium oceny 

ofert, zmiana tej osoby w trakcie realizacji umowy będzie co do zasady niedopuszczalna, z 

zastrzeżeniem wyjątków wskazanych we wzorze umowy. 

W ramach kryterium 2 zamawiający będzie przyznawał punkty w następujący sposób:  

1) za wskazanie nie więcej niż dwuletniego doświadczenia koordynatora skierowanego do 

realizacji zamówienia, oferta otrzyma 0 punktów (warunek minimalny) 

2) za wskazanie doświadczenia koordynatora skierowanego do realizacji zamówienia w 

przedziale od powyżej 2 do 4 lat - oferta otrzyma 1 punkt, 

3) za wskazanie doświadczenia koordynatora skierowanego do realizacji zamówienia w 

przedziale od powyżej 4 lat do 6 lat - oferta otrzyma 2 punkty, 

4) za wskazanie doświadczenia koordynatora skierowanego do realizacji zamówienia w 

przedziale od powyżej 6 lat do 8 lat  - oferta otrzyma 3 punkty, 

5) za wskazanie doświadczenia koordynatora skierowanego do realizacji zamówienia w 

przedziale od powyżej 8 lat do 10 lat  - oferta otrzyma 4 punkty, 

6) za wskazanie doświadczenia koordynatora skierowanego do realizacji zamówienia w 

przedziale od powyżej 10 lat  - oferta otrzyma 5 punktów. 

Aby uzyskać końcową liczbę punktów w kryterium 2, otrzymane punkty (z wyjątkiem 0 które 

stanowi już wartość końcową) podstawia się do następującego wzoru: 

PK 2= [PR / PN ] x 40 

PK2  - suma punktów dla kryterium 2, 

PR  - ilość punktów otrzymanych przez ofertę rozpatrywaną 

PN – najwyższa ilość otrzymanych punktów spośród wszystkich ofert 

Otrzymana w ten sposób wartość stanowi sumę punktów w kryterium nr 2.  

Brak wymaganych informacji na temat doświadczenia koordynatora będzie skutkował 

odrzuceniem oferty. 

Punktacja będzie obliczana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  
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4. Sposób oceny ofert dla kryterium 3 – czas reakcji  

Przy ocenie ofert w kryterium 3 Zamawiający będzie stosował następujące zasady: 

- oferta, w której wykonawca zaproponował niezwłoczną reakcję w sytuacjach nagłych, to 

jest przybycie dodatkowego personelu w ciągu 30 minut po zgłoszeniu zapotrzebowania, 

otrzymuje 5 punktów. 

- oferta, w której wykonawca zaproponował odroczoną reakcję w sytuacjach nagłych, to jest 

przybycie dodatkowego personelu w ciągu 1 godziny po zgłoszeniu zapotrzebowania, 

otrzymuje 0 punktów. 

Punktacja będzie obliczana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  

 

5. Łączna punktacja dla oferty będzie wyliczona według wzoru: 

PO = [PK1 +PK2 +PK3] 

 

PK1 – suma punktów dla kryterium 1 

PK2 – suma punktów dla kryterium 2 

PK3 – suma punktów dla kryterium 3 

Punktacja będzie obliczana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  

 

§ 12. Zasady i tryb wyboru najkorzystniejszej oferty 

1. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje zamawiający po uprzednim sprawdzeniu, 

porównaniu i ocenie ofert, na podstawie kryteriów oceny określonych w § 11 SWZ.  

2. Oferta wykonawcy zostanie odrzucona w przypadku wystąpienia którejkolwiek z przesłanek 

określonych w art. 226 ust. 1 ustawy Pzp, lub art. 224 ust. 6 ustawy Pzp. 

3. Zgodnie z art. 275 pkt. 2 ustawy Pzp, zamawiający zastrzega sobie możliwość 

przeprowadzenia negocjacji w celu ulepszenia treści ofert, które podlegają ocenie w ramach 

kryteriów oceny ofert.  

4. Negocjacje treści ofert nie mogą prowadzić do zmiany treści SWZ i będą dotyczyły wyłącznie 

tych elementów treści ofert, które podlegają ocenie w ramach kryteriów oceny ofert, tutaj: ceny 

oferty. 

5. Zamawiający ograniczy liczbę wykonawców, których zaprosi do negocjacji ofert do 3 

wykonawców, których oferty uzyskały najwyższą łączną ocenę w oparciu o kryteria wskazane w 

§ 11.  

6. Ofertę wykonawcy niezaproszonego do negocjacji uznaje się za odrzuconą. 

7. O wyborze najkorzystniejszej oferty zostaną poinformowani wykonawcy, którzy złożyli oferty. 

Informacja zostanie również zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania.  
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§ 13. Zawarcie umowy 

1. Zamawiający unieważni postępowanie w przypadkach określonych w art. 255 ustawy Pzp. 

Zamawiający może unieważnić postępowanie w przypadkach określonych w art. 256 oraz 

257 ustawy Pzp 

2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany będzie do 

zawarcia umowy w terminie określonym przez zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni od 

dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty pocztą elektroniczną (albo 10 dni – jeżeli 

zostało przesłane w inny sposób), jednak nie później niż przed upływem terminu związania 

ofertą. Umowa może być zawarta przed upływem wskazanego wyżej terminu, jeżeli w 

postępowaniu została złożona tylko jedna oferta. 

3. Warunki, na których będzie zawarta umowa określa załącznik nr 6 do SWZ – projektowane 

postanowienia umowy. 

4. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wyłoniona w postępowaniu, będzie uchylał się od 

zawarcia umowy, zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród 

ofert pozostałych w postępowaniu wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo 

unieważnić postępowanie. 

5. Przed podpisaniem umowy Zamawiający może żądać od wykonawców występujących 

wspólnie dostarczenia umowy regulującej ich współpracę.  

6. Wszelkie zmiany zawartej umowy będą wymagały formy pisemnej pod rygorem nieważności, 

z zastrzeżeniem przypadków, w których umowa stanowi inaczej.  

7. Zmiana zawartej umowy dopuszczalna będzie w granicach wyznaczonych przepisami ustawy 

Pzp, w tym art. 455 ust. 1 i 2 oraz określonych w umowie. Zakres, warunki wprowadzania 

istotnych zmian w umowie zawiera załączony projekt umowy. 

 

§ 14. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.  

1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał 

interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia 

przez zamawiającego przepisów ustawy.  

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie 

zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na 

listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich 

Przedsiębiorców.  

3. Odwołanie przysługuje na:  

1) niezgodną z przepisami ustawy Pzp 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 Pzp. 
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4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.  

5. 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.  

6. Domniemuje 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.  

7. 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 pkt. 1.  

8. 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 stronie 

internetowej.  

9. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 7 i 8 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. 

10. Jeżeli zamawiający nie opublikuje ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego 

obowiązku nie prześle wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, 

odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:  

1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku 

postępowania; 

2) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie zamieścił w Biuletynie 

Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku postępowania. 

11. Odwołanie zawiera:  

1) imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę, numer telefonu oraz 

adres poczty elektronicznej odwołującego oraz imię i nazwisko przedstawiciela 

(przedstawicieli);  

2) nazwę i siedzibę zamawiającego, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej 

zamawiającego;  

3) numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) lub NIP 

odwołującego będącego osobą fizyczną, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania albo 

posiada go nie mając takiego obowiązku;  
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4) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku – numer w innym 

właściwym rejestrze, ewidencji lub NIP odwołującego niebędącego osobą fizyczną, który nie 

ma obowiązku wpisu we właściwym rejestrze lub ewidencji, jeżeli jest on obowiązany do jego 

posiadania; 

5) określenie przedmiotu zamówienia;  

6) wskazanie numeru ogłoszenia w przypadku zamieszczenia w Biuletynie Zamówień 

Publicznych albo publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;  

7) wskazanie czynności lub zaniechania czynności zamawiającego, której zarzuca się 

niezgodność z przepisami ustawy, lub wskazanie zaniechania przeprowadzenia 

postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy;  

8) zwięzłe przedstawienie zarzutów;  

9) żądanie co do sposobu rozstrzygnięcia odwołania;  

10) wskazanie okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie odwołania 

oraz dowodów na poparcie przytoczonych okoliczności;  

11) podpis odwołującego albo jego przedstawiciela lub przedstawicieli;  

12) wykaz załączników.  

12. Do odwołania dołącza się: 

1) dowód uiszczenia wpisu od odwołania w wymaganej wysokości; 

2) dowód przekazania odpowiednio odwołania albo jego kopii zamawiającemu. 

13. Szczegółowe postanowienia na temat środków ochrony prawnej zawiera DZIAŁ IX ustawy 

Pzp. 

 

§ 15. Ochrona danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

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

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), 

dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:  

1) administratorem danych osobowych pozyskanych w ramach niniejszego 

postępowania jest Gdański Teatr Szekspirowski, ul. Wojciecha Bogusławskiego 1, 80-

818 Gdańsk, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: Anna Austen – Palicka, 

iod@teatrszekspirowski.pl 

2) pozyskane dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO 

w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia; 

3) odbiorcami pozyskanych danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp, 

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych w zakresie składanych przez zamawiającego 

mailto:iod@teatrszekspirowski.pl
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sprawozdań, Prezes Krajowej Izby Odwoławczej – w przypadku wniesienia 

odwołania, właściwy sąd okręgowy w przypadku wniesienia skargi, a także odbiorcy, 

którzy będą mieli dostęp do opublikowanego ogłoszenia o udzieleniu zamówienia – w 

przypadku, gdy przedmiotowe zamówienie zostanie udzielone osobie fizycznej; 

4) pozyskane dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy, 

przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia; 

5) obowiązek podania przez wykonawców danych osobowych bezpośrednio  

ich dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, 

związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,  

a konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy; 

6) w odniesieniu do pozyskanych danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w 

sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

7) wykonawcy, których dane pozyska Zamawiający, posiadają następujące uprawnienia: 

 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych ich 

dotyczących, przy czym Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, 

wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowania żądania, w 

szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego, 

 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania ich danych osobowych, 

 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w 

art. 18 ust. 2 RODO, przy czym 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, ani nie ogranicza przetwarzania danych osobowych 

do czasu zakończenia danego postępowania 

 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uznają, że przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy 

RODO; 

Skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia danych nie może 

skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą 

postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z 

ustawą. 

 

8) nie przysługuje wykonawcom: 
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 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych; 

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

 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania ich danych osobowych jest art. 

6 ust. 1 lit. c RODO. 

Zamawiający zwraca uwagę wykonawców, że w stosunku do wykonawców, a także w 

stosunku do ewentualnych podwykonawców lub podmiotów udostępniających wykonawcy 

swoje zasoby, obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 RODO również 

ma zastosowanie w związku z pozyskiwaniem przez nich danych osobowych od osób, 

których te dane dotyczą. W stosunku do wykonawców, podwykonawców lub podmiotów 

udostępniających wykonawcy swoje zasoby zastosowanie będzie mieć także obowiązek 

informacyjny wynikający z treści art. 14 ust. 1-4 RODO, o ile pozyskają one dane 

osobowe pośrednio. 

Jednocześnie zamawiający informuje, że z uwagi na treść wyłączeń zawartych w art. 14 

ust. 5 RODO, zamawiający, przetwarzając dane osobowe, które pośrednio pozyska w 

celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego (dane osób 

innych niż samego wykonawcy), nie będzie obowiązany do odrębnego wypełniania 

obowiązku informacyjnego wynikającego z przepisu art. 14 ust. 1-4 RODO. Zamawiający 

wymaga natomiast, aby obowiązek informacyjny wobec takich osób, których dane 

osobowe pozyska wykonawca i przekaże zamawiającemu w związku z udziałem w 

niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia został wypełniony przez wykonawcę. 


