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1  INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCEGO, W TYM NAZWA (FIRMA) I ADRES 

1.1 Zamawiający 

Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej, Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, 

ul. Chorzowska 150, 44-100 Gliwice,  

kapitał zakładowy: 46 714 500 zł, 

nr KRS 0000102832 - Rejestr Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, Sąd Rejonowy w Gliwicach,  

X Wydział Gospodarczy;  

NIP: 631-21-25-476; 

tel.: (032) 33 04 600;   

fax: (032) 33 04 601  

adres strony internetowej: www.pkm-gliwice.com.pl; 

adres e’mail: info@pkm-gliwice.com.pl 

 

1.2 Sposób wykorzystania autobusów Zamawiającego: 

W zakresie podstawowej działalności Spółka świadczy usługi na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej 

Metropolii/Zarząd Transportu Metropolitalnego z siedzibą w Katowicach, ul. Barbary 21A, 40-053 Katowice. 

2  POSTANOWIENIA OGÓLNE, TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA 

2.1 Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy dotyczące zamówień 

sektorowych. 

2.2 Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. 

(Dz.U.2019.2019 z późniejszymi zmianami) zwanej dalej „ustawą Pzp” oraz przepisami wykonawczymi do niej, 

którego wartość jest równa lub przekracza progi unijne, przez zamawiających sektorowych (przekracza wyrażoną  

w  złotych  równowartość kwoty 428 000 euro). 

2.3 Ilekroć w treści jest mowa o SWZ, rozumie się przez to Specyfikację Warunków Zamówienia. 

2.4 Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców, o którym mowa w art. 136 ust. 1 ustawy Pzp. 

2.5 Zamawiający nie przewiduje możliwości i nie wymaga złożenia oferty po odbyciu wizji lokalnej. 

2.6 Treść złożonych ofert musi być zgodna z warunkami zamówienia pod rygorem ich odrzucenia, zgodnie 

z art. 226 ust 1 pkt 5 ustawy Pzp. 

2.7 Wykonawca jest zobowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć 

Podwykonawcom. 

2.8 Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  

2.9 Zamawiający nie przewiduje odwróconej kolejności oceny, o której mowa w art. 139 ustawy Pzp. 

2.10 Zamawiający nie przewiduje możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez Wykonawców, 

o których mowa w art. 94 ustawy Pzp. 

2.11 Zamawiający nie dokonuje zastrzeżenia zgodnie z art. 60 i art. 121 ustawy Pzp. 

2.12 Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 

2.13 Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

2.14 Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

2.15 Zamawiający nie przewiduje złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych. 

2.16 Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej.  

2.17 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 
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swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  

a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. 

z siedzibą w Gliwicach przy ul. Chorzowskiej 150, tel. 32 330 46 00, e-mail: info@pkm-gliwice.com.pl 

b) W razie jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych w PKM, SP. z o.o. osobą 

właściwą do udzielenia wyjaśnień i odpowiedzi jest powołany w dniu 25.05.2018 roku Inspektor ochrony 

danych osobowych, e-mail: iod@pkm-gliwice.com.pl 

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

z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego: „Mycie i sprzątanie pojazdów należących do PKM, 

Sp. z o.o. w Gliwicach” (nr sprawy: PKM/PN/TP/1/2021) 

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

dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 

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

e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia 

zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres 

przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem 

ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 

g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, 

stosowanie do art. 22 RODO; 

h) posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych1; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO2;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 

że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

i) nie przysługuje Pani/Panu: 

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

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

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą 

prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

3  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

3.1 Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi polegającej na: 

3.1.1 myciu i czyszczeniu codziennym autobusów na stanowisku myjni, 

3.1.2 myciu i czyszczeniu okresowym autobusów na stanowisku myjni, 

 
1 Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania udzielenie 

zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może 

naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 
2 Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania,  

w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej  

lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 
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3.1.3 czyszczeniu pobieżnym autobusów na placu postojowym, w tym czyszczeniu pobieżnym w okresie niskich 

temperatur (zlecane na podstawie decyzji upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego), 

3.1.4 wytarciu z kurzu wnętrza każdego wyjeżdżającego z zajezdni autobusu (poręcze, uszczelki lub wnęki przy oknach 

i siedzenia) w okresie od 15 kwietnia do 15 października, 

3.1.5 myciu i czyszczeniu samochodów osobowych Zamawiającego (zlecane na podstawie decyzji   upoważnionego 

przedstawiciela Zamawiającego), 

3.1.6 dezynfekcji pojazdów wykonywanej w okresie ogłoszenia epidemii (zlecane na podstawie decyzji upoważnionego 

przedstawiciela Zamawiającego).  

3.2 Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania porządku i czystości w miejscu sprzątania autobusów na stanowisku 

mycia ręcznego, tj. posadzki, kanału naprawczego oraz odwodnienia liniowego. 

3.3 Kod CPV: 50112300-6. 

3.4 Szczegółowy zakres usługi określa załącznik nr 1 do wzoru umowy. 

3.5 Stan ilościowy autobusów przewidywany na dzień rozpoczęcia umowy wynosi 180 autobusów wg specyfikacji 

podanej w poniższej tabeli: 

Rodzaj autobusu 
Ilości autobusów [szt.]: 

o długości < 15 m o długości =15 m o długości >15 m 

Autobusy z siedzeniami z materiału 

tekstylnego 
69 25 86 

 

3.6 Usługa będzie wykonywana na terenie zajezdni - w myjni znajdującej się w hali stacji obsługi pojazdów oraz na 

 placu postojowym autobusów. Zamawiający nie przewiduje pobierania opłaty za prawidłowe użytkowanie myjni 

 autobusowej. 

3.7 Wykonawca przejmie obsługę myjni autobusowej z zamkniętym obiegiem wody „Ceccato LFO 735”. Myjnia 

 wyposażona jest w odrębne wodomierze. W przypadku awarii myjni Wykonawca zobowiązuje się do ciągłego 

 utrzymania autobusów w czystości przy pomocy myjni mobilnych 

3.8 Zamawiający przeszkoli nieodpłatnie pracowników Wykonawcy, którzy będą obsługiwali myjnię automatyczną. 

3.9 Zamawiający zapewni podjazd autobusu na myjnię oraz wyjazd autobusu z myjni po wykonaniu czynności mycia 

 i czyszczenia. 

4  WYMAGANIA EKOLOGICZNE I DODATKOWE KOSZTY 

4.1 Wykonawca jest wytwórcą odpadów komunalnych powstałych podczas czyszczenia autobusów i w związku z tym 

wytworzone w trakcie realizacji umowy odpady zostaną zagospodarowane przez Zamawiającego, a Wykonawca 

zostanie obciążony poniesionymi kosztami, 

4.2 Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia osadu z kanałów odpływowych oraz z osadnika znajdującego się na 

terenie myjni automatycznej przy wykorzystaniu wozu asenizacyjnego ciśnieniowego typu WUKO: 

4.2.1 czynność należy wykonywać minimum raz w miesiącu, a w okresie zimowym, w porozumieniu z Zamawiającym, 

2 razy w  miesiącu lub częściej w zależności od stopnia zanieczyszczenia kanałów odpływowych oraz osadnika, 

4.2.2 Wykonawca ponosi koszty związane z wynajęciem urządzenia WUKO, 
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4.2.3 w przypadku niewywiązania się z powyższych obowiązków, Zamawiający we własnym zakresie zleci ich 

wykonanie, a Wykonawca zostanie obciążony poniesionymi kosztami,  

4.3 Wykonawca będzie ponosił dodatkowe koszty: 

4.3.1 materiałów i środków niezbędnych do wykonywania usługi, 

4.3.2 zużytej wody oraz ścieków powstałych w procesie mycia autobusów wg wskazań odpowiednich liczników 

(wodomierzy), 

4.3.3 usunięcia odpadów, śmieci powstałych podczas czyszczenia autobusów, 

4.3.4 wynajmu od Zamawiającego pomieszczenia przeznaczonego na szatnię /magazyn – na podstawie odrębnej 

umowy, 

4.3.5 ewentualnych zawinionych uszkodzeń myjni (spowodowanych niedbalstwem zatrudnionych pracowników lub 

niewłaściwą obsługą myjni), 

4.3.6 ewentualnych roszczeń pasażerów w sprawach o zniszczenie (zabrudzenie) odzieży wynikające z niewykonania 

postanowień niniejszej specyfikacji w sprawie mycia pojazdów, 

4.3.7 kar za brak czystości naliczonych przez ZTM,  

4.3.7.1 Wymagania organizatora komunikacji związane z czystością pojazdów: 

Za pojazd czysty uważa się pojazd wraz z jego wyposażeniem, który został umyty i jest wolny od zabrudzeń.  

1. Kontrola czystości obejmuje: 

a) zewnętrzną powierzchnię pojazdu: 

- karoserię, 

- szyby, 

b) wewnętrzną przestrzeń pojazdu:  

- poręcze i uchwyty,  

- kasowniki,  

- przyciski, 

- fotele, 

- miejsce do przewożenia bagażu oraz powierzchnie, w których możliwe jest umieszczenie np. bagażu 

podręcznego, torebki lub plecaka, 

- podłogę,  

- poszycia boczne i sufitowe, 

- szyby, 

- opończę pojazdu, 

- oprawy oświetleniowe, 

4.3.8 kar za nieprawidłowości w procesie mycia stwierdzone przez Dział Kontroli Jakości PKM Gliwice.  
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4.4  Szacowane koszty dodatkowe, które będzie ponosić Wykonawca: 

Lp. Wyszczególnienie Ilość Wartość netto [zł]  

koszty poniesione w okresie 12 miesięcy (09.2020-08.2021) 

1 zużyta woda [m3] 2 283 13 926,30 

2 ścieki [m3] 2 283 21 893,97 

3 najem pomieszczenia przeznaczonego na szatnię 21,6 m2 [zł]  5 326,80 

4 kary za brak czystości pojazdów nałożone przez ZTM [zł]  14 360,00 

5 kary za nieprawidłowości w procesie mycia stwierdzone przez Dział Kontroli Jakości PKM   1 573,80 

6 wywóz odpadów komunalnych [m3] 28 3 905,18 

5  TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Okres trwania umowy: 24 miesiące od daty obowiązywania umowy, tj. od 01.01.2022 r. do 31.12.2023 r. 

6  WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA 

6.1 O udzielenie zamówienia publicznego może ubiegać się Wykonawca, który: 

6.1.1 nie podlega wykluczeniu, tj. wobec którego nie zachodzą okoliczności określone w art. 108 ust. 1 pkt 1-6 ustawy 

Pzp, z uwzględnieniem postanowień o których mowa w art. 393 ust. 4 tj. w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia sektorowego Wykonawca nie podlega wykluczeniu w przypadku, o którym mowa 

wart.108 ust.1 pkt 1 lit. h, oraz w przypadku, o którym mowa wart.108 ust.1 pkt 2, jeżeli osoba,  

o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione wart.108 ust.1 pkt 1 lit. h. 

6.1.2 nie podlega wykluczeniu na postawie następujących dodatkowych przesłanek:  

− których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 1  ustawy Pzp, tj. który naruszył obowiązki dotyczące płatności 

podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadku, o którym 

mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, chyba że Wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do 

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

ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 

wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 

− o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp. tj. w stosunku, do którego otwarto likwidację, 

ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego 

działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej 

z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury). 

6.1.3 spełnia warunki udziału dotyczące: 

6.1.3.1 zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający nie precyzuje warunków w tym zakresie; 

6.1.3.2 uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej – Zamawiający nie 

precyzuje warunków w tym zakresie; 

6.1.3.3 sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie precyzuje warunków w tym zakresie; 

6.1.3.4 zdolności technicznej lub zawodowej, przez co Zamawiający rozumie należyte wykonanie w ciągu ostatnich 

3 lat przed upływem składania ofert, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również 

wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a  jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 

co najmniej jednej usługi polegającej na myciu i sprzątaniu pojazdów, o wartości nie mniejszej niż 

700 000,00 zł netto (siedemset tysięcy zł). 

6.1.3.5 zdolności sprzętowej, przez co Zamawiający rozumie dysponowanie urządzeniami technicznymi 

przeznaczonymi do wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi 

zasobami. Do wykonania usługi Wykonawca musi używać profesjonalnego sprzętu wymienionego poniżej: 
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− co najmniej jeden odkurzacz przemysłowy (zaopatrzony w dwa węże, każdy o długości min. 10 m, do 

odkurzania wnętrza pojazdu) z dwiema turbinami ssącymi o minimalnym podciśnieniu 2200 mm-H2O 

i minimalnym przepływie powietrza 700 m3/h, albo co najmniej dwa odkurzacze przemysłowe 

(zaopatrzone w komplet węży, o długości min. 10 m, do odkurzania wnętrza pojazdu), każdy z turbiną 

ssącą o minimalnym podciśnieniu 1100 mm-H2O i minimalnym przepływie powietrza 350 m3/h; 

− co najmniej dwie maszyny szorująco-zbierające (I-mop) do czyszczenia powierzchni podłóg wraz z 

wymiennymi akumulatorami zapewniającymi ciągłość pracy urządzeń; 

− co najmniej jedną mobilną myjnię parową służącą do czyszczenia tapicerki siedzeń. W wytwarzanej przez 

myjnię „suchej” parze nie powinno znajdować się więcej niż 5% wody co powoduje, że czyszczona 

tapicerka będzie po czyszczeniu prawie sucha i umożliwi natychmiastowe użycie pojazdu. Myjnia 

powinna posiadać możliwość dozowania odpowiednich detergentów. Parametry techniczne urządzeń 

spełniających powyższe wymagania przedstawiono w tabeli: 

Specyfikacja myjki Urządzenie 

nr 1 

Urządzenie 

nr 2 

Urządzenie 

nr 3 

Urządzenie   

nr 4 

 

 

6.1.3.6 zdolności do zapewnienia środków do utrzymania czystości i do dezynfekcji, które zostaną zastosowane do 

wykonania przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę. W szczególności Wykonawca zobowiązuje się do 

stosowania środków chemicznych, które nie będą powodowały negatywnego wpływu na stan zdrowia 

pracowników i innych użytkowników obiektu, nie będą stwarzały szczególnego zagrożenia dla środowiska oraz 

nie będą w sposób istotny negatywnie wpływały na stan techniczny czyszczonych pojazdów i myjni.  

6.1.3.7 zdolności kadrowej, przez co Zamawiający rozumie dysponowanie przez Wykonawcę dostateczną ilością osób, 

które będą skierowane do świadczenia usługi u Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania 
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usług przy wykorzystaniu personelu wg ilości i w okresach podanych w załączniku nr 1 do projektowanych 

postanowień umowy.   

6.1.4 Wykonawca nie będzie podlegał wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub art. 

109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, w przypadku zaistnienia przesłanek, o których mowa w art. 110 ust. 2, 

z uwzględnieniem postanowień zawartych w ust. 3 tegoż artykułu  

6.1.5 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się 

odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. W przypadku Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa w pkt 6 niniejszej SWZ zostaną spełnione 

wyłącznie, jeżeli Ci Wykonawcy wykażą, że łącznie spełniają te warunki. 

6.1.6 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego zobowiązani 

są do złożenia wraz z ofertą pełnomocnictwa do ich reprezentowania w niniejszym postępowaniu 

albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 

mocodawcę. 

6.1.7 Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych w pkt 6, dokonana zostanie zgodnie z 

formułą „spełnia - nie spełnia"  w oparciu o informacje  zawarte w oświadczeniach i dokumentach 

wyszczególnionych w pkt 6 SWZ. Z treści ww. dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż ww. warunki 

Wykonawca spełnił. Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji ww. dokumentów. 

6.1.8 Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w pkt 6.1.3 SWZ w stosownych 

sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach 

technicznych, lub zawodowych, lub sytuacji finansowej, lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od 

charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

6.1.9 Wykonawca który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić Zamawiającemu, że 

realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności 

przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby 

realizacji zamówienia; 

6.1.10 Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub 

ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków 

udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których 

mowa w pkt.6.1.1 oraz 6.1.2 SWZ; 

6.1.11 Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia Wykonawcy zasobów dotyczących sytuacji finansowej lub 

ekonomicznej, odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek 

nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie nie ponosi winy. 

7  WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW 

UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA 

7.1 Do oferty każdy Wykonawca zobowiązany jest dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu 

warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego. Oświadczenie  składa się na 

formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, zwanym dalej JEDZ sporządzonym zgodnie ze 

wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 

stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. 

UE L 3 z dn. 06.01.2016 z późn. zm., str. 16).  

Informacje zawarte w JEDZ stanowią dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz  spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego 

podmiotowe środki dowodowe. 

7.2 Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia następujących części Jednolitego Europejskiego Dokumentu 

Zamówienia: 
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a) Części II sekcja A z wyłączeniem: 

− wiersza dotyczącego informacji czy Wykonawca jest zakładem pracy chronionej; 

− wiersza dotyczącego informacji o wpisie Wykonawcy do urzędowego wykazu zatwierdzonych 

Wykonawców; 

b) Części II sekcja B; 

c) Części II sekcja C; 

d) Części II sekcja D; 

e) Części III sekcja A; 

f) Części III sekcja B; 

g) Części III sekcja C z wyłączeniem: 

− wiersza dotyczącego informacji o naruszeniu przez Wykonawcę swoich obowiązków w zakresie prawa 

środowiska, prawa socjalnego i prawa pracy; 

− wiersza dotyczącego informacji o winie Zamawiającego w zakresie poważnego wykroczenia zawodowego; 

− wiersza dotyczącego informacji na temat wcześniejszych umów w sprawie zamówienia publicznego; 

h) Części III sekcja D; 

i) Części IV sekcja ; 

j) Części VI. 

7.3 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w pkt.7.1, 

składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie  

to potwierdza brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, 

 w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 

7.4 Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, 

przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt. 7.1, także oświadczenie podmiotu udostępniającego 

zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału 

w postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby. 

7.5 Zamawiający żąda od Wykonawcy, dokumentu o którym mowa w pkt. 7.1 dotyczącego Podwykonawców nie 

będących podmiotami udostępniającymi zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp. 

7.6 Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej 

oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia 

podmiotowych środków dowodowych: 

7.6.1 informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie opisanym w  art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp, sporządzonej 

nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem; 

7.6.2 informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie opisanym w art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp dotyczącej 

orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,  sporządzonej nie wcześniej niż 

6  przed jej złożeniem; 

7.6.3 oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w JEDZ, w zakresie podstaw wykluczenia 

z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w: art. 108  

ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp,  art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie 

publiczne tytułem środka zapobiegawczego, art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotyczących zawarcia z innymi 

Wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji oraz  art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp , art. 

109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat lokalnych, 

o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 

1170).  

7.6.4 oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów 

(Dz. U.  z  2020  r. poz. 1076 i 1086 z późn. zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę 
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częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej 

samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty 

częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy 

należącego do tej samej grupy kapitałowej; 

7.6.5 zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega 

z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 

3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz 

z zaświadczeniem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem 

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

ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł 

wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności; 

7.6.6 zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego 

Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia 

społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące 

przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 

wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że 

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

upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne 

lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności; 

7.6.7 odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji  

o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 

3  miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. 

7.6.8 Wykazu należycie wykonanych usług o charakterze, wartości i wielkości porównywalnej z zakresem zadania 

będącego przedmiotem zamówienia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 

okres prowadzenia usług jest krótszy - w tym okresie, obejmujących zamówienia o charakterze, zakresie i wartości 

porównywalnej z niniejszym przedmiotem zamówienia, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat 

wykonania i  podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, 

czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są 

referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli 

z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów-

oświadczenie wykonawcy; w  przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje 

bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 

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

zgodnie  ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ. 

7.6.9 Wykazu urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego  

wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 

do SWZ. 

7.6.10 Wykazu środków do utrzymania czystości i do dezynfekcji, które zostaną zastosowane do wykonania przedmiotu 

zamówienia przez Wykonawcę, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ. 

7.6.11 Wykazu osób skierowanych do realizacji usługi u Zamawiającego, sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym 

załącznik nr 5 do SWZ. 

7.7 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast: 

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w pkt. 7.6.1 – składa informację 

 z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny 

równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym 

Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w pkt. 7.6.1. 

b) zaświadczenia, o którym mowa w pkt. 7.6.5, zaświadczenia albo innego dokumentu potwierdzającego, 

że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

o których mowa w pkt. 7.6.6, lub odpisu albo informacji 
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 z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, 

o których mowa w pkt. 7.6.7 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym 

Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 

− nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek  

na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, 

− nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator 

lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani 

nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej  

z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. 

7.8 Dokument, o którym mowa w pkt. 7.7 lit a), powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego 

złożeniem. Dokumenty, o których mowa w pkt. 7.7 lit. b), powinny być wystawione nie wcześniej  

niż 3 miesiące przed ich złożeniem. 

7.9 Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, 

 o których mowa w pkt. 7.7, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa 

w   art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 109 ust. 1 pkt 1  ustawy Pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części 

dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych 

do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli 

w  kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod 

przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego 

lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy.  

8  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT ORAZ DOKUMENTÓW WYMAGANYCH PRZEZ 

ZAMAWIAJĄCEGO W SWZ 

8.1 W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się tylko elektronicznie przy użyciu 

Platformy Zakupowej Open Nexus Sp. z o.o. (dalej jako „Platforma zakupowa” lub „Platforma”) tj. oferta oraz 

wszelkie dokumenty elektroniczne, oświadczenia, wnioski lub elektroniczne kopie dokumentów, oświadczeń lub 

wniosków, o których mowa w niniejszej SWZ, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem 

https://platformazakupowa.pl/pn/pkm_gliwice. 

8.2 Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii 

dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie 

Internetowej Platformy zakupowej platformazakupowa.pl Open Nexus Sp. z o.o. 

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

8.3 Za datę i godzinę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub 

elektronicznych kopii dokumentów oraz innych informacji przyjmuje się datę i godzinę ich przekazania na Platformę 

zakupową Zamawiającego, co oznacza, że data i godzina określona na Platformie zakupowej jest datą i godziną 

przyjętą przez Zamawiającego przy określaniu terminu wpływu oferty, wniosków, dokumentów i oświadczeń. 

8.4 Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania zawiadomienia, wniosku 

lub informacji. Potwierdzenia należy przesłać również za pośrednictwem Platformy zakupowej.  

W przypadku braku potwierdzenia otrzymania korespondencji przez Wykonawcę, Zamawiający uznaje, że 

korespondencja wysłana za pośrednictwem Platformy zakupowej, została mu doręczona w sposób umożliwiający 

Wykonawcy zapoznanie się z jego treścią. 

8.5 Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji, kierując swoje zapytania do 

Zamawiającego, ze wskazaniem numeru postępowania. Zapytania powinny być składane za pośrednictwem 

Platformy Zakupowej, o której mowa w pkt. 7.1. Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień na zasadach, o których 

mowa w art. 135 ust. 2 ustawy Pzp. 

8.6 Zamawiający zwraca się z prośbą, aby zapytania zostały również przesłane w wersji edytowalnej. 

8.7 W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji 

warunków zamówienia. Dokonaną zmianę SWZ Zamawiający udostępni na Platformie Zakupowej. 

8.8 Jeżeli w wyniku zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia 

o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin 

składania ofert oraz zamieszcza informację na Platformie Zakupowej. 
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8.9 Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej 

propozycje wariantowe podlegać będzie odrzuceniu. 

8.10 Ceny oferty muszą zawierać wszystkie koszty, jakie musi ponieść Wykonawca, aby zrealizować zamówienie 

z najwyższą starannością. 

8.11 Uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami są pracownicy Zamawiającego: 

− Gerard Ogiolda - tel. (032) 33 04 644; 

− Małgorzata Ustrzycka - tel. (032) 33 04 650; 

− godziny pracy osób uprawnionych do kontaktowania się z Wykonawcami: w dni robocze, od poniedziałku 

do piątku, w godzinach: od 800 do 1300. 

 

9  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

9.1 Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 20 000 zł (słownie: 

dwadzieścia tysięcy złotych). 

9.2 Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Dokument polecenia dokonania przelewu nie jest 

dowodem dokonania wpłaty - potwierdzeniem dokonania wpłaty jest uznanie kwotą wadium rachunku 

Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 

9.3 Oferta Wykonawcy, który nie wniósł wadium zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp.  

9.4 Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach, zgodnie z art. 97 ust 7 ustawy Pzp. 

9.5 Wadium w pieniądzu wnosi się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego na konto BNP Paribas Bank 

Polska S.A. 74 1600 1172 0002 3304 9488 6150, podając na poleceniu przelewu informację: „Wadium – Mycie 

i sprzątanie autobusów należących do PKM Sp. z o.o. w Gliwicach -nr sprawy PKM/PN/TP/1/2021". 

Wadium w formach innych niż pieniężna winno być wniesione za pośrednictwem platformy, Zamawiający wymaga 

złożenia oryginału dokumentu w formie elektronicznej. 

9.6 Dokument gwarancji bankowej, ubezpieczeniowej, poręczenia powinien zawierać nieodwołalne zobowiązanie 

wypłaty kwoty określonej w gwarancji/poręczeniu na pierwsze, pisemne żądanie Zamawiającego, w przypadku 

zaistnienia przesłanek dla zatrzymania wadium określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp, bez jakichkolwiek 

dodatkowych warunków. 

9.7 Zamawiający zwraca wadium w przypadkach, o których mowa w art. 98 ust. 1 oraz 2 ustawy Pzp  

z uwzględnieniem postanowień o których mowa w art. 98 ust. 3 ustawy Pzp. 

9.8 Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je zgodnie z art. 98 ust. 4  ustawy Pzp. 

9.9 Zamawiający zwraca wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu poprzez złożenie gwarantowi lub 

poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium. 

9.10 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, w przypadkach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp. 

10  TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

10.1 Wykonawca związany jest złożoną ofertą przez 90 dni od upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 15 lutego 2022 

roku, przy czym pierwszym dniem związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert. 

10.2 W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą wskazanego 

w pkt.10.1, 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. 

Przedłużenie terminu związania ofertą wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu 

zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. 

10.3 Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium. 
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11  MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT  

11.1 Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: 

https://platformazakupowa.pl/pn/pkm_gliwice/ w myśl ustawy Pzp na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania  do dnia 16 listopada 2021 r. do godz. 10:30. 

11.2 Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w SWZ dokumenty. 

11.3 Po wypełnieniu Formularza składania oferty lub wniosku i dołączenia  wszystkich wymaganych załączników należy 

kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”. 

11.4 Oferta musi zostać podpisana elektronicznym podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym  

lub podpisem osobistym. W procesie składania oferty za pośrednictwem platformazakupowa.pl, Wykonawca 

powinien złożyć podpis bezpośrednio na dokumentach przesłanych za pośrednictwem platformazakupowa.pl. 

Zalecamy stosowanie podpisu na każdym załączonym pliku osobno,  

w szczególności wskazanych w art. 63 ust 1 oraz ust. 2 Pzp, gdzie zaznaczono, iż oferty, wnioski  

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 sporządza się, pod 

rygorem nieważności, w postaci lub formie elektronicznej i opatruje się odpowiednio w odniesieniu do wartości 

postępowania kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

11.5 Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) w drugim kroku składania oferty 

poprzez kliknięcie przycisku “Złóż ofertę” i wyświetlenie się komunikatu, że oferta została zaszyfrowana i złożona. 

11.6 Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty znajduje się 

 na stronie internetowej pod adresem:  https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje. 

12  INFORMACJE O TRYBIE OTWARCIA I OCENY OFERT 

12.1 Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, 

w którym upłynął termin składania ofert. 

12.2 Jeżeli otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego, w przypadku awarii tego systemu, która 

powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez zamawiającego, otwarcie ofert następuje 

niezwłocznie po usunięciu awarii. 

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

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

informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

12.5 Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania 

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. 

12.6 Informacja zostanie opublikowana na stronie postępowania na platformazakupowa.pl w sekcji ,,Komunikaty”. 

13  OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY  

13.1 Cenę należy podać w sposób określony w Formularzu Ofertowym. Łączna wartość brutto będzie stanowiła podstawę 

oceny ofert. 

13.2 Cena jednostkowa ustalona Formularzu Ofertowym obowiązuje na okres ważności umowy i będzie podlegała 

zmianom tylko w zakresie opisanym we wzorze umowy 

13.3 Wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem ceny lub pominięciem 

elementów niezbędnych do wykonania umowy. 
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13.4 Rozliczenia między stronami odbywać się będą w złotych polskich. 

13.5 Jeżeli Wykonawca złoży ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego 

zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia 

towarów lub importu usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty, na podstawie art. 225 ustawy Prawo zamówień 

publicznych, doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić 

zgodnie z obowiązującymi przepisami i tak uzyskaną cenę porówna z cenami pozostałych ofert zawierającymi 

podatek VAT. 

14  OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, 

WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT  

Zamawiający przy wyborze oferty najkorzystniejszej będzie stosował wyłącznie kryterium ceny – waga 100% 

zgodnie ze wzorem:  

 

Oferta zawierająca najniższą cenę (spośród ofert nie odrzuconych) uzyska 100 pkt, następne kolejne oferty 

odpowiednio, proporcjonalnie mniej wg formuły: 

 

100
oferty badanej cena

cena najnizsza
C cene za punktów ilosc =  

 

 

 

14.1 Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej, tj. oferty z największą ilością punktów spośród ofert 

nieodrzuconych oraz spośród ofert Wykonawców niewykluczonych z postępowania. 

14.2 Jeżeli w postępowaniu nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały 

złożone oferty, których łączna punktacja jest taka sama, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, 

do złożenia w terminie określonym ofert dodatkowych zawierających nową cenę.  

15  INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE 

OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  

15.1 Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty jednocześnie zawiadomi Wykonawców, którzy 

złożyli oferty, o: 

15.1.1 wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce 

zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo 

imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także 

punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację; 

15.1.2 Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;  

15.1.3 Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie 

faktyczne i prawne; 

15.1.4 terminie, określonym w pkt.15.5, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być 

zawarta. 

15.2 Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamieści informacje, o których mowa w pkt. 15.1 

na swojej stronie internetowej prowadzonego postępowania.  

15.3 Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:  

15.3.1 nie złożono żadnego żadnej oferty; 
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15.3.2 wszystkie złożone oferty podlegały odrzuceniu; 

15.3.3 cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający 

zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do 

ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty; 

15.3.4 w przypadkach, o których mowa w art. 248 ust.3, art. 249 i art. 250 ust. 2 ustawy Pzp, zostały złożone oferty 

dodatkowe o takiej samej cenie lub koszcie; 

15.3.5 wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia 

nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć; 

15.3.6 postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej 

unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

15.4 O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich 

Wykonawców, którzy: 

15.4.1 ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu 

składania ofert,  

15.4.2 złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert- podając 

uzasadnienie faktyczne i prawne. 

15.5 Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia 

przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

15.6 Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich 

ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa 

w pkt. 15.3. 

16  WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

16.1 Zamawiający nie żąda od Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy (art. 449 ustawy Pzp). 

17  POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 

17.1 Środki ochrony prawnej określone w ustawie (odwołanie, skarga do sądu) przysługują Wykonawcy, jeżeli 

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

przez Zamawiającego przepisów ustawy. 

17.2 Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany 

na podstawie ustawy Pzp. 

17.3 Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. 

17.4 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. 

17.5 Odwołanie wnosi się: 

17.5.1 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, 

jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, 

17.5.2 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, 

jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt. 17.5.1; 
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17.6 Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty 

najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 

17.6.1 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,  

17.6.2 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii 

Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.  

17.7 Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej przysługuje skarga do sądu. 

17.8 Do skargi mają zastosowanie przepisy art. 579- 590 ustawy Pzp. 

18  INFORMACJA O OFERTACH WARIANTOWYCH 

18.1 Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.  

18.2 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 

19  ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SWZ – PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY 

 

 

Mycie i sprzątanie pojazdów w PKM, Sp. z o.o. w Gliwicach 

 

Zawarta w Gliwicach w dniu ...................... roku i obowiązująca od dnia ……………………. roku 

pomiędzy: 

 

PRZEDSIĘBIORSTWEM KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ SP. Z O. O. W GLIWICACH 

z siedzibą w: 44-100 Gliwice, ul. Chorzowska 150, 

kapitał zakładowy: 46 714 500 zł, 

NIP 631-21-25-476,  

Numer KRS 0000102832 Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców - Sąd Rejonowy w Gliwicach, 

X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

 

w imieniu i na rzecz którego działają: 

 

…………………. - …………………., 

zwanym dalej PKM lub Zamawiającym, 

 

oraz: 

…………………………………….. 

z siedzibą w: ……………………………………….,  

w imieniu i na rzecz którego działają: 

 

………………… – ……………………, 

zwanym dalej Wykonawcą. 
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Art. 1. 

1. PKM powierza a Wykonawca przyjmuje  wykonywanie za wynagrodzeniem usługi polegającej na: 

a) myciu/czyszczeniu codziennym autobusów na stanowisku myjni (czynności oznaczanej w dalszej części umowy 

symbolem CM); 

b) czyszczeniu codziennym autobusów na placu postojowym (czynności oznaczanej w dalszej części umowy symbolem 

CP), 

c) w przypadku ogłoszenia epidemii chorób zakaźnych, wykonywanie dezynfekcji wraz z czyszczeniem codziennym 

(symbol CP-d) ; 

d) myciu/czyszczeniu okresowym autobusów na stanowisku myjni pojazdów (czynności oznaczanej w dalszej części 

umowy symbolami OM); 

e) praniu tapicerowanych siedzeń pasażerów, wykonanych z materiału tekstylnego przy zastosowaniu mobilnej myjni 

parowej (czynności oznaczanej w dalszej części umowy symbolem OS); 

f) czyszczeniu zimowym autobusów w okresie niskich temperatur, zlecanym wariantowo, na podstawie decyzji 

upoważnionego przedstawiciela PKM (czynności oznaczanych w dalszej części umowy w zależności od wariantu 

symbolem ZA, ZB, ZC, ZD lub ZE). Zlecenie wykonania jednego lub kilku wariantów tej usługi odbywać się będzie 

indywidualnie w każdym dniu, z możliwością wstrzymania prac lub ograniczenia zakresu, co nie będzie wiązało się 

z żadnymi zobowiązaniami finansowymi dla obu stron; 

g) przetarciu wnętrza autobusów na placu postojowym przed wyjazdem z zajezdni: wytarcie kurzu we wnętrzu 

autobusów (poręcze, uchwyty i wnęki przy oknach) (czynności oznaczanej w dalszej części umowy symbolem PP); 

h) w przypadku ogłoszenia epidemii chorób zakaźnych, wykonywanie dodatkowo dezynfekcji podczas przecierania 

wnętrza autobusu na placu postojowym (symbol PP-d); 

i) myciu/czyszczeniu samochodów osobowych (czynności oznaczanej w dalszej części umowy symbolem S). 

2. Szczegółowy zakres i specyfikację usług określa załącznik nr 1, który stanowi integralną część umowy.  

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania usług przy wykorzystaniu personelu wg ilości i w okresach podanych 

w załączniku nr 1 do umowy. 

4. Wykonawca będzie zatrudniał tylko przeszkolonych pracowników.                                                                                                

5. Zakres usług w poszczególnych miesiącach uzależniony jest od bieżących potrzeb Zamawiającego a wynagrodzenie 

Wykonawcy uzależnione jest od faktycznego zakresu wykonanych usług. 

 

Art. 2. 

1. Usługa będzie wykonywana na terenie zajezdni (PKM Sp. z o.o. w Gliwicach, ul. Chorzowska 150): w myjni 

znajdującej się w hali stacji obsługi pojazdów oraz na placu postojowym autobusów.  

2. Wykonawca wykonuje usługę własnym sprzętem i środkami. 

3. Do wykonania usługi musi używać profesjonalnego sprzętu: 

− co najmniej jednej mobilnej myjni parowej służącej do czyszczenia tapicerki siedzeń. W wytwarzanej przez myjnię 

„suchej” parze nie powinno znajdować się więcej niż 5% wody co powoduje, że czyszczona tapicerka będzie po 

czyszczeniu prawie sucha i umożliwi natychmiastowe użycie pojazdu. Myjnia powinna posiadać możliwość 

dozowania odpowiednich detergentów, 

− co najmniej dwóch I-mopów wraz z wymiennymi akumulatorami zapewniającymi ciągłość pracy urządzeń– 

maszyny szorująco-zbierającej do czyszczenia powierzchni. Zaawansowana technologia odsysania usuwa wszelkie 

płyny z powierzchni podłogi, po której można poruszać się od razu bez ryzyka poślizgnięcia się i upadku.     

− co najmniej jednego odkurzacza przemysłowego (zaopatrzonego w dwa węże o długości min. 10 m do odkurzania 

wnętrza pojazdu) z dwiema turbinami ssącymi o minimalnym podciśnieniu 2200 mm-H2O i minimalnym 

przepływie powietrza 700 m3/h,  
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Dopuszcza się zastosowanie co najmniej dwóch odkurzaczy przemysłowych (zaopatrzonych w komplet węży, 

każdy o długości min. 10 m, do odkurzania wnętrza pojazdu), każdy z turbiną ssącą o minimalnym podciśnieniu 

1100 mm-H2O i minimalnym przepływie powietrza 350 m3/h,  

 

4. Sprzęt techniczny i środki chemiczne używane do wykonania usługi powinny posiadać wszelkie wymagane prawem 

atesty. W szczególności Wykonawca zobowiązuje się do stosowania środków chemicznych, które nie będą 

powodowały negatywnego wpływu na stan zdrowia pracowników i innych użytkowników obiektu, nie będą 

stwarzały szczególnego zagrożenia dla środowiska oraz nie będą w sposób istotny negatywnie wpływały na stan 

techniczny czyszczonych pojazdów i myjni. Wykaz stosowanych środków wraz z „Kartami charakterystyki” 

i uwierzytelnionymi ich kopiami będą przedstawione upoważnionemu przedstawicielowi PKM, w celu ich 

akceptacji, przed podpisaniem umowy i później, przy każdej planowanej zmianie tych środków. 

5. Wykonawca bierze pełną odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów BHP i ppoż. przez swoich pracowników. 

6. Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstałe na stanowisku myjni oraz w innych miejscach, w których usługa 

jest wykonywana, spowodowane zaniedbaniami pracowników wykonującymi usługę mycia, w tym np.  

− uszkodzenie pojazdów,  

− uszkodzenie wyposażenia pojazdów,  

− uszkodzenie elementów myjni,  

− szkody powstałe w wyniku nieterminowego usuwania osadów z myjni, 

− inne szkody spowodowane zaniedbaniami pracowników.   

7. Wykonawca wynajmie od PKM pomieszczenie przeznaczone na szatnię /magazyn, na podstawie odrębnej umowy. 

Pomieszczenie powinno zostać wyposażone przez Wykonawcę w apteczkę pierwszej pomocy. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania należytego porządku i czystości: 

a) na stanowisku myjni automatycznej oraz na stanowisku mycia ręcznego (kanału naprawczego, posadzki 

i odwodnienia liniowego), po każdej zakończonej zmianie, 

b) na placu postojowym w związku z wykonywaniem usługi PP(PP-d) i CP(CP-d) (po każdym czyszczeniu autobusu – 

na bieżąco), 

c) w wynajętym przez wykonawcę pomieszczeniu dla pracowników wykonujących usługę mycia (po każdej 

zakończonej zmianie), 

d) kotar PCV zamontowanych na myjni  (czyszczenie kotar co najmniej raz na trzy miesiące), 

e) instrukcji stanowiskowych znajdujących się w rejonie myjni autobusów (czyszczenie raz w miesiącu). 

 

 

Art. 3. 

1. Wykonawca jest wytwórcą odpadów komunalnych powstałych w wyniku świadczenia usługi i w związku z tym 

zobowiązany jest on do bieżącego segregowania i usuwania tych odpadów we własnym zakresie i na własny koszt, 

a w szczególności do: 

a) segregowania i usuwania odpadów oraz śmieci powstałych podczas czyszczenia/sprzątania autobusów, 

b) minimum raz w miesiącu, a w okresie zimowym częściej (w zależności od stopnia zanieczyszczenia kanałów oraz 

osadnika) do usuwania osadu z kanałów odpływowych oraz z osadnika znajdującego się na stanowisku myjni 

automatycznej przy wykorzystaniu wozu asenizacyjnego ciśnieniowego typu WUKO oraz do czyszczenia filtra 

znajdującego się w kanale. 

2.  W związku z wykonywaniem czynności, o których mowa w ust. 1 Wykonawca: 

a) ponosi koszty związane z tą czynnością,  

b) we własnym zakresie i na własny koszt wynajmuje wóz asenizacyjny i zleca usuwanie osadu z kanałów odpływowych 

oraz z osadnika na stanowisku myjni automatycznej 

3. W przypadku nie wywiązania się z powyższych obowiązków, wytworzone w trakcie realizacji umowy odpady zostaną 

zagospodarowane przez PKM, a Wykonawca zostanie obciążony poniesionymi kosztami. 
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Art. 4. 

1. PKM obciąży Wykonawcę kosztami zużytej wody oraz ścieków powstałych w procesie mycia pojazdów wg 

następujących zasad: 

a) ilość zużytej wody będzie ustalana na podstawie odczytu odpowiednich liczników (wodomierzy), 

b) wytworzona ilość ścieków odpowiada ilości zużytej wody, 

c) ceny wody i ścieków odpowiadają stawkom płaconym przez PKM dostawcy wody i odbiorcy ścieków, 

2. Ilość i koszty zużytej wody i ścieków rozliczane będą miesięcznie.  

3. Należności, o których mowa w ust. 1 będą rozliczane poprzez kompensatę w terminach płatności faktur za wykonane 

usługi. 

Art. 5. 

1. PKM upoważnia do odbioru i potwierdzenia wykonania usługi pracowników Działu Kontroli Jakości.  

2. Wykonawca potwierdza wykonanie usług na formularzach, których wzory przedstawiono w załączniku nr 3 do 

umowy wystawionym w dwóch egzemplarzach, przy czym oryginał dla PKM, kopia dla Wykonawcy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać druki, o których mowa w ust. 2. 

 

Art. 6. 

1. Do wzajemnego współdziałania przy wykonaniu umowy, w tym podpisania miesięcznego protokołu końcowego 

Strony wyznaczają: 

−  Pan(i) .......................................... – reprezentujący(a) Wykonawcę tel………………………… 

−  Pan(i)……………………………- reprezentujący(a) Zamawiającego tel…………..…………. 

Art. 7. 

Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania pracowników zatrudnionych do wykonywania usługi o tym, że 

PKM będzie przetwarzało ich dane osobowe zgodnie z zapisami zawartymi w załączniku nr 4 do umowy. 

 

Art. 8. 

1. Stawki za wykonanie usługi wyszczególniono w załączniku nr 2 do umowy. 

Art. 9. 

1. Ustala się miesięczny okres fakturowania. 

2. Podstawą wystawienia faktury jest miesięczny protokół odbiorczy podpisany przez upoważnionego pracownika 

PKM. 

3. Wynagrodzenie za wykonaną usługę dokonywane będzie przelewem w terminie 30 dni na podstawie faktury VAT, 

po wykonaniu usługi i sporządzeniu protokołu, o którym mowa w ust.2, na rachunek bankowy wskazany w fakturze. 

Rachunek ten musi znajdować się w prowadzonym elektronicznie przez Ministerstwo Finansów „Wykazie 

podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych i przywróconych do rejestru VAT”. Brak 

rachunku w ww. wykazie jest podstawą do wstrzymania płatności do momentu ujawnienia rachunku w Wykazie, lub 

wskazania przez Wykonawcę innego jego rachunku, który jest ujawniony w ww. Wykazie. 

4. Na podstawie art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach 

handlowych (tj. Dz.U. 2020 poz.935) Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy. 
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5. Faktura może zostać dostarczona do siedziby Zamawiającego osobiście, pocztą tradycyjną lub za pośrednictwem 

systemu teleinformatycznego, o którym mowa w ustawie o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach 

publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U.2018 

poz.2191). 

6. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

Art. 10. 

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania usługi, o której mowa w art. 1: 

a) stwierdzonym przez upoważnionego przedstawiciela PKM, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 200 % 

wartości usługi za każdy kwestionowany autobus; 

b) stwierdzonym przez służby kontrolerskie Zarządu Transportu Metropolitalnego (zwanego dalej ZTM), Wykonawca 

ponosi karę w wysokości wymierzonej przez tę jednostkę; 

c) stwierdzonym przez zewnętrzną jednostkę kontrolującą (np. Sanepid), Wykonawca ponosi karę w wysokości 

wymierzonej przez tę jednostkę. 

2. Niezależnie od kar, o których mowa w ust. 1, Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody poniesione przez 

pasażerów związane z nierzetelnym wykonaniem usługi (np. zwrot kosztów czyszczenia zabrudzonej odzieży). 

3. Każdorazowo za stwierdzone nieprawidłowości w procesie mycia i czyszczenia pojazdów, naliczane będą kary 

umowne w następujących wysokościach: 

a) 200 zł za – nieobecność każdego pracownika poniżej wymaganej ilości minimalnej określonej w załączniku nr 1 do 

umowy, 

b) 200 zł za - każdorazowy brak (niesprawność) lub nieużywanie sprzętu do odkurzania, zgodnie z wymaganiami 

opisanymi w art. 2 ust. 3 (nie dotyczy to sytuacji, w której pracownik PKM odbierający usługę, zezwolił na 

odstąpienie od odkurzania ze względu na panujące warunki atmosferyczne (deszcz, śnieg, lód), 

c) 200 zł za – każdorazowy brak (niesprawność) lub nieużywanie I-mopów - maszyn szorująco-zbierających do 

czyszczenia powierzchni zgodnie z wymaganiami opisanymi w art. 2 ust. 3, 

d) 200 zł za - każdorazowy brak (niesprawność) lub nieużywanie sprzętu do czyszczenia tapicerki siedzeń opisanymi 

w  art. 2 ust. 3,  

e) 100 zł za – stosowanie środków chemicznych nie posiadających odpowiednich atestów, o których mowa w art. 2 ust. 

4, 

f) 100 zł za – stosowanie urządzeń nie posiadających odpowiednich atestów, zgodnie z wymaganiami opisanymi w art. 

2 ust. 4, 

g) 100 zł za - nieutrzymywanie należytego porządku i czystości na stanowisku pracy zgodnie z wymaganiami opisanymi 

w art. 2 ust. 7. 

4. Kary umowne określone w ust. 3 obliczane  są wg zasady, że nieprawidłowość stwierdzona kilkukrotnie w ciągu 

trwania zmiany naliczana jest jak za jednorazową nieprawidłowość. 

5. Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstałe na stanowisku myjni spowodowane zaniedbaniami 

pracowników wykonującymi usługę mycia (np. uszkodzenia pojazdów i elementów myjni, wynikające 

z niewłaściwej regulacji ruchu autobusów lub szkodami powstałymi w wyniku nieterminowego usuwania osadów 

z  myjni).  Za szkody Wykonawca odpowiada również materialnie do wysokości ich wyrządzenia. 

6. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody PKM może dochodzić odszkodowania uzupełniającego. 

7. Od kar umownych, o których mowa w niniejszym artykule, służy Wykonawcy procedura odwoławcza. Odwołanie 

może być złożone do PKM w terminie do 7 dni roboczych po otrzymaniu od PKM rozliczenia stwierdzonych 

nieprawidłowości. 

8. Należność za kary umowne będą rozliczane poprzez kompensatę w terminach płatności faktur za wykonane usługi. 

Art. 11. 
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1. W razie odmowy wykonania usługi przez Wykonawcę w czasie trwania umowy PKM zleci jej wykonanie innej 

osobie i kosztami obciąży Wykonawcę. 

2. Koszty wykonania zastępczego, PKM może po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy potrącić z należności 

wynikających z wystawionych faktur jeszcze nie zapłaconych. 

 

Art. 12. 

1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić wyłącznie w granicach postanowień art. 455 ust. 1 pkt. 1 ustawy 

Pzp, za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności, w formie aneksu do umowy. 

2. Zakres zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru 

Wykonawcy: 

a) konieczność wprowadzenia zmian do umowy w następstwie siły wyższej rozumianej jako zdarzenie nagłe, 

nieprzewidziane i niezależnie od woli Stron, którego skutki są niemożliwe do zapobieżenia, uniemożliwiające 

wykonanie umowy w całości lub części, na stale lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec, ani 

przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności. Siła wyższa może obejmować, ale nie ogranicza się do 

wyjątkowych zdarzeń lub okoliczności wymienionych niżej: wojna, akty terroryzmu, strajki, epidemia, katastrofy 

żywiołowe, jak: trzęsienia ziemi, huragany, powodzie. Wpływ siły wyższej na realizację zamówienia musi być 

realny, tzn. sam fakt jej wystąpienia na określonym obszarze nie powoduje automatycznego przedłużenia terminu 

realizacji umowy, ale czynnik ten musi mieć realny wpływ na sposób realizacji zamówienia, co Wykonawca 

powinien wykazać. 

b) w okresie obowiązywania umowy nastąpi zmiana stawki podatku od towaru i usług (VAT), dla faktur 

wystawionych po zmianie stawki podatku, podatek VAT będzie obliczony w obowiązującej stawce, bez 

konieczności zmiany umowy; 

c) konieczność wprowadzenia zmian w organizacji spełniania świadczenia w przypadkach, gdy jest to uzasadnione 

potrzebami Zamawiającego, w szczególności zmiana: terminu usługi, lub sposobu rozliczania umowy, 

lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian uwarunkowań finansowych po stronie 

Zamawiającego; zmiana taka nie może pociągać za sobą zmiany wynagrodzenia. 

3. Zakres istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 

Wykonawcy mogących stanowić podstawę zmiany wynagrodzenia: 

a) w przypadku zwiększenia stawki podatku VAT– w okresie obowiązywania umowy ceny jednostkowe netto 

pozostaną bez zmian, a wartość wynagrodzenia brutto ulegnie zwiększeniu odpowiednio do zmiany wysokości 

stawki VAT,  

b) w przypadku zmniejszenia stawki podatku VAT – ceny jednostkowe netto pozostaną bez zmian, a wartość 

wynagrodzenia brutto zostanie zmniejszona odpowiednio do zmiany wysokości stawki VAT, 

c) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę. Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu 

Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości 

aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń 

publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia, 

d) w przypadku zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie 

o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu 

uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio 

wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego, 

e) w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których 

mowa w ustawie z dnia 04 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, jeżeli zmiany te będą miały 

wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie 

o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaki będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu 

uwzględnienia tej zmiany w stosunku do osób bezpośrednio wykonujących zamówienie. 

f) Wykonawca może wystąpić do Zamawiającego z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia, z przyczyn o których mowa 

w ust. 3 ppkt c do ppkt e przedkładając odpowiednie dokumenty potwierdzające zasadność złożenia takiego 

wniosku, od dnia opublikowania przepisów prawa wprowadzających te zmiany. Wykonawca w składanym wniosku 
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powinien wykazać ponad wszelką wątpliwość, że zaistniała zmiana ma bezpośredni wpływ na koszty wykonania 

zamówienia oraz określić stopień, w jakim wpłynie ona na wysokość wynagrodzenia. 

g) Zamawiający zobowiązany jest do pisemnego ustosunkowania się do wniosku, o którym mowa w ust. 3 ppkt f 

w  terminie 14 dni roboczych i powiadomienia Wykonawcy o akceptacji wniosku, w takim przypadku zostanie 

zawarty aneks do umowy, który będzie obowiązywać od dnia wejścia w życie przepisów będących podstawą 

waloryzacji lub o jego odrzuceniu. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu wniosku dotyczącego zmiany umowy w związku 

z  wystąpieniem okoliczności, o których mowa w ust. 2 ppkt a) oraz c) 

5. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu wniosku, o którym mowa w ust. 3 ppkt f wraz 

z  dokumentami potwierdzającymi jego zasadność. Wniosek powinien zostać złożony niezwłocznie, jednakże nie 

później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się, lub powinien dowiedzieć się 

o  danych okolicznościach. W terminie 7 dni roboczych od dnia jego otrzymania Zamawiający zobowiązany jest do 

pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego żądania i powiadomienia Wykonawcy o akceptacji wniosku lub 

odpowiednio o braku akceptacji zmiany.  

6. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 455 ust. 1 pkt. 1  ustawy Pzp w szczególności zmiana danych 

teleadresowych, zmiana osób wskazanych do kontaktów między stronami umowy. 

7. Zbycie wszelkich wierzytelności wynikających z niniejszej umowy przez Wykonawcę, wymaga pisemnej zgody 

Zamawiającego. 

Art. 13. 

1. Umowa została zawarta na czas określony, tj. od dnia 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2023 roku. 

2. Umowa może być wypowiedziana przez każdą ze stron z zachowaniem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia na 

koniec każdego miesiąca.  

3. PKM zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadkach 

niedotrzymywania przez Wykonawcę warunków określonych w niniejszej umowie, a w szczególności niestosowaniu 

się do zapisów zawartych w art. 1 ust. 3 i 4, art. 2 ust. 3, 4, 8 oraz art. 3, jak również w razie nagminnego występowania 

przypadków niewykonania lub nienależytego wykonania usługi, o których mowa w art. 10 ust. 1 i 3. 

4. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

5. Wszelkie sprawy sporne wynikające z realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie rzeczowo właściwy Sąd dla 

siedziby PKM. 

6. Umowa sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: 

− egzemplarz nr 1 i nr 2  dla PKM, 

− egzemplarz nr 3 dla Wykonawcy. 

 

 

   

Podpisy ze strony Zamawiającego  Podpisy ze strony Wykonawcy 
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Załącznik nr 1 do umowy 
Zakres czynności, okres i miejsce wykonywania oraz wymagane zatrudnienie 

Rodzaj usługi / zakres czynności Symbol 
Miejsce 

wykonywania 
Okres wykonywania Godziny pracy 

Ilość 

pracowników 

1. Mycie/czyszczenie codzienne autobusów na stanowisku myjni:  

(a) domywanie po myjni zewnętrznej ściany czołowej i tylnej, 

(b) domywanie po myjni zewnętrznych boków autobusów, 

(c) odkurzanie podłogi przy zastosowaniu odkurzaczy przemysłowych, mycie 
podłogi przy użyciu mopów oraz szorowanie i zbieranie pozostałości przy użyciu  
I-mopów1, 

(d) mycie powierzchni podłogi pod klapą rampy dla wózków inwalidzkich 

(e)  usunięcie zanieczyszczeń stałych (słonecznik, papierki itp.) ze wszystkich 
foteli, 

CM 

stanowisko 

myjni pojazdów 

 

 

 

 

 

 

 

 

dni robocze 

(od poniedziałku 

do piątku) 

 

14.00÷16.00 

 
min. 2*) 

16.00÷1.00 min. 7*) 
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Rodzaj usługi / zakres czynności Symbol 
Miejsce 

wykonywania 
Okres wykonywania Godziny pracy 

Ilość 

pracowników 

(f) przetarcie z kurzu poręczy, uszczelek lub wnęk przy oknach, wewnętrznej półki 
przy tylnej szybie i innych półek, 

(g) usunięcie z szyb wewnątrz autobusów śladów zabrudzeń pozostawionych 
przez pasażerów oraz usunięcie pozostałości po reklamach, 

(h) w trakcie wyjazdu z myjni - zainstalowanie węża odciągu spalin na rurę 
wydechową każdego autobusu, który posiada rurę wydechową w dolnej części 
autobusu, 

(i) w przypadku stwierdzenia zagrożenia epidemią chorób zakaźnych -
przeprowadzenie dezynfekcji wnętrza pojazdu przy użyciu preparatów 
biobójczych****).  

(j) sporadycznie - w przypadku zgonu pasażera w autobusie – wykonanie 
dezynfekcji pojazdu przy użyciu preparatów biobójczych****).  

 

 

 

 

 

 
1 I-mop-maszyna szorująco-zbierająca do czyszczenia powierzchni podłogi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

soboty, niedziele i święta 20.00÷1.00 min. 6*) 
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Rodzaj usługi / zakres czynności Symbol 
Miejsce 

wykonywania 
Okres wykonywania Godziny pracy 

Ilość 

pracowników 

2. Czyszczenie codzienne autobusów na placu postojowym 

(a) mycie podłogi i stopni przy użyciu mopów oraz szorowanie i zbieranie 
pozostałości przy użyciu  I-mopów1, 

(b) przetarcie z kurzu foteli ze skaju, 

(c) przetarcie poręczy, uchwytów, uszczelek lub wnęk przy oknach, wewnętrznej 
półki przy tylnej szybie i innych półek, kasowników, przecisków, 

(d) w okresie spadków temperatury - usuwanie śniegu i lodu ze stopni i podłogi 
autobusu. 

CP plac postojowy 

dni robocze 

(od poniedziałku 

do piątku) 

8.00÷13.00 min. 2 

2a. Dezynfekcja wykonywana wraz z usługą CP (w okresie epidemii) ***), ****)  

  

  

CP-d plac postojowy dni robocze (od 

poniedziałku do piątku) 

8.00÷13.00 min. 3 

3. Mycie/czyszczenie okresowe autobusów na stanowisku myjni: 

(a) wykonanie czynności CM jak w poz.1. 

(b) mycie/sprzątanie wnętrza pojazdu: szyby, ramy okienne, ściany, sufit, skrzydła 
drzwi, poręcze, uchwyty, pulpit i stanowisko kierowcy, zamiatanie i umycie na 
mokro podłogi, stopni, trzepanie siedzeń tapicerowanych, pranie tapicerki fotela 
kierowcy oraz czyszczenie (mycie) opończy w autobusach o długości nadwozia > 
15 m.  

OM 
stanowisko 

myjni pojazdów 
7 dni w tygodniu 7.00÷15.00 min. 3 
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Rodzaj usługi / zakres czynności Symbol 
Miejsce 

wykonywania 
Okres wykonywania Godziny pracy 

Ilość 

pracowników 

4. Pranie tapicerowanych siedzeń pasażerów, wykonanych z materiału tekstylnego – 
czyszczenie przy zastosowaniu mobilnej myjni parowej. 

OS 
stanowisko 

myjni pojazdów 
7 dni w tygodniu 7.00÷15.00 

przy 

wykorzystaniu 

pracowników 

z OM 
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Rodzaj usługi / zakres czynności Symbol 
Miejsce 

wykonywania 
Okres wykonywania Godziny pracy 

Ilość 

pracowników 

5. Czyszczenie zimowe autobusów w okresie niskich temperatur: **) 
każdy z wariantów (ZA÷ZE) może być wykonywany pojedynczo (np. tylko ZC), na 

podstawie indywidualnego zlecenia, zamiast czynności CM, poz. 1. 

 

wariant A – czyszczenie szyb czołowych ZA plac postojowy 

jak w poz. 1, ale zlecane 

indywidualnie, zamiast 

czynności CM poz.1 
jak w poz. 1 

przy 

wykorzystaniu 

pracowników 

z poz. 1 

 
wariant B – czyszczenie szyby tylnej oraz szyby bocznej w miejscu bocznej tablicy 

kierunkowej 

 

ZB plac postojowy 

jak w poz. 1, ale zlecane 

indywidualnie, zamiast 

czynności CM poz.1 
jak w poz. 1 

przy 

wykorzystaniu 

pracowników 

z poz. 1 

 

wariant C – zamiatanie podłogi i stopni ZC plac postojowy 

jak w poz. 1, ale zlecane 

indywidualnie, zamiast 

czynności CM poz.1 
jak w poz. 1 

przy 

wykorzystaniu 

pracowników 

z poz. 1 

 
wariant D – przetarcie z kurzu poręczy, uchwytów, uszczelek i wnęk przy oknach, 

plastikowych obudów nad drzwiami, wewnętrznej półki przy tylnej szybie, 

kasowników, przycisków 

ZD plac postojowy 

jak w poz. 1, ale zlecane 

indywidualnie, zamiast 

czynności CM poz.1 
jak w poz. 1 

przy 

wykorzystaniu 

pracowników 

z poz. 1 

 

wariant E – usuwanie śniegu i lodu ze stopni i podłogi. ZE plac postojowy 

jak w poz. 1, ale zlecane 

indywidualnie, zamiast 

czynności CM poz.1 

jak w poz. 1 

przy 

wykorzystaniu  

pracowników 

z poz. 1 
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Rodzaj usługi / zakres czynności Symbol 
Miejsce 

wykonywania 
Okres wykonywania Godziny pracy 

Ilość 

pracowników 

6. Przetarcie wnętrza autobusów na placu postojowym przed wyjazdem z zajezdni: 

wytarcie kurzu we wnętrzu autobusów (poręcze, uchwyty przy siedzeniach, wnęk przy 

oknach). 

 
PP 

 
plac postojowy  

7 dni w tygodniu 

w okresie 

od 15 kwietnia 

do 15 października 

2.00÷6.00 min. 2 
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Rodzaj usługi / zakres czynności Symbol 
Miejsce 

wykonywania 
Okres wykonywania Godziny pracy 

Ilość 

pracowników 

6a. Dezynfekcja wykonywana podczas usługi PP (w okresie epidemii) ***),  ****)  

  

  

PP-d plac postojowy 7 dni w tygodniu 2.00÷6.00 min. 3 

7. Mycie/czyszczenie samochodu osobowego: 

(a) mycie zewnętrzne nadwozia, 

(b) sprzątanie wnętrza pojazdu (mycie dywaników, mycie szyb, czyszczenie tapicerki i 

tablicy rozdzielczej, odkurzanie wnętrza) 

S 

 

stanowisko 

myjni pojazdów 

jak w poz. 3, ale zlecane 

indywidualnie, 

równolegle z 

czynnościami OM poz.3. 

jak w poz. 3 

przy 

wykorzystaniu 

pracowników  

z poz. 3 
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Rodzaj usługi / zakres czynności Symbol 
Miejsce 

wykonywania 
Okres wykonywania Godziny pracy 

Ilość 

pracowników 

Uwagi: 

*)w tym 1 operator myjni, wykonujący następujące czynności: 

− regulacja ruchu autobusów na myjni, 

− wstępna kontrola stanu każdego autobusu wjeżdżającego na myjnię, 

− sterowanie szczotkami do momentu przejazdu autobusu lustrem poza szczotki 

− obsługa codzienna myjni, w tym włączanie/wyłączanie urządzeń myjni oraz zgłaszanie wszelkich awarii służbom technicznym PKM Sp. z o.o. Gliwice, 

− sporządzanie Raportu dotyczącego  powstałych ewentualnych usterek w autobusach i na stanowisku myjni, 
**)  czynności zlecane w okresie niskich temperatur, na podstawie decyzji upoważnionego przedstawiciela PKM, z równoczesnym zawieszeniem mycia/czyszczenia codziennego CM (poz.1). 
***)czynności zlecane w przypadku zagrożenia epidemią chorób zakaźnych, na podstawie decyzji upoważnionego przedstawiciela PKM,  
****)dezynfekcję należy przeprowadzić przy użyciu preparatów biobójczych. Wykaz produktów biobójczych wykazujących działanie wirusobójcze do stosowania w miejscach użyteczności  

publicznej i posiadający pozwolenie wydane zgodnie z art. 55 ust. 1 rozporządzenia 528/2012, znajduje się na stronie internetowej Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów 

Medycznych i Produktów Biobójczych pod linkiem http://bip.urpl.gov.pl/pl/biuletyny-i-wykazy/produkty-biob%C3%B3jcze  
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Załącznik nr 2 do umowy 

Wykaz stawek (cen jednostkowych – bez VAT) 

 za wykonanie poszczególnych czynności usługowych 

 

Rodzaj usługi Symbol 

Cena jednostkowa za 1 pojazd 

(bez VAT) 

długość 

nadwozia 

<15m  

długość 

nadwozia =15m  

długość 

nadwozia >15m 

1. Mycie/czyszczenie codzienne autobusu na 

stanowisku myjni 
CM   

 

2. Czyszczenie codzienne autobusu na placu 

postojowym 
CP   

 

2a. Dezynfekcja wykonywana wraz z usługą CP 
(w okresie epidemii) 

CP-d   
 

3. Mycie/czyszczenie okresowe autobusu na 

stanowisku myjni 
OM   

 

4. Pranie tapicerki siedzeń pasażerów wykonanych 

z materiału tekstylnego 
OS   

 

5. Czyszczenie zimowe autobusu w okresie niskich 

temperatur: 
 

 

 wariant ZA – czyszczenie szyb czołowych ZA   
 

 
wariant ZB – czyszczenie szyby tylnej i 

bocznej w miejscu tablicy kierunkowej 
ZB  

  

 wariant ZC – zamiatanie podłogi i stopni ZC  
  

 

wariant ZD – przetarcie z kurzu poręczy, 

uszczelek i wnęk przy oknach, plastikowych 

obudów nad drzwiami, wewnętrznej półki 

przy tylnej szybie, 

ZD  

  

 
wariant ZE – usuwanie śniegu i lodu ze stopni 

i podłogi. 
ZE  

  

6. Przetarcie wnętrza autobusu na placu 

postojowym przed wyjazdem z zajezdni 
PP   

 

6a. Dezynfekcja wykonywana podczas usługi PP 

(w okresie epidemii) 
PP-d   

 

7. Mycie/czyszczenie samochodu osobowego 
S 
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Załącznik nr 3 do umowy 

Formularze 

Formularz nr 1 
Mycie/czyszczenie codzienne autobusów na stanowisku 

myjni*) 

CM*) 

albo: Czyszczenie zimowe autobusów w okresie niskich 

temperatur*) 

ZA*) ZB*) ZC*) ZD*) ZE*) 

*)niepotrzebne skreślić 

Zmiana II Zmiana III 

Data i godz. 

rozpoczęcia: 

 Data i godz. 

rozpoczęcia: 

 

Data i godz. 

zakończenia: 

 Data i godz. 

zakończenia: 

 

Ilość pracowników wykonujących 

usługę 

 Ilość pracowników wykonujących 

usługę 

 

pojazdy o 

długości<15 m 

(nr pojazdów) 

pojazdy o 

długości=15 m 

 (nr pojazdów) 

pojazdy o 

długości>15 m 

 (nr pojazdów) 

pojazdy o 

długości<15 m 

(nr pojazdów) 

pojazdy o 

długości=15 m 

 (nr pojazdów) 

pojazdy o 

długości>15 m 

 (nr pojazdów) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Podpis Wykonawcy  Podpis Wykonawcy  

Podpis PKM  Podpis PKM  

Przetarcie wnętrza autobusu na placu postojowym przed wyjazdem z zajezdni 

(wykonywać w okresie od 15 kwietnia do 15 października) 

PP 

Data i godz. 

rozpoczęcia: 

 

Ilość pracowników wykonujących 

usługę 

 

Data i godz. 

zakończenia: 

 

pojazdy o długości<15 m 

(nr pojazdów) 

pojazdy o długości=15 m 

 (nr pojazdów) 

pojazdy o długości>15 m 

 (nr pojazdów) 

 

 

 

 

 

 

 

  

Podpis Wykonawcy  

Podpis PKM  
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Formularz nr 2  

Czyszczenie codzienne autobusów na placu postojowym CP 

Data i godz. rozpoczęcia:  
Ilość pracowników wykonujących usługę  

Data i godz. zakończenia:  

pojazdy o długości < 15 m 

(nr pojazdów) 

pojazdy o długości =15 m 

 (nr pojazdów) 

pojazdy o długości >15 m 

 (nr pojazdów) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Podpis Wykonawcy  

Podpis PKM  

Mycie/czyszczenie samochodów osobowych S 

 

 

nr rej. samochodów 

 

 

 

Podpis Wykonawcy  

Podpis PKM  
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Formularz nr 3 

Mycie/czyszczenie okresowe autobusów na stanowisku myjni OM 

Data i godz. rozpoczęcia:  
Ilość pracowników wykonujących usługę  

Data i godz. zakończenia:  

pojazdy o długości < 15 m 

(nr pojazdów) 

pojazdy o długości =15 m 

 (nr pojazdów) 

pojazdy o długości >15 m 

 (nr pojazdów) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Podpis Wykonawcy  

Podpis PKM  

Pranie tapicerki siedzeń pasażerów wykonanych z materiału tekstylnego OS 

Data i godz. rozpoczęcia:  
Ilość pracowników wykonujących usługę  

Data i godz. zakończenia:  

pojazdy o długości < 15 m 

(nr pojazdów) 

pojazdy o długości =15 m 

 (nr pojazdów) 

pojazdy o długości >15 m 

 (nr pojazdów) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podpis Wykonawcy  

Podpis PKM  
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Formularz nr 4  

Czyszczenie codzienne autobusów na placu postojowym wraz z dezynfekcją w okresie 

epidemii 
CP-d 

Data i godz. 

rozpoczęcia: 
 

Ilość pracowników wykonujących usługę  
Data i godz. 

zakończenia: 
 

pojazdy o długości < 15 m 

(nr pojazdów) 

pojazdy o długości =15 m 

 (nr pojazdów) 

pojazdy o długości >15 m 

 (nr pojazdów) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Podpis Wykonawcy  

Podpis PKM  

Przetarcie wnętrza autobusu na placu postojowym przed wyjazdem z zajezdni wraz z 

dezynfekcją w okresie epidemii 
PP-d 

Data i godz. rozpoczęcia:  Ilość pracowników 

wykonujących usługę 
 

Data i godz. zakończenia:  

pojazdy o długości<15 m 

(nr pojazdów) 

pojazdy o długości=15 m 

(nr pojazdów) 

pojazdy o długości>15 m 

(nr pojazdów) 

 

 

 

 

 

 

 

  

Podpis Wykonawcy  

Podpis PKM  
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Załącznik nr 4 do umowy 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PRACOWNIKÓW KONTRAHENTA 

 

1. Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 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. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1.), zwanego dalej Rodo informuję, że: 

2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach ul. Chorzowska 150; adres e-mail info@pkm-gliwice.com.pl; KRS 

0000102832, Regon 273604433. 

3. Może się Pan/Pani skontaktować z Inspektorem ochrony danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: 

oid@pkm-gliwice.com.pl 

4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Jednak podanie danych jest niezbędne do zrealizowania 

celów określonych poniżej w pkt 6.  

5. Pana/Pani dane zostały udostępnione spółce przez naszego kontrahenta, którego Pan/Pani reprezentuje/ jest 

pracownikiem/współpracownikiem lub zostały pozyskane z rejestrów publicznych (np. rejestry przedsiębiorców, 

sądowe KRS/CEIDG) w związku z wykonywaniem przez spółkę umowy handlowej łączącej Administratora oraz 

podmiot, który Pan/ Pani reprezentuje/ którego Pan/Pani jest pracownikiem/współpracownikiem. 

6. Będziemy przetwarzali następujące kategorie Pana/Pani danych osobowych: 

a) w przypadku osób reprezentujących: imię/imiona i nazwisko, numer PESEL, funkcja w organie reprezentującym, 

stanowisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, 

b) w przypadku pozostałych osób: imię/imiona i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, stanowisko. 

7. Spółka będzie przetwarzać Pana/Pani dane osobowe, gdy jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie 

uzasadnionych interesów realizowanych przez spółkę lub stronę trzecią – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f RODO – za 

które Administrator uznaje: zawarcie i wykonywanie umowy  handlowej z dnia …... na Mycie i sprzątanie pojazdów 

należących do PKM, Sp. z o.o. w Gliwicach  łączącej spółkę oraz podmiot, który Pan/Pani reprezentuje/którego 

Pan/Pani jest pracownikiem/współpracownikiem, zapobieganie oszustwom, zapewnienie bezpieczeństwa środowiska 

teleinformatycznego, stosowanie wewnętrznych procesów nadzoru zgodności z prawem, a ponadto ustalanie, 

dochodzenie i obronę przed roszczeniami. 

8. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być podmioty, które świadczą na rzecz spółki usługi związane z 

wykonywaniem umowy handlowej, o której mowa w pkt. 5, w tym m.in. usługi IT, doradcze, księgowe, audytowe, 

informatyczne, wysyłkowe, płatnicze, ochroniarskie, archiwizacyjne i niszczenia dokumentów oraz biegli rewidenci i 

notariusze, a także właściwe organy uprawnione do otrzymania Pana/Pani danych na podstawie przepisów prawa. 

9. Pana/Pani dane osobowe przechowywane są przez czas niezbędny do zawarcia i wykonywania umowy handlowej, o 

której mowa w ust. 5. Okres przechowywania będzie wydłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie 

Pana/Pani danych jest niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi 

roszczeniami przez spółkę. Po tych okresach dane będą przechowywane jedynie przez czas wymagany przepisami 

prawa. 

10. Ma Pan/Pani prawo do żądania od spółki dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych. 

11. Jeżeli Pan/Pani nie chce abyśmy przetwarzali Pana/Pani dane osobowe, może Pan/Pani wyrazić sprzeciw wobec ich 

przetwarzania. 

12.  Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 
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20  ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ: „DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE” 

Wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat usług (w celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada 

niezbędną wiedzę i doświadczenie - wg wymagań opisanych w punkcie 6.1.3.4  niniejszego SWZ): 

Nazwa i adres odbiorcy  

Całkowita  

wartość 

usług[brutto] zł 

Okres realizacji 

Początek Zakończenie 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

    

    

 

Uwaga: Do niniejszego załącznika należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że usługi zostały wykonane 

należycie i spełniające wymagania opisane w punkcie 6.1.3.4  niniejszego Zapytania ofertowego. 

  Upełnomocnieni przedstawiciele Wykonawcy: 

   

   

   

(data)  (podpis, pieczęć) 
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21  ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SWZ: „POTENCJAŁ SPRZĘTOWY” 

Wykaz profesjonalnego sprzętu do wykonywania usługi, o którym mowa w p.6.1.3.5 niniejszej SWZ 

Rodzaj sprzętu Model, typ Rok 

produkcji 

Własny/dzierż

awiony 

    

    

    

    

    

    

    

    

Uwaga: należy wyszczególnić sprzęt niezbędny do realizacji przedmiotu zamówienia.  

 

 

 

 

 

  

   Upełnomocnieni przedstawiciele Wykonawcy: 

   

   

   

(data)  (podpis, pieczęć) 
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22  ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SWZ: „ŚRODKI CHEMICZNE” 

Wykaz środków chemicznych używanych podczas wykonywania usługi, o których mowa 

w  p.  6.1.3.6 niniejszej SWZ 

Lp. Wyszczególnienie środków chemicznych 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  Upełnomocnieni przedstawiciele Wykonawcy: 

   

   

   

(data)  (podpis, pieczęć) 
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23  ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SWZ: „POTENCJAŁ KADROWY” 

1.  Proponowany personel kierowniczy do realizacji przedmiotu zamówienia 

Imię i nazwisko Stanowisko Staż pracy 

   

   

   

   

1. Oświadczamy, że posiadamy potencjał kadrowy niezbędny do realizacji zamówienia. Wymagania 

Zamawiającego określone są w Załączniku nr 1 do umowy.  

2. Oświadczamy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane kwalifikacje 

i dysponują uprawnieniami, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Jednocześnie 

zobowiązujemy się niezwłocznie przedstawić na żądanie Zamawiającego stosowne dokumenty potwierdzające 

powyższe oświadczenie.    

 

 

 

  

  Upełnomocnieni przedstawiciele Wykonawcy: 

   

   

   

(data)  (podpis, pieczęć) 
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24   FORMULARZ OFERTOWY 

Formularz ofertowy powinien zawierać dokumenty sporządzone zgodnie z zaleceniami opisanymi w poprzednich 

rozdziałach niniejszego Zapytania ofertowego oraz wzorcami przedstawionymi w  niniejszym  rozdziale. 

 

Uwaga 1: Jeżeli pytanie postawione w załączniku nie dotyczy Wykonawcy, należy wpisać ”nie dotyczy". 

 

Uwaga 2: Należy wypełniać tylko pola tabel zaznaczone szarym kolorem. 
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FORMULARZ OFERTOWY 

 

 

 

W nawiązaniu do opublikowanego ogłoszenia o przetargu nieograniczonym w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego: Mycie i sprzątanie pojazdów należących do PKM, Sp. z o.o. w Gliwicach nr sprawy PKM/PN/TP/1/2021 

My niżej podpisani: 
  

Działając w imieniu i na rzecz2 

 Zarejestrowana nazwa firmy : 
  

 
 Zarejestrowany adres firmy/województwo 
  

 Numer NIP: 
  

 REGON: 
  

 KRS: 
  

 Numer telefonu: 
  

 Numer faxu 
  

 Numer konta bankowego: 
  

 Adres strony www: Adres e-mail: 
   

 

  

 
1 Niepotrzebne skreślić 
2 W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich wspólników spółki 

cywilnej lub członków konsorcjum. 

 

 

Wykonawca / lider konsorcjum1: 

 Nazwa i adres firmy: 

  

  

 tel./fax 

  

Mycie i sprzątanie pojazdów należących do PKM, Sp. z o.o. w Gliwicach 

- nr sprawy PKM/PN/TP/1/2021 
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1. Niniejszym oferujemy wykonanie usługi objętej zamówieniem. 

2. Za wykonanie usługi objętej zamówieniem, zgodnie z wymogami zawartymi w SWZ - Mycie i sprzątanie pojazdów 

należących do PKM, Sp. z o.o. w Gliwicach- nr sprawy  PKM/PN/TP/1/2021, oferujemy następującą cenę: 

Wyszczególnienie Kwota zł  Słownie zł 

Cena netto usługi w okresie 24 

miesięcy [zł] 

  

Kwota podatku od towarów i usług 

(VAT) 

  

Łączna cena brutto usługi w okresie 

24 miesięcy [zł] 

  

3. Oświadczamy, że: 

a) zapoznaliśmy się z treścią SWZ i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje 

potrzebne do właściwego przygotowania oferty; 

b) uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SWZ; 

c) zawarte w Zapytaniu ofertowym projektowane postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane 

i  zobowiązujemy się – w przypadku wyboru naszej oferty – do zawarcia umowy na wyżej wymienionych 

warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego; 

d) wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1 wobec osób fizycznych, od 

których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia 

publicznego w niniejszym postępowaniu.* 

4. Wadium w kwocie .................................... zł (słownie zł ......................................................................................) zostało 

wniesione w dniu.......................................... w formie…............................................................................................ 

5. Jesteśmy świadomi, iż jeżeli: 

- odmówimy podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, 

- zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po naszej stronie, 

wniesione przez nas wadium ulega przepadkowi. 

6. Ustalamy termin należnej nam zapłaty za wykonaną dostawę na 30 (trzydzieści) dni od otrzymania przez 

Zamawiającego faktury i jej pozytywnej weryfikacji. 

7. Oświadczamy, że całość zamówienia wykonamy we własnym zakresie, bez udziału Podwykonawców/część 

zamówienia dotycząca ..............................zostanie wykonana przy udziale Podwykonawców* (*niepotrzebne skreślić). 

 

  Upełnomocnieni przedstawiciele Wykonawcy: 

   

   

   

(data)  (podpis, pieczęć) 

 
1 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). 
* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania 

obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia 

np. przez jego wykreślenie). 
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ZZaałłąącczznniikk  AA::  ””  SSttaannddaarrddoowwyy  ffoorrmmuullaarrzz  jjeeddnnoolliitteeggoo  eeuurrooppeejjsskkiieeggoo  ddookkuummeennttuu  zzaammóówwiieenniiaa      ((JJEEDDZZ))””  

Część I: Informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia oraz instytucji zamawiającej 
lub podmiotu zamawiającego 

W przypadku postępowań o udzielenie zamówienia, w ramach których zaproszenie do ubiegania się 
o zamówienie opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, informacje wymagane w części 
I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że do utworzenia i wypełnienia jednolitego europejskiego 
dokumentu zamówienia wykorzystany zostanie elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu 
dokumentowi zamówienia1. Adres publikacyjny stosownego ogłoszenia2 w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej:  Numer ogłoszenia w  Dz.U. :………….. 
Jeżeli nie opublikowano zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dz.U., instytucja zamawiająca lub podmiot 
zamawiający muszą wypełnić informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie postępowania 
o udzielenie zamówienia: 
W przypadku gdy publikacja ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie jest wymagana, proszę 
podać inne informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie postępowania o udzielenie zamówienia (np. 
adres publikacyjny na poziomie krajowym): [….] 

INFORMACJE NA TEMAT POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

Informacje wymagane w części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że wyżej wymieniony 
elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia zostanie wykorzystany 
do utworzenia i wypełnienia tego dokumentu. W przeciwnym przypadku informacje te musi wypełnić wykonawca. 

Tożsamość zamawiającego3 Odpowiedź: 

Nazwa:  Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej, Sp. z o.o.  
ul. Chorzowska 150,   44-100 Gliwice 
tel. 032 33 04 600 
www.pkm-gliwice.com.pl 
NIP: 631-21-25-476; REGON: 273604433;KRS 0000102832 

Jakiego zamówienia dotyczy niniejszy 
dokument? 

Odpowiedź: 

Tytuł lub krótki opis udzielanego zamówienia4: Mycie i sprzątanie pojazdów należących do PKM Sp. z o.o. w 
Gliwicach  

Numer referencyjny nadany sprawie przez 
instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający 
(jeżeli dotyczy)5: 

PKM/PN/TP/1/2021   

Wszystkie pozostałe informacje we wszystkich sekcjach jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia 
powinien wypełnić wykonawca. 

 
1 Służby Komisji udostępnią instytucjom zamawiającym, podmiotom zamawiającym, wykonawcom, dostawcom usług 
elektronicznych i innym zainteresowanym stronom bezpłatny elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu 
dokumentowi zamówienia. 
2 W przypadku instytucji zamawiających: wstępne ogłoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie do ubiegania 
się o zamówienie albo ogłoszenie o zamówieniu. 
W przypadku podmiotów zamawiających: okresowe ogłoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie do ubiegania 
się o zamówienie, ogłoszenie o zamówieniu lub ogłoszenie o istnieniu systemu kwalifikowania. 
3 Informacje te należy skopiować z sekcji I pkt I.1 stosownego ogłoszenia. W przypadku wspólnego zamówienia proszę podać nazwy 
wszystkich uczestniczących zamawiających. 
4 Zob. pkt II.1.1 i II.1.3 stosownego ogłoszenia. 
5 Zob. pkt II.1.1 stosownego ogłoszenia. 
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Część II: Informacje dotyczące wykonawcy 

A: INFORMACJE NA TEMAT WYKONAWCY 

Identyfikacja: 
Odpowiedź: 

Nazwa: [   ] 

Numer VAT, jeżeli dotyczy: 

Jeżeli numer VAT nie ma zastosowania, proszę podać 
inny krajowy numer identyfikacyjny, jeżeli jest 
wymagany i ma zastosowanie. 

[   ] 

[   ] 

Adres pocztowy:  [……] 

Osoba lub osoby wyznaczone do kontaktów1: 

Telefon: 

Adres e-mail: 

Adres internetowy (adres www) (jeżeli dotyczy): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Informacje ogólne: Odpowiedź: 

Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź 
małym lub średnim przedsiębiorstwem2? 

[] Tak [] Nie 

Jedynie w przypadku gdy zamówienie jest 
zastrzeżone3: czy wykonawca jest zakładem pracy 
chronionej, „przedsiębiorstwem społecznym”4 lub czy 
będzie realizował zamówienie w ramach programów 
zatrudnienia chronionego? 
Jeżeli tak, 
jaki jest odpowiedni odsetek pracowników 
niepełnosprawnych lub defaworyzowanych? 
Jeżeli jest to wymagane, proszę określić, do której 
kategorii lub których kategorii pracowników 
niepełnosprawnych lub defaworyzowanych należą 
dani pracownicy. 

[] Tak [] Nie 
 
 
 
 
 
[…] 
 
 
[….] 
 

 
1 Proszę powtórzyć informacje dotyczące osób wyznaczonych do kontaktów tyle razy, ile jest to konieczne. 
2 Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. 
L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.  
Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa n ie 
przekracza 2 milionów EUR. 
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa n ie 
przekracza 10 milionów EUR. 
Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają 
mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 
milionów EUR. 
3 Zob. ogłoszenie o zamówieniu, pkt III.1.5. 
4 Tj. przedsiębiorstwem, którego głównym celem jest społeczna i zawodowa integracja osób niepełnosprawnych 
lub defaworyzowanych. 
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Jeżeli dotyczy, czy wykonawca jest wpisany do 
urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub 
posiada równoważne zaświadczenie (np. w ramach 
krajowego systemu (wstępnego) kwalifikowania)? 

[] Tak [] Nie [] Nie dotyczy 

Jeżeli tak: 

Proszę udzielić odpowiedzi w pozostałych 
fragmentach niniejszej sekcji, w sekcji B i, w 
odpowiednich przypadkach, sekcji C niniejszej 
części, uzupełnić część V (w stosownych 
przypadkach) oraz w każdym przypadku wypełnić i 
podpisać część VI.  

a) Proszę podać nazwę wykazu lub zaświadczenia i 
odpowiedni numer rejestracyjny lub numer 
zaświadczenia, jeżeli dotyczy: 
b) Jeżeli poświadczenie wpisu do wykazu lub wydania 
zaświadczenia jest dostępne w formie elektronicznej, 
proszę podać: 
 
c) Proszę podać dane referencyjne stanowiące 
podstawę wpisu do wykazu lub wydania 
zaświadczenia oraz, w stosownych przypadkach, 
klasyfikację nadaną w urzędowym wykazie1: 
d) Czy wpis do wykazu lub wydane zaświadczenie 
obejmują wszystkie wymagane kryteria kwalifikacji? 
Jeżeli nie: 
Proszę dodatkowo uzupełnić brakujące informacje 
w części IV w sekcjach A, B, C lub D, w zależności 
od przypadku.  
WYŁĄCZNIE jeżeli jest to wymagane w stosownym 
ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia: 
e) Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić 
zaświadczenie odnoszące się do płatności składek na 
ubezpieczenie społeczne i podatków lub przedstawić 
informacje, które umożliwią instytucji zamawiającej lub 
podmiotowi zamawiającemu uzyskanie tego 
zaświadczenia bezpośrednio za pomocą bezpłatnej 
krajowej bazy danych w dowolnym państwie 
członkowskim? 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie 
elektronicznej, proszę wskazać:  

 
 
 
 
 
 
 

a) [……] 
 
 

b) (adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……][……] 
c) [……] 
 
 
 
d) [] Tak [] Nie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
e) [] Tak [] Nie 
 
 
 
 
 
 
 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……][……] 

Rodzaj uczestnictwa: 
Odpowiedź: 

 
1 Dane referencyjne i klasyfikacja, o ile istnieją, są określone na zaświadczeniu. 
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Czy wykonawca bierze udział w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia wspólnie z innymi 
wykonawcami1? 

[] Tak [] Nie 

Jeżeli tak, proszę dopilnować, aby pozostali uczestnicy przedstawili odrębne jednolite europejskie dokumenty 
zamówienia. 

Jeżeli tak: 
a) Proszę wskazać rolę wykonawcy w grupie (lider, 
odpowiedzialny za określone zadania itd.): 
b) Proszę wskazać pozostałych wykonawców biorących 
wspólnie udział w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia: 
c) W stosownych przypadkach nazwa grupy biorącej 
udział: 

 
a): [……] 
 
 
b): [……] 
 
 
c): [……] 

Części Odpowiedź: 

W stosownych przypadkach wskazanie części 
zamówienia, w odniesieniu do której (których) 
wykonawca zamierza złożyć ofertę. 

[   ] 

B: INFORMACJE NA TEMAT PRZEDSTAWICIELI WYKONAWCY 

W stosownych przypadkach proszę podać imię i nazwisko (imiona i nazwiska) oraz adres(-y) osoby (osób) 
upoważnionej(-ych) do reprezentowania wykonawcy na potrzeby niniejszego postępowania o udzielenie 
zamówienia: 

Osoby upoważnione do reprezentowania, o ile 
istnieją: 

Odpowiedź: 

Imię i nazwisko,  
wraz z datą i miejscem urodzenia, jeżeli są wymagane:  

[……], 
[……] 

Stanowisko/Działający(-a) jako: [……] 

Adres pocztowy: [……] 

Telefon: [……] 

Adres e-mail: [……] 

W razie potrzeby proszę podać szczegółowe informacje 
dotyczące przedstawicielstwa (jego form, zakresu, celu 
itd.): 

[……] 

C: INFORMACJE NA TEMAT POLEGANIA NA ZDOLNOŚCI INNYCH PODMIOTÓW 

Zależność od innych podmiotów: Odpowiedź: 

Czy wykonawca polega na zdolności innych podmiotów 
w celu spełnienia kryteriów kwalifikacji określonych 
poniżej w części IV oraz (ewentualnych) kryteriów i 
zasad określonych poniżej w części V?  

[] Tak [] Nie 

Jeżeli tak, proszę przedstawić – dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – odrębny formularz jednolitego 
europejskiego dokumentu zamówienia zawierający informacje wymagane w niniejszej części sekcja A i B oraz 
w części III, należycie wypełniony i podpisany przez dane podmioty.  

 
1 Zwłaszcza w ramach grupy, konsorcjum, spółki joint venture lub podobnego podmiotu. 
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Należy zauważyć, że dotyczy to również wszystkich pracowników technicznych lub służb technicznych, 
nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa danego wykonawcy, w szczególności tych odpowiedzialnych 
za kontrolę jakości, a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane – tych, do których wykonawca 
będzie mógł się zwrócić o wykonanie robót budowlanych.  
O ile ma to znaczenie dla określonych zdolności, na których polega wykonawca, proszę dołączyć – dla każdego 
z podmiotów, których to dotyczy – informacje wymagane w częściach IV i V1. 

D: Informacje dotyczące podwykonawców, na których zdolności wykonawca nie polega 

(Sekcja, którą należy wypełnić jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot 
zamawiający wprost tego zażąda) 

Podwykonawstwo: Odpowiedź: 

Czy wykonawca zamierza zlecić osobom trzecim 
podwykonawstwo jakiejkolwiek części zamówienia? 

[] Tak [] Nie 
Jeżeli tak i o ile jest to wiadome, proszę podać 
wykaz proponowanych podwykonawców:  
[…] 

Jeżeli instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wyraźnie żąda przedstawienia tych informacji 
oprócz informacji wymaganych w niniejszej sekcji, proszę przedstawić – dla każdego podwykonawcy 

(każdej kategorii podwykonawców), których to dotyczy – informacje wymagane w niniejszej części 
sekcja A i B oraz w części III 

 

 Część III: Podstawy wykluczenia 

A: PODSTAWY ZWIĄZANE Z WYROKAMI SKAZUJĄCYMI ZA PRZESTĘPSTWO 

W art. 57 ust. 1 dyrektywy 2014/24/UE określono następujące powody wykluczenia: 
1. udział w organizacji przestępczej2; 

2. korupcja3; 

3. nadużycie finansowe4; 

4. przestępstwa terrorystyczne lub przestępstwa związane z działalnością terrorystyczną5 

5. pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu6 

 
1 Np. dla służb technicznych zaangażowanych w kontrolę jakości: część IV, sekcja C, pkt 3. 

2 Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 decyzji ramowej Rady 2008/841/WSiSW z dnia 24 października 2008 r. w sprawie zwalczania 
przestępczości zorganizowanej (Dz.U. L 300 z 11.11.2008, s. 42). 
3 Zgodnie z definicją zawartą w art. 3 Konwencji w sprawie zwalczania korupcji urzędników Wspólnot Europejskich i urzędników 
państw członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. C 195 z 25.6.1997, s. 1) i w art. 2 ust. 1 decyzji ramowej Rady 2003/568/WSiSW z dnia 
22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym (Dz.U. L 192 z 31.7.2003, s. 54). Ta podstawa wykluczenia 
obejmuje również korupcję zdefiniowaną w prawie krajowym instytucji zamawiającej (podmiotu zamawiającego) lub wykonawcy. 
4 W rozumieniu art. 1 Konwencji w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich (Dz.U. C 316 z 27.11.1995, 
s. 48). 
5 Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 i 3 decyzji ramowej Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie zwalczania terroryzmu (Dz.U. 
L 164 z 22.6.2002, s. 3). Ta podstawa wykluczenia obejmuje również podżeganie do popełnienia przestępstwa, pomocnictwo, 
współsprawstwo lub usiłowanie popełnienia przestępstwa, o których mowa w art. 4 tejże decyzji ramowej. 
6 Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 dyrektywy 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. 
w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (Dz.U. L 309 z 
25.11.2005, s. 15). 
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6. praca dzieci i inne formy handlu ludźmi1. 

Podstawy związane z wyrokami skazującymi za 
przestępstwo na podstawie przepisów krajowych 
stanowiących wdrożenie podstaw określonych w art. 57 
ust. 1 wspomnianej dyrektywy: 

Odpowiedź: 

Czy w stosunku do samego wykonawcy bądź jakiejkolwiek 
osoby będącej członkiem organów administracyjnych, 
zarządzających lub nadzorczych wykonawcy, lub posiadającej 
w przedsiębiorstwie wykonawcy uprawnienia do 
reprezentowania, uprawnienia decyzyjne lub kontrolne, wydany 
został prawomocny wyrok z jednego z wyżej wymienionych 
powodów, orzeczeniem sprzed najwyżej pięciu lat lub w którym 
okres wykluczenia określony bezpośrednio w wyroku nadal 
obowiązuje?  

[] Tak [] Nie 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna 
w formie elektronicznej, proszę wskazać: 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……][……]2 

Jeżeli tak, proszę podać3: 
a) datę wyroku, określić, których spośród punktów 1–6 on 
dotyczy, oraz podać powód(-ody) skazania; 
b) wskazać, kto został skazany [ ]; 
c) w zakresie, w jakim zostało to bezpośrednio ustalone w 
wyroku: 

a) data: [   ], punkt(-y): [   ], powód(-ody): [   ]  
b) [……] 
c) długość okresu wykluczenia [……] oraz 
punkt(-y), którego(-ych) to dotyczy. 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres 
internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……][……]4 

W przypadku skazania, czy wykonawca przedsięwziął środki w 
celu wykazania swojej rzetelności pomimo istnienia 
odpowiedniej podstawy wykluczenia5 

(„samooczyszczenie”)? 

[] Tak [] Nie  

Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki6: [……] 

B: PODSTAWY ZWIĄZANE Z PŁATNOŚCIĄ PODATKÓW LUB SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE  

Płatność podatków lub składek na ubezpieczenie 
społeczne: 

Odpowiedź: 

Czy wykonawca wywiązał się ze wszystkich 
obowiązków dotyczących płatności podatków lub 
składek na ubezpieczenie społeczne, zarówno w 
państwie, w którym ma siedzibę, jak i w państwie 
członkowskim instytucji zamawiającej lub podmiotu 
zamawiającego, jeżeli jest ono inne niż państwo 
siedziby? 

[] Tak [] Nie 

 
 
 

Podatki 
Składki na ubezpieczenia 
społeczne 

 
1 Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie 
zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar, zastępującej decyzję ramową Rady 2002/629/WSiSW 
(Dz.U. L 101 z 15.4.2011, s. 1). 
2 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
3 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 

4 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
5 Zgodnie z przepisami krajowymi wdrażającymi art. 57 ust. 6 dyrektywy 2014/24/UE. 
6 Uwzględniając charakter popełnionych przestępstw (jednorazowe, powtarzające się, systematyczne itd.), objaśnienie powinno 
wykazywać stosowność przedsięwziętych środków.  
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Jeżeli nie, proszę wskazać: 
a) państwo lub państwo członkowskie, którego to 
dotyczy; 
b) jakiej kwoty to dotyczy? 
c) w jaki sposób zostało ustalone to naruszenie 
obowiązków: 
1) w trybie decyzji sądowej lub administracyjnej: 

– Czy ta decyzja jest ostateczna i 
wiążąca? 

– Proszę podać datę wyroku lub decyzji. 

– W przypadku wyroku, o ile została w 
nim bezpośrednio określona, długość 
okresu wykluczenia: 

2) w inny sposób? Proszę sprecyzować, w jaki: 
d) Czy wykonawca spełnił lub spełni swoje obowiązki, 
dokonując płatności należnych podatków lub składek na 
ubezpieczenie społeczne, lub też zawierając wiążące 
porozumienia w celu spłaty tych należności, obejmujące 
w stosownych przypadkach narosłe odsetki lub 
grzywny? 

Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca płatności 
podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne jest 
dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: 

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 1 

[……][……][……] 

C: PODSTAWY ZWIĄZANE Z NIEWYPŁACALNOŚCIĄ, KONFLIKTEM INTERESÓW LUB WYKROCZENIAMI ZAWODOWYMI2 

Należy zauważyć, że do celów niniejszego zamówienia niektóre z poniższych podstaw wykluczenia mogą 
być zdefiniowane bardziej precyzyjnie w prawie krajowym, w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach 
zamówienia. Tak więc prawo krajowe może na przykład stanowić, że pojęcie „poważnego wykroczenia 
zawodowego” może obejmować kilka różnych postaci zachowania stanowiącego wykroczenie.  

Informacje dotyczące ewentualnej 
niewypłacalności, konfliktu interesów lub 
wykroczeń zawodowych 

Odpowiedź: 

Czy wykonawca, wedle własnej wiedzy, naruszył 
swoje obowiązki w dziedzinie prawa środowiska, 
prawa socjalnego i prawa pracy3? 

[] Tak [] Nie 

Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w 
celu wykazania swojej rzetelności pomimo 
istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia 
(„samooczyszczenie”)? 
[] Tak [] Nie 
Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: 
[……] 

Czy wykonawca znajduje się w jednej z następujących 
sytuacji: 

[] Tak [] Nie 
 

 
1 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 

2 Zob. art. 57 ust. 4 dyrektywy 2014/24/WE. 
3 O których mowa, do celów niniejszego zamówienia, w prawie krajowym, w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia 
bądź w art. 18 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE. 
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a) zbankrutował; lub 
b) prowadzone jest wobec niego postępowanie 
upadłościowe lub likwidacyjne; lub 
c) zawarł układ z wierzycielami; lub 
d) znajduje się w innej tego rodzaju sytuacji 
wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w 
krajowych przepisach ustawowych i wykonawczych1; 
lub 
e) jego aktywami zarządza likwidator lub sąd; lub 
f) jego działalność gospodarcza jest zawieszona? 
Jeżeli tak: 

– Proszę podać szczegółowe informacje: 

– Proszę podać powody, które pomimo 
powyższej sytuacji umożliwiają realizację 
zamówienia, z uwzględnieniem mających 
zastosowanie przepisów krajowych i środków 
dotyczących kontynuowania działalności 
gospodarczej2. 

Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie 
elektronicznej, proszę wskazać: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

– [……] 

– [……] 
 
 
 
 

 

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

Czy wykonawca jest winien poważnego wykroczenia 
zawodowego3?  
Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na 
ten temat: 

[] Tak [] Nie 
 
 [……] 

Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w 
celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie 
Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: 
[……] 

Czy wykonawca zawarł z innymi wykonawcami 
porozumienia mające na celu zakłócenie 
konkurencji? 
Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na 
ten temat: 

[] Tak [] Nie 
 
 
[…] 

Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w 
celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie 
Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: 
[……] 

Czy wykonawca wie o jakimkolwiek konflikcie 
interesów4 spowodowanym jego udziałem w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia? 

[] Tak [] Nie 
 
 
[…] 

 
1 Zob. przepisy krajowe, stosowne ogłoszenie lub dokumenty zamówienia. 
 2 Nie trzeba podawać tych informacji, jeżeli wykluczenie wykonawców w jednym z przypadków wymienionych w lit. a)–f) stało się 
obowiązkowe na mocy obowiązującego prawa krajowego bez żadnej możliwości odstępstwa w sytuacji, gdy wykonawcy są pomimo to 
w stanie zrealizować zamówienie. 

3 W stosownych przypadkach zob. definicje w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia. 
4 Wskazanym w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia. 
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Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na 
ten temat: 

Czy wykonawca lub przedsiębiorstwo związane z 
wykonawcą doradzał(-o) instytucji zamawiającej lub 
podmiotowi zamawiającemu bądź był(-o) w inny 
sposób zaangażowany(-e) w przygotowanie 
postępowania o udzielenie zamówienia? 
Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na 
ten temat: 

[] Tak [] Nie 
 
 
 
[…] 

Czy wykonawca znajdował się w sytuacji, w której 
wcześniejsza umowa w sprawie zamówienia 
publicznego, wcześniejsza umowa z podmiotem 
zamawiającym lub wcześniejsza umowa w sprawie 
koncesji została rozwiązana przed czasem, lub w 
której nałożone zostało odszkodowanie bądź inne 
porównywalne sankcje w związku z tą wcześniejszą 
umową? 
Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na 
ten temat: 

[] Tak [] Nie 
 
 
 
 
[…] 

Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w 
celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie 
Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: 
[……] 

Czy wykonawca może potwierdzić, że: 
nie jest winny poważnego wprowadzenia w błąd przy 
dostarczaniu informacji wymaganych do weryfikacji 
braku podstaw wykluczenia lub do weryfikacji 
spełnienia kryteriów kwalifikacji; 
b) nie zataił tych informacji; 
c) jest w stanie niezwłocznie przedstawić dokumenty 
potwierdzające wymagane przez instytucję 
zamawiającą lub podmiot zamawiający; oraz 
d) nie przedsięwziął kroków, aby w bezprawny sposób 
wpłynąć na proces podejmowania decyzji przez 
instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający, 
pozyskać informacje poufne, które mogą dać mu 
nienależną przewagę w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia, lub wskutek zaniedbania przedstawić 
wprowadzające w błąd informacje, które mogą mieć 
istotny wpływ na decyzje w sprawie wykluczenia, 
kwalifikacji lub udzielenia zamówienia? 

[] Tak [] Nie 

D: INNE PODSTAWY WYKLUCZENIA, KTÓRE MOGĄ BYĆ PRZEWIDZIANE W PRZEPISACH KRAJOWYCH PAŃSTWA 

CZŁONKOWSKIEGO INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ LUB PODMIOTU ZAMAWIAJĄCEGO 

Podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie 
krajowym 

Odpowiedź: 

Czy mają zastosowanie podstawy wykluczenia 
o charakterze wyłącznie krajowym określone 

[] Tak [] Nie 
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w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach 
zamówienia? 
Jeżeli dokumentacja wymagana w stosownym 
ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia jest 
dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: 

 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……]1 

W przypadku gdy ma zastosowanie 
którakolwiek z podstaw wykluczenia o 
charakterze wyłącznie krajowym, czy 

wykonawca przedsięwziął środki w celu 
samooczyszczenia?  
Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki:  

[] Tak [] Nie 
 
 
[……] 

Część IV: Kryteria kwalifikacji 

W odniesieniu do kryteriów kwalifikacji (sekcja  lub sekcje A–D w niniejszej części) wykonawca oświadcza, że: 

: OGÓLNE OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WSZYSTKICH KRYTERIÓW KWALIFIKACJI 

Wykonawca powinien wypełnić to pole jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot 
zamawiający wskazały w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa 

w ogłoszeniu, że wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji  w części IV i nie musi 
wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV: 

Spełnienie wszystkich wymaganych kryteriów 
kwalifikacji 

Odpowiedź 

Spełnia wymagane kryteria kwalifikacji: [] Tak [] Nie 

A: KOMPETENCJE 

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca 
lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu 
lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu. 

Kompetencje Odpowiedź 

1) Figuruje w odpowiednim rejestrze zawodowym 
lub handlowym prowadzonym w państwie 
członkowskim siedziby wykonawcy2: 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie 
elektronicznej, proszę wskazać: 

[…] 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

2) W odniesieniu do zamówień publicznych na 
usługi: 
Czy konieczne jest posiadanie określonego 
zezwolenia lub bycie członkiem określonej 
organizacji, aby mieć możliwość świadczenia usługi, o 
której mowa, w państwie siedziby wykonawcy?  
 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie 
elektronicznej, proszę wskazać: 

 
[] Tak [] Nie 
 
Jeżeli tak, proszę określić, o jakie zezwolenie lub 
status członkowski chodzi, i wskazać, czy 
wykonawca je posiada: [ …] [] Tak [] Nie 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

 

 
1 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
2 Zgodnie z opisem w załączniku XI do dyrektywy 2014/24/UE; wykonawcy z niektórych państw członkowskich mogą być 
zobowiązani do spełnienia innych wymogów określonych w tym załączniku. 
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B: SYTUACJA EKONOMICZNA I FINANSOWA 

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca 
lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu 
lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu. 

Sytuacja ekonomiczna i finansowa Odpowiedź: 

1a) Jego („ogólny”) roczny obrót w ciągu określonej 
liczby lat obrotowych wymaganej w stosownym 
ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest 
następujący: 
i/lub 
1b) Jego średni roczny obrót w ciągu określonej 
liczby lat wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub 
dokumentach zamówienia jest następujący1 (): 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie 
elektronicznej, proszę wskazać: 

rok: [……] obrót: [……] […] waluta 
rok: [……] obrót: [……] […] waluta 
rok: [……] obrót: [……] […] waluta 
 
 
(liczba lat, średni obrót): [……], [……] […] waluta 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

2a) Jego roczny („specyficzny”) obrót w obszarze 
działalności gospodarczej objętym zamówieniem i 
określonym w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach 
zamówienia w ciągu wymaganej liczby lat obrotowych 
jest następujący: 
i/lub 
2b) Jego średni roczny obrót w przedmiotowym 
obszarze i w ciągu określonej liczby lat wymaganej 
w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach 
zamówienia jest następujący2: 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie 
elektronicznej, proszę wskazać: 

rok: [……] obrót: [……] […] waluta 
rok: [……] obrót: [……] […] waluta 
rok: [……] obrót: [……] […] waluta 
 
 
 
 
(liczba lat, średni obrót): [……], [……] […] waluta 
 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

3) W przypadku gdy informacje dotyczące obrotu 
(ogólnego lub specyficznego) nie są dostępne za cały 
wymagany okres, proszę podać datę założenia 
przedsiębiorstwa wykonawcy lub rozpoczęcia 
działalności przez wykonawcę: 

[……] 

4) W odniesieniu do wskaźników finansowych3 
określonych w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach 
zamówienia wykonawca oświadcza, że aktualna(-e) 
wartość(-ci) wymaganego(-ych) wskaźnika(-ów) jest 
(są) następująca(-e): 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie 
elektronicznej, proszę wskazać: 

(określenie wymaganego wskaźnika – stosunek X 
do Y4 – oraz wartość): 
[……], [……]5 
 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

5) W ramach ubezpieczenia z tytułu ryzyka 
zawodowego wykonawca jest ubezpieczony na 
następującą kwotę: 

[……] […] waluta 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 

 
1 Jedynie jeżeli jest to dopuszczone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia. 
2 Jedynie jeżeli jest to dopuszczone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia. 
3 Np. stosunek aktywów do zobowiązań. 
4 Np. stosunek aktywów do zobowiązań. 
5 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
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Jeżeli te informacje są dostępne w formie elektronicznej, 
proszę wskazać: 

dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

6) W odniesieniu do innych ewentualnych wymogów 
ekonomicznych lub finansowych, które mogły zostać 
określone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach 
zamówienia, wykonawca oświadcza, że 
Jeżeli odnośna dokumentacja, która mogła zostać 
określona w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach 
zamówienia, jest dostępna w formie elektronicznej, 
proszę wskazać: 

[……] 
 
 
 
 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

 

C: ZDOLNOŚĆ TECHNICZNA I ZAWODOWA 

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca 
lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu 
lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu. 

Zdolność techniczna i zawodowa Odpowiedź: 

1a) Jedynie w odniesieniu do zamówień publicznych 
na roboty budowlane: 
W okresie odniesienia1 wykonawca wykonał 
następujące roboty budowlane określonego 
rodzaju:  
Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca 
zadowalającego wykonania i rezultatu w odniesieniu do 
najważniejszych robót budowlanych jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać: 

Liczba lat (okres ten został wskazany w 
stosownym ogłoszeniu lub dokumentach 
zamówienia): […] 
Roboty budowlane: [……] 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

1b) Jedynie w odniesieniu do zamówień publicznych 
na dostawy i zamówień publicznych na usługi: 
W okresie odniesienia2 wykonawca zrealizował 
następujące główne dostawy określonego rodzaju 
lub wyświadczył następujące główne usługi 
określonego rodzaju: Przy sporządzaniu wykazu 
proszę podać kwoty, daty i odbiorców, zarówno 
publicznych, jak i prywatnych3: 

 
Liczba lat (okres ten został wskazany 
w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach 
zamówienia): […] 

Opis Kwoty Daty Odbiorcy 

    
 

2) Może skorzystać z usług następujących 
pracowników technicznych lub służb technicznych4, 
w szczególności tych odpowiedzialnych za kontrolę 
jakości: 
W przypadku zamówień publicznych na roboty 
budowlane wykonawca będzie mógł się zwrócić do 

[……] 
 
 
[……] 

 
1 Instytucje zamawiające mogą wymagać, aby okres ten wynosił do pięciu lat, i dopuszczać legitymowanie się doświadczeniem 
sprzed ponad pięciu lat. 
2 Instytucje zamawiające mogą wymagać, aby okres ten wynosił do trzech lat, i dopuszczać legitymowanie się doświadczeniem 
sprzed ponad trzech lat. 
3 Innymi słowy, należy wymienić wszystkich odbiorców, a wykaz powinien obejmować zarówno klientów publicznych, 
jak i prywatnych w odniesieniu do przedmiotowych dostaw lub usług. 
4 W przypadku pracowników technicznych lub służb technicznych nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa danego 
wykonawcy, lecz na których zdolności wykonawca ten polega, jak określono w części II sekcja C, należy wypełnić odrębne formularze 
jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia. 
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następujących pracowników technicznych lub służb 
technicznych o wykonanie robót: 

3) Korzysta z następujących urządzeń technicznych 
oraz środków w celu zapewnienia jakości, a jego 
zaplecze naukowo-badawcze jest następujące:  

[……] 

4) Podczas realizacji zamówienia będzie mógł stosować 
następujące systemy zarządzania łańcuchem dostaw i 
śledzenia łańcucha dostaw: 

[……] 

5) W odniesieniu do produktów lub usług o 
złożonym charakterze, które mają zostać 
dostarczone, lub – wyjątkowo – w odniesieniu do 
produktów lub usług o szczególnym przeznaczeniu: 
Czy wykonawca zezwoli na przeprowadzenie kontroli1 
swoich zdolności produkcyjnych lub zdolności 
technicznych, a w razie konieczności także 
dostępnych mu środków naukowych i badawczych, 
jak również środków kontroli jakości? 

 
 
 
[] Tak [] Nie 

6) Następującym wykształceniem i kwalifikacjami 
zawodowymi legitymuje się: 
a) sam usługodawca lub wykonawca: 
lub (w zależności od wymogów określonych w 
stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): 
b) jego kadra kierownicza: 

 
 
a) [……] 
 
 
b) [……] 

7) Podczas realizacji zamówienia wykonawca będzie 
mógł stosować następujące środki zarządzania 
środowiskowego: 

[……] 

8) Wielkość średniego rocznego zatrudnienia u 
wykonawcy oraz liczebność kadry kierowniczej w 
ostatnich trzech latach są następujące 

Rok, średnie roczne zatrudnienie: 
[……], [……] 
[……], [……] 
[……], [……] 
Rok, liczebność kadry kierowniczej: 
[……], [……] 
[……], [……] 
[……], [……] 

9) Będzie dysponował następującymi narzędziami, 
wyposażeniem zakładu i urządzeniami technicznymi 
na potrzeby realizacji zamówienia: 

[……] 

10) Wykonawca zamierza ewentualnie zlecić 
podwykonawcom2 następującą część (procentową) 
zamówienia: 

[……] 

11) W odniesieniu do zamówień publicznych na 
dostawy: 
Wykonawca dostarczy wymagane próbki, opisy lub 
fotografie produktów, które mają być dostarczone i 
którym nie musi towarzyszyć świadectwo 
autentyczności. 

 
[] Tak [] Nie 
 
 
 
[] Tak [] Nie 

 
1 Kontrolę ma przeprowadzać instytucja zamawiająca lub – w przypadku gdy instytucja ta wyrazi na to zgodę – w jej imieniu, właściwy 
organ urzędowy państwa, w którym dostawca lub usługodawca ma siedzibę. 
2 Należy zauważyć, że jeżeli wykonawca postanowił zlecić podwykonawcom realizację części zamówienia oraz polega na zdolności 
podwykonawców na potrzeby realizacji tej części, to należy wypełnić odrębny jednolity europejski dokument zamówienia dla tych 
podwykonawców (zob. powyżej, część II sekcja C). 
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Wykonawca oświadcza ponadto, że w stosownych 
przypadkach przedstawi wymagane świadectwa 
autentyczności. 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie 
elektronicznej, proszę wskazać: 

 
 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

12) W odniesieniu do zamówień publicznych na 
dostawy: 
Czy wykonawca może przedstawić wymagane 
zaświadczenia sporządzone przez urzędowe instytuty 
lub agencje kontroli jakości o uznanych 
kompetencjach, potwierdzające zgodność produktów 
poprzez wyraźne odniesienie do specyfikacji 
technicznych lub norm, które zostały określone w 
stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia? 
Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i wskazać, jakie 
inne środki dowodowe mogą zostać przedstawione: 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie 
elektronicznej, proszę wskazać: 

 
[] Tak [] Nie 
 
 
 
 
 
 
 
 
[…] 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

D: SYSTEMY ZAPEWNIANIA JAKOŚCI I NORMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO 

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub 
podmiot zamawiający wymagają systemów zapewniania jakości lub norm zarządzania środowiskowego 
w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu. 

Systemy zapewniania jakości i normy zarządzania 
środowiskowego 

Odpowiedź: 

Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić 
zaświadczenia sporządzone przez niezależne 
jednostki, poświadczające spełnienie przez wykonawcę 
wymaganych norm zapewniania jakości, w tym w 
zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych? 
Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić, jakie 
inne środki dowodowe dotyczące systemu zapewniania 
jakości mogą zostać przedstawione: 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie 
elektronicznej, proszę wskazać: 

[] Tak [] Nie 
 
 
 
 
[……] [……] 
 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić 
zaświadczenia sporządzone przez niezależne 
jednostki, poświadczające spełnienie przez wykonawcę 
wymogów określonych systemów lub norm 
zarządzania środowiskowego? 
Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić, jakie 
inne środki dowodowe dotyczące systemów lub norm 
zarządzania środowiskowego mogą zostać 
przedstawione: 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie 
elektronicznej, proszę wskazać: 

[] Tak [] Nie 
 
 
 
 
[……] [……] 
 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 
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Część V: Ograniczanie liczby kwalifikujących się kandydatów 

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub 
podmiot zamawiający określiły obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które mają być 
stosowane w celu ograniczenia liczby kandydatów, którzy zostaną zaproszeni do złożenia ofert lub 
prowadzenia dialogu. Te informacje, którym mogą towarzyszyć wymogi dotyczące (rodzajów) 
zaświadczeń lub rodzajów dowodów w formie dokumentów, które ewentualnie należy przedstawić, 
określono w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu. 
Dotyczy jedynie procedury ograniczonej, procedury konkurencyjnej z negocjacjami, dialogu 
konkurencyjnego i partnerstwa innowacyjnego: 

Wykonawca oświadcza, że: 

Ograniczanie liczby kandydatów Odpowiedź: 

W następujący sposób spełnia obiektywne i 
niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które mają być 
stosowane w celu ograniczenia liczby kandydatów: 
W przypadku gdy wymagane są określone 
zaświadczenia lub inne rodzaje dowodów w formie 
dokumentów, proszę wskazać dla każdego z nich, czy 
wykonawca posiada wymagane dokumenty: 
Jeżeli niektóre z tych zaświadczeń lub rodzajów 
dowodów w formie dokumentów są dostępne w postaci 
elektronicznej1, proszę wskazać dla każdego z nich: 

[….] 
 
 
 
[] Tak [] Nie2 
 
 
 
 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……]3 

 

Część VI: Oświadczenia końcowe 

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że informacje podane powyżej w częściach II–V są dokładne i 
prawidłowe oraz że zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji poważnego wprowadzenia 
w błąd. 
Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że jest (są) w stanie, na żądanie i bez zwłoki, przedstawić 
zaświadczenia i inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, z wyjątkiem przypadków, w których: 
a) instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający ma możliwość uzyskania odpowiednich dokumentów 
potwierdzających bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie 
członkowskim4, lub  
b) najpóźniej od dnia 18 kwietnia 2018 r.5, instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający już posiada 
odpowiednią dokumentację. 
Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie wyraża(-ją) zgodę na to, aby [wskazać instytucję zamawiającą lub podmiot 
zamawiający określone w części I, sekcja A] uzyskał(-a)(-o) dostęp do dokumentów potwierdzających informacje, 
które zostały przedstawione w [wskazać część/sekcję/punkt(-y), których to dotyczy] niniejszego jednolitego 

 
1 Proszę jasno wskazać, do której z pozycji odnosi się odpowiedź. 
2 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
3 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
4 Pod warunkiem że wykonawca przekazał niezbędne informacje (adres internetowy, dane wydającego urzędu lub organu, dokładne 
dane referencyjne dokumentacji) umożliwiające instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu tę czynność. W razie 
potrzeby musi temu towarzyszyć odpowiednia zgoda na uzyskanie takiego dostępu.  
5 W zależności od wdrożenia w danym kraju artykułu 59 ust. 5 akapit drugi dyrektywy 2014/24/UE. 
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europejskiego dokumentu zamówienia, na potrzeby [określić postępowanie o udzielenie zamówienia: (skrócony 
opis, adres publikacyjny w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, numer referencyjny)].  

Data, miejscowość oraz – jeżeli jest to wymagane lub konieczne – podpis(-y): [……] 

 

    Upełnomocnieni przedstawiciele Wykonawcy: 

   

   

   

(data)  (podpis, pieczęć) 
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ZZaałłąącczznniikk  BB::  „„CCeennaa  ooffeerrttyy””  

Za wykonanie usług objętych zamówieniem  - Mycie i sprzątanie pojazdów należących do PKM, Sp. z o.o. z siedzibą 

w  Gliwicach - zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia - oferujemy następującą cenę: 

 
*)Podane ilości pojazdów określono w przybliżeniu na podstawie danych uzyskanych w roku-2021 – nie może to stanowić podstaw do 

jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy 

    Upełnomocnieni przedstawiciele Wykonawcy: 

   

   

   

(data)  (podpis, pieczęć) 
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