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1. Nazwa i adres zamawiającego. 

Gmina Starogard Gdański  

ul. Sikorskiego 9  

83-200 Starogard Gd.  

2. Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia 

treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z 

postępowaniem.  

Zamawiający będzie udostępniał wszelkie zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne 

dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia pod 

adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/ugstarogard . 

3. Tryb udzielenia zamówienia.  

3.1. Postępowanie prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1710), zwanej dalej Ustawą, w trybie podstawowym 

(art. 275 pkt 2 Ustawy).  

3.2. Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia 

negocjacji. 

3.3. Zamawiający ogranicza liczbę wykonawców, których zaprosi do negocjacji do 3 

wykonawców spełniających w najwyższym stopniu kryterium najniższa cena. W przypadku gdy 

liczba wykonawców, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu będzie mniejsza niż 3, 

Zamawiający zaprosi wszystkich wykonawców do negocjacji.  

3.4. Negocjacje treści ofert:  

- nie mogą prowadzić do zmiany treści SWZ;  

- będą dotyczyć wyłącznie tych elementów treści ofert, które podlegają ocenie w ramach 

kryteriów oceny ofert.  

3.5. Zamawiający będzie prowadził negocjacje z zaproszonymi wykonawcami w ramach 

kryterium najniższa cena.  

3.6. Zamawiający poinformuje równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy w odpowiedzi 

na ogłoszenie o zamówieniu złożyli oferty, o wykonawcach:  

- których oferty nie zostały odrzucone, oraz punktacji przyznanej ofertom w każdym kryterium 

oceny ofert i łącznej punktacji; 

- których oferty zostały odrzucone; 

- którzy nie zostali zakwalifikowani do negocjacji, oraz punktacji przyznanej ich ofertom w 

każdym kryterium oceny ofert i łącznej punktacji, w przypadku, o którym mowa w art. 288 ust. 

1 Ustawy – podając uzasadnienie faktyczne i prawne.  

3.7. Ofertę Wykonawcy niezaproszonego do negocjacji uznaje się za odrzuconą.  

3.8. Zamawiający informuje równocześnie wszystkich wykonawców, których oferty złożone w 

odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu nie zostały odrzucone, o zakończeniu negocjacji oraz 

zaprasza ich do składania ofert dodatkowych. 

3.9. Wykonawca może złożyć ofertę dodatkową, która zawiera nowe propozycje w zakresie 

treści oferty podlegających ocenie w ramach kryteriów oceny ofert wskazanych przez 

https://platformazakupowa.pl/pn/ugstarogard
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220001710


 
 

zamawiającego w zaproszeniu do negocjacji. Oferta dodatkowa nie może być mniej korzystna 

w żadnym z kryteriów oceny ofert wskazanych w zaproszeniu do negocjacji niż oferta złożona 

w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu. Oferta przestaje wiązać wykonawcę w zakresie, w 

jakim złoży on ofertę dodatkową zawierającą korzystniejsze propozycje w ramach każdego z 

kryteriów oceny ofert wskazanych w zaproszeniu do negocjacji. Oferta dodatkowa, która jest 

mniej korzystna w którymkolwiek z kryteriów oceny ofert wskazanych w zaproszeniu do 

negocjacji niż oferta złożona w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu, podlega odrzuceniu.  

3.10. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej, o której mowa w art. 

227-238 Ustawy. 

4. Opis przedmiotu zamówienia.  

4.1 Przedmiotem zamówienia jest: „Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń w budynkach 

Urzędu  Gminy  Starogard Gdański”. 

4.2. Usługa utrzymania czystości dotyczy następujących obiektów Urzędu Gminy:  

a) budynek położony przy ul. Sikorskiego 9, 

b) budynek położony przy ul. Sikorskiego 7. 

4.3. W ramach niniejszej umowy Wykonawca będzie wykonywać czynności powszechnie 

przyjęte dla tego typu usług, zapewniając czystość, higienę i estetykę w pomieszczeniach 

biurowych, salach konferencyjnych, ciągach komunikacyjnych, klatkach schodowych, w 

pomieszczeniach sanitariatów, w pomieszczeniach socjalnych, w pomieszczeniach specjalnego 

przeznaczenia. 

4.4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do umowy. 

4.5. Przedmiot zamówienia określony został we Wspólnym Słowniku Zamówień kodem:  

90910000-9 Usługi sprzątania  

90919200-4 Usługi sprzątania biur 

90911300-9 Usługi czyszczenia okien 

4.6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.  

4.7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych w rozumieniu art. 92 ust. 1 w 

zw. art. 266 Ustawy.  

4.8. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia o którym mowa w art. 214 

ust. 1 pkt. 7 i 8 Ustawy.  

4.9. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.  

4.10. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.  

4.11. Zamawiający nie przewiduje zmian cen wynikających ze zmiany kursów walut.  

4.12. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.  

4.13. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek. 

4.14. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę usługi 

udzielenia kredytu.  

4.15. Zamawiający przewiduje możliwość odbycia wizji lokalnej.  



 
 

4.16. Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia ofert w postaci katalogów 

elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w 

art. 93 w zw. z art. 266 Ustawy.  

4.17. Zamawiający nie przewiduje wymagań w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa 

wart. 96 ust. 2 pkt 2 w zw. z art. 266 Ustawy.  

4.18. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie 

przez wykonawców, o których mowa w art. 94 w zw. z art. 266 Ustawy.  

4.19. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których 

wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania firm Podwykonawców (o ile są one 

znane na etapie składania ofert).  

4.20. Powierzenie wykonania części przedmiotu zamówienia Podwykonawcy lub 

Podwykonawcom wymaga zawarcia umowy o podwykonawstwo, przez którą należy rozumieć 

umowę zawartą między Wykonawcą a podwykonawcą, na mocy której odpowiednio 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca, zobowiązuje się wykonać część zamówienia.  

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

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 w zw. z art. 266 Ustawy, 

w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest 

obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca 

samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielnie zamówienia. Przepis art. 122 

Ustawy stosuje się odpowiednio.  

4.22. Zamawiający przewiduje wymagania, o których mowa w art. 95 w zw. z art. 266 Ustawy, 

tj. wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę 

– wszelkie czynności dot. utrzymania czystości w obiektach. W terminie 7 dni od daty zawarcia 

umowy Wykonawca przedstawi wykaz osób, które będą w okresie realizacji umowy 

zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 

1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1320). Osoby te muszą posiadać co najmniej 

roczne doświadczenie w wykonywaniu prac o podobnym zakresie w obiekcie użyteczności 

publicznej.  

5. Termin wykonania zamówienia. 

Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w okresie 01.01.20223-31.12.2023 r. 

6. Podstawy wykluczenia.  

6.1 Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy wykonawcę w stosunku 

do którego zachodzi jakakolwiek przesłanka określona w przepisie: 

- art. 108 ust. 1 Ustawy, 

- art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych  rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu 

agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 

835), 

6.2. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie 

zamówienia.  



 
 

6.3. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub 

zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby 

na zasadach określonych w art. 118 w zw. z art. 266 Ustawy, przedstawienia podmiotowych 

środków dowodowych, o których mowa powyżej, dotyczących tych podmiotów, 

potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z 

postępowania.  

7. Warunki udziału w postępowaniu  

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

w postępowaniu dotyczące: 

a) zdolności technicznej lub zawodowej:  

W zakresie zdolności technicznej Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, w okresie ostatnich 

3 lat przed upływem terminu składania ofert, (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy, to w tym okresie) przez okres co najmniej 10 kolejnych miesięcy, wykonał należycie, 

co najmniej 1 usługę sprzątania w obiekcie użyteczności publicznej, o powierzchni użytkowej 

nie mniejszej niż 1.000 m². Na potrzeby niniejszego postępowania do kategorii „budynków 

użyteczności publicznej” zaliczone będą tylko ogólnodostępne budynki: urzędy, starostwa, US, 

ZUS, banki, biurowce, hotele, szkoły, uczelnie, teatry, muzea, szpitale, porty lotnicze, dworce, 

sądy i prokuratury. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia warunki, o których mowa wyżej zostaną spełnione, jeśli którykolwiek z 

Wykonawców spełni warunek samodzielnie. 

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:  

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca posiada ubezpieczenie od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 

zamówienia na kwotę minimum 90.000,00 

8. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu.  

8.1. Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia 

o którym mowa w art. 125 ust. 1 w zw. z art. 266 Ustawy w zakresie wskazanym przez 

Zamawiającego w SWZ, stanowiącego dowód potwierdzający spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu, na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez 

Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe. Wzór oświadczenia określa załącznik nr 1 do 

oferty.  

8.2. Zamawiający wymaga żeby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części 

zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw 

wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieścił informacje o podwykonawcach w 

oświadczeniu, o którym mowa w pkt 8.1.  

8.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o 

którym mowa w pkt. 1 powyżej składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o 

zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz 



 
 

brak podstaw wykluczenia w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.  

8.4. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia 

w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, od dnia wezwania, podmiotowych środków 

dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia w celu potwierdzenia spełniania przez 

wykonawcę warunków udziału w postępowaniu: 

- wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również 

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

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

rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów 

określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym 

dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, 

na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub 

ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w 

stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń 

powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty 

potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 

miesięcy, 

- dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze 

wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia. 

9. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw do 

wykluczenia  

9.1. Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia 

o którym mowa w art. 125 ust. 1 w zw. z art. 266 Ustawy w zakresie wskazanym przez 

Zamawiającego w SWZ, stanowiącego dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia na 

dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe 

środki dowodowe. Wzór oświadczenia określa załącznik nr 2 do oferty.  

9.2. W zakresie nieuregulowanym Ustawą, lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów 

składanych przez wykonawcę w postępowaniu, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia 

Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych 

środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać 

zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415) oraz przepisy rozporządzenia Prezesa 

Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania przekazywania 

informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków 

komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie 

(Dz.U. z 2020 r. poz. 2452).  

10. Opis sposobu przygotowania oferty.  

10.1. Oferta, wniosek oraz przedmiotowe środki dowodowe (jeżeli były wymagane) składane 

elektronicznie muszą zostać podpisane elektronicznym kwalifikowanym podpisem lub 



 
 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania oferty, wniosku w tym 

przedmiotowych środków dowodowych na platformie, kwalifikowany podpis elektroniczny 

wykonawca może złożyć bezpośrednio na dokumencie, który następnie przesyła do systemu 

(opcja rekomendowana przez platformazakupowa.pl) oraz dodatkowo dla całego 

pakietu dokumentów w kroku 2 Formularza składania oferty lub wniosku (po kliknięciu 

w przycisk Przejdź do podsumowania). 

10.2. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, 

na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się 

o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które 

każdego z nich dotyczą. Poprzez oryginał należy rozumieć dokument podpisany 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym 

przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione. Poświadczenie za zgodność z oryginałem 

następuje w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione. 

10.3. Oferta powinna być: 

1) sporządzona na podstawie załączników niniejszej SWZ w języku polskim; 

2) złożona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem 

platformazakupowa.pl; 

3) podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione. 

10.4. Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez wykonawców do podpisywania wszelkich 

plików muszą spełniać “Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 

identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na 

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

10.5. W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny. Zamawiający wymaga 

dołączenia odpowiedniej ilości plików tj. podpisywanych plików z danymi oraz plików XadES. 

10.6. Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jeżeli 

wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości 

zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, 

iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Na platformie w formularzu 

składania oferty znajduje się miejsce wyznaczone do dołączenia części oferty stanowiącej 

tajemnicę przedsiębiorstwa. 

10.7. Wykonawca, za pośrednictwem platformazakupowa.pl może przed upływem terminu do 

składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Sposób dokonywania zmiany lub wycofania oferty 

zamieszczono w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem: 

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

10.8. Każdy z wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę na każdą część zamówienia. 

Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej propozycje wariantowe spowoduje 

odrzucenie oferty. 



 
 

10.9. Ceny oferty muszą zawierać wszystkie koszty, jakie musi ponieść wykonawca, aby 

zrealizować zamówienie z najwyższą starannością oraz ewentualne rabaty. 

10.10. Dokumenty i oświadczenia składane przez wykonawcę powinny być w języku polskim, 

chyba że w SWZ dopuszczono inaczej. W przypadku załączenia dokumentów sporządzonych 

w innym języku niż dopuszczony, wykonawca zobowiązany jest załączyć tłumaczenie na język 

polski. 

10.11. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych 

formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji 

wielkości pliku to maksymalnie 500 MB. 

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

ani wycofać złożonej oferty.  

10.13. Oferta:  

- której treść jest niezgodna z warunkami zamówienia, z zastrzeżeniem art. 223 ust. 2 w zw. 

z art. 266 Ustawy; 

- która nie została sporządzona lub przekazana w sposób zgodny z wymaganiami technicznymi 

oraz organizacyjnymi sporządzania lub przekazywania ofert przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej określonymi przez zamawiającego;  

podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 lub 6 w zw. z art. 266 Ustawy.  

11. Forma i postać składanych oświadczeń i dokumentów.  

11.1. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, o których mowa 

w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie 

podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może 

żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. poz. 2415), składa się w formie elektronicznej, w 

postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, lub w formie 

dokumentowej, w zakresie i w sposób określony w przepisach rozporządzenia Prezesa Rady 

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

informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków 

komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie 

(Dz.U. poz. 2452), dalej jako „rozporządzenie”.  

11.2. Oferty, oświadczenia, o których mowa w z art. 125 ust. 1 Ustawy, podmiotowe środki 

dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 Ustawy, oraz zobowiązanie 

podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 Ustawy, zwane dalej 

„zobowiązaniem”, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, sporządza się w postaci 

elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 

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

publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695, 1517 i 2320), z zastrzeżeniem formatów, o 

których mowa w art. 66 ust. 1 Ustawy, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych (§ 

2 ust. 1 rozporządzenia).  

11.3. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w § 2 ust. 1 rozporządzenia, 

przekazywane w postępowaniu, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych 



 
 

określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o 

informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub jako tekst wpisany 

bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, 

o których mowa w § 3 ust. 1 rozporządzenia (§ 2 ust. 2 rozporządzenia).  

11.4. W przypadku gdy dokumenty elektroniczne w postępowaniu, przekazywane przy użyciu 

środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę 

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

nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), wykonawca, w celu utrzymania w 

poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku (§ 4 

ust. 1 rozporządzenia).  

11.5. Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty 

lub oświadczenia, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język 

polski.  

11.6. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne 

dokumenty, lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio 

wykonawcy, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, 

podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy w zw. z art. 

266 Ustawy lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich 

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

zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne niż wykonawca, wykonawca wspólnie 

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

zwane dalej „upoważnionymi podmiotami”, jako dokument elektroniczny, przekazuje się ten 

dokument (§ 6 ust. 1 rozporządzenia).  

11.7. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne 

dokumenty, lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały 

wystawione przez upoważnione podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się 

cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego 

odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej (§ 6 ust. 2 rozporządzenia).  

11.8. Zgodnie z § 6 ust. 3 rozporządzenia poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania 

z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w § 6 ust. 2 rozporządzenia, dokonuje 

w przypadku:  

- podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających umocowanie do 

reprezentowania - odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych 

środków dowodowych lub dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania, 

które każdego z nich dotyczą;  

- przedmiotowych środków dowodowych - odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia;  



 
 

- innych dokumentów, w tym dokumentów, o których mowa w art. 94 ust. 2 Ustawy - 

odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, w 

zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.  

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

o którym mowa w § 6 ust. 2 rozporządzenia, może dokonać również notariusz (§ 6 ust. 4 

rozporządzenia).  

11.10 Przez cyfrowe odwzorowanie, o którym mowa w rozporządzeniu, należy rozumieć 

dokument elektroniczny będący kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej, 

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

dostępu do oryginału (§ 6 ust. 5 rozporządzenia).  

11.11. Podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 

Ustawy, zobowiązanie, przedmiotowe środki dowodowe, niewystawione przez upoważnione 

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

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (§ 7 

ust. 1 rozporządzenia).  

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

w art. 117 ust. 4 Ustawy, zobowiązanie, przedmiotowe środki dowodowe, niewystawione przez 

upoważnione podmioty lub pełnomocnictwo, zostały sporządzone jako dokument w postaci 

papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego 

dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub 

podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w 

postaci papierowej (§ 7 ust. 2 rozporządzenia).  

11.13 Zgodnie z § 7 ust. 3 rozporządzenia poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania 

z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w ust. 2, dokonuje w przypadku:  

- podmiotowych środków dowodowych - odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie 

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

w zakresie podmiotowych środków dowodowych, które każdego z nich dotyczą;  

- przedmiotowego środka dowodowego, oświadczenia, o którym mowa w art.117 ust. 4 

Ustawy, lub zobowiązania - odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się 

o udzielenie zamówienia;  

- pełnomocnictwa - mocodawca.  

11.14. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci 

papierowej, o którym mowa w § 7 ust. 2 rozporządzenia, może dokonać również notariusz (§ 

7 ust. 4 rozporządzenia).  

11.15. W przypadku przekazywania w postępowaniu dokumentu elektronicznego w formacie 

poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest 

równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (§ 8 

rozporządzenia).  



 
 

11.16. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe lub 

inne dokumenty, dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały 

wystawione przez upoważnione podmioty jako dokument elektroniczny, przekazuje się 

uwierzytelniony wydruk wizualizacji treści tego dokumentu (§ 9 ust. 5 rozporządzenia).  

11.17. Uwierzytelniony wydruk, o którym mowa w § 9 ust. 5 rozporządzenia, zawiera w 

szczególności identyfikator dokumentu lub datę wydruku, a także własnoręczny podpis 

odpowiednio wykonawcy, wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia, 

podmiotu udostępniającego zasoby lub podwykonawcy, potwierdzający zgodność wydruku z 

treścią dokumentu elektronicznego (§ 9 ust. 6 rozporządzenia).  

11.18. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii, 

wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej 

prawdziwości (§ 9 ust. 7 rozporządzenia).  

11.19. Zgodnie z § 10 rozporządzenia dokumenty elektroniczne w postępowaniu musza 

spełniać łącznie następujące wymagania:  

- muszą być utrwalone w sposób umożliwiający ich wielokrotne odczytanie, zapisanie i 

powielenie, a także przekazanie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub na 

informatycznym nośniku danych;  

- muszą umożliwiać prezentację treści w postaci elektronicznej, w szczególności przez 

wyświetlenie tej treści na monitorze ekranowym;  

- muszą umożliwiać prezentację treści w postaci papierowej, w szczególności za pomocą 

wydruku;  

- muszą zawierać dane w układzie niepozostawiającym wątpliwości co do treści i kontekstu 

zapisanych informacji.  

12. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami 

oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów.  

12.1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej pod adresem: 

https://platformazakupowa.pl/pn/ugstarogard  . 

12.2. Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, 

wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za 

pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”. Za 

datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się 

datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku 

„Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została 

wysłana do zamawiającego. 

12.3. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za 

pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany 

specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na 

platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi 

przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana w formie 

elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy. 

https://platformazakupowa.pl/pn/ugstarogard


 
 

12.4. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i 

wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez zamawiającego, gdyż 

system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM. 

12.5. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 

2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań 

technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), 

określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na 

platformazakupowa.pl, tj.: 

1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s; 

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

Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac 

Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje; 

3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer 

minimalnie wersja 10 0.; 

4) włączona obsługa JavaScript; 

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

6) Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - 

kodowanie UTF8; 

7) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny 

czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem 

Głównego Urzędu Miar. 

12.6. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego: 

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

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

za wiążący; 

2) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem. 

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

Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy zamawiający 

zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w 

zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez 

Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym 

postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 Ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych. 

12.8. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w 

szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz 

innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu 

platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie 

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



 
 

12.9. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i 

Wykonawcy posługują się numerem sprawy określonym w SWZ. 

12.10. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ. 

Zamawiający zwraca się z prośbą o przesyłanie ewentualnych pytań w pliku 

edytowalnym (np. doc). 

12.11. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynie do zamawiającego nie później niż na 

4 dni, przed upływem terminu składania ofert, zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, 

jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert. W przypadku, gdy 

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

Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia 

terminu składania ofert albo ofert podlegającym negocjacjom. Zamawiający zamieści 

wyjaśnienia na stronie internetowej, na której udostępniono SWZ. 

12.12. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o 

którym mowa w pkt. 12.11.  

12.13. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SWZ, a treścią udzielonych 

odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść odpowiedzi.  

12.14 Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wykonawców.  

13. Osoby uprawnione do komunikowania się z wykonawcami.  

13.1. Osobą uprawnioną przez zamawiającego do porozumiewania się z wykonawcami jest: 

Mariusz Karpała zamowienia_publiczne@ugstarogard.pl  

13.2. Zgodnie z art. 20 ust. 1 Ustawy postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem 

wyjątków przewidzianych w Ustawie, prowadzi się pisemnie.  

13.3. Komunikacja, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie 

dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem 

wyjątków określonych w Ustawie, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.  

14. Termin związania ofertą.  

14.1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 5.01.2023 r.  

14.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się od dnia upływu terminu składania ofert, 

przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin 

składania ofert.  

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

związania ofertą, o którym mowa w pkt. 1, zamawiający przed upływem terminu związania 

ofertą, wezwie jednokrotnie wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o 

wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.  

14.4. Przedłużenie terminu związania ofertą, wymaga złożenia przez wykonawcę pisemnego 

oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą i jest dopuszczalne 

tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium (o ile jest wymagane) albo, 

jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania 

ofertą.  



 
 

14.5. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w pkt 14.3. powyżej nie powoduje utraty 

wadium.  

14.6. Na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 12 w zw. z art. 266 Ustawy Zamawiający odrzuci ofertę, 

jeżeli Wykonawca nie wyrazi zgody, o której mowa w pkt. 14.3, na przedłużenie terminu 

związania ofertą.  

15. Sposób składania ofert.  

15.1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod 

adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/ugstarogard  do dnia 7 grudnia 2022 r., do 

godziny 9:00.  

15.2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 7 grudnia 2022 r., o godzinie 9:05.  

15. 3. Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w SWZ dokumenty (nie dotyczy środków 

dowodowych określonych w pkt 8.4 SWZ). 

15.4. Po wypełnieniu Formularza składania oferty lub wniosku i dołączenia wszystkich 

wymaganych załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”. 

15.5. Oferta lub wniosek składana elektronicznie 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 Ustawy, 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. 

15.6. 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. 

15.7. Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty 

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

instrukcje . 

15.8. Zamawiający, przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego 

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

15.9. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający udostępni 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 zawartych w ofertach.  

16. Sposób obliczenia ceny.  

Ceną oferty jest kwota brutto podana w Formularzu Oferty złożonym przez Wykonawcę. 

Wykonawca określi cenę przedmiotu zamówienia w złotych polskich, która obejmować będzie 

https://platformazakupowa.pl/pn/ugstarogard


 
 

wykonanie przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w niniejszym postępowaniu 

i postanowieniach umowy. Wykonawca w przedstawionej ofercie zaoferuje cenę kompletną, 

jednoznaczną i ostateczną, obejmującą należny podatek VAT naliczony zgodnie z 

obowiązującymi przepisami w tym zakresie oraz wszystkie koszty związane z wykonaniem 

przedmiotu zamówienia za 1 miesiąc wykonywanej usługi sprzątania ze wskazaniem ceny:  

cenę oferty brutto za 1 miesiąc usługi, podaną z dokładnością do 1 grosza, należy pomnożyć 

przez 12 m. 

17. Kryteria oceny ofert.  

Opis kryteriów Waga (%) Sposób oceny (wzory, opis itp)  

1. najniższa cena: 80% 

wzór wyliczenia 

                                             cena najniższa  

                                  C = ---------------------- x 80  

                                        cena badanej oferty  

2. Krotność mycia okien: 20% 

Krotność mycia okien: 

Kryterium to odnosi się do liczby mycia okien w obiektach określonych w Opisie Przedmiotu 

Zamówienia, w okresie realizacji umowy. 

Mycie okien odbywać się będzie co najmniej 2 razy w okresie obowiązywania umowy, ale nie 

częściej niż 4 razy.  

Zamawiający w ramach tego kryterium przyzna następującą liczbę punktów: 

 

Krotność mycia okien Liczba punktów 

2 mycia 0 punktów 

3 mycia 10 punktów 

4 mycia 20 punktów 

W przypadku nie wskazania krotności mycia okien, Zamawiający przyjmie – 2 mycia. 

 

18. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze 

oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Istotne 

postanowienia umowne. 

18.1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana sporządzi projekt umowy kredytu i 

przedłoży zamawiającemu do akceptacji. Projekt nie może zawierać postanowień sprzecznych 

lub wyłączających zarówno w stosunku do treści niniejszej SWZ jak i złożonej oferty. 

18.2. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem pkt. 

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

najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków 

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

się w wyznaczonym terminie uprawomocnionych przedstawicieli wybranego Wykonawcy 

zostanie poczytane przez Zamawiającego jako uchylanie się Wykonawcy od zawarcia umowy.  



 
 

18.3. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 

terminów, o których mowa w pkt 1 powyżej, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

została złożona tylko jedna oferta.  

18.4. Do formalności, które należy dopełnić przed zawarciem umowy należą:  

- przekazanie kopii umowy regulującej współpracę Wykonawców, którzy złożyli ofertę wspólnie 

(tj. na podstawie art. 58 ust. 1 Ustawy);  

- wskazanie osób umocowanych do zawarcia umowy i okazanie pełnomocnictw (o ile z 

okoliczności wynikałaby konieczność posiadania pełnomocnictwa);  

19. Wadium/zabezpieczenie należytego wykonania umowy.  

19.1. Wykonawca ma obowiązek, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w 

wysokości: 2 000 zł (słownie: dwa tysiące złotych).  

19.2. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku 

następujących formach:  

- pieniądzu;  

- gwarancjach bankowych;  

- gwarancjach ubezpieczeniowych;  

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

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

2019 r. poz. 310, 836 i 1572). Wadium musi być złożone lub wpłynąć na rachunek bankowy 

przed upływem terminu składania ofert.  

19.3. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacać na rachunek banku Bank 

Spółdzielczy Starogard Gdański konto nr 35834000010004684820000005, z tytułem przelewu 

ZP.271.57.2022. Zaleca się dołączenie do oferty dokumentu (lub jego kopii) potwierdzającego 

dokonanie przelewu.  

19.4. W przypadku wadium wnoszonego w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa 

w art. 266 w zw. z art. 97 ust. 7 pkt 2-4 Ustawy, wykonawca przekazuje zamawiającemu 

oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.  

19.5. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie 

zgłoszone przez zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do 

wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 

w zw. z art. 266 Ustawy.  

19.6. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, jeżeli wadium nie zostanie wniesione lub 

zostanie wniesione w sposób nieprawidłowy  

19.7. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

20. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy.  

20.1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, 

uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 

zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku 

naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy.  



 
 

20.2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie 

zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również 

organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 Ustawy oraz Rzecznikowi 

Małych i Średnich Przedsiębiorców.  

20.3. Odwołanie przysługuje na:  

- niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;  

- zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której Zamawiający był 

obowiązany na podstawie ustawy.  

20.4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania 

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

zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.  

20.5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia 

publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia 

dokumentów zamówienia na stronie internetowej.  

20.6. Odwołanie wnosi się w terminie:  

- 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego 

wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej,  

- 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego 

wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony powyżej.  

20.7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 21.5 i 6 wnosi się w terminie 5 dni 

od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć 

wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.  

20.8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 

Ustawy, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.  

20.9. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, 

zwanego dalej "sądem zamówień publicznych".  

20.10. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia 

orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 Ustawy, 

przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej 

operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe jest 

równoznaczne z jej wniesieniem.  

20.11. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu 

zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.  

21. Ochrona danych osobowych osób fizycznych i klauzula informacyjna z art. 13 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

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

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (DZ. 



 
 

URZ. UE L 119 Z 04.05.2016, STR. 1), zwane dalej „rozporządzeniem 2016/679”. 

21.1. Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 rozporządzenia 

2016/679, w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w 

pkt 21, do upływu terminu na ich wniesienie.  

21.2. Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania 

lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować 

zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w 

sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą.  

21.3. Zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 

rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu 

zakończenia tego postępowania.  

21.4. W przypadku gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 

1 rozporządzenia 2016/679, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych 

zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia 

postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że 

zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679.  

21.5. Ograniczenia zasady jawności, o których mowa w ust. 3 i art. 18 ust. 3-6 Ustawy stosuje 

się odpowiednio.  

21.6. W przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez 

zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1–3 rozporządzenia 2016/679, 

zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych 

informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o 

udzielenie zamówienia.  

21.7. Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane, z uprawnienia do 

sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 

2016/679, nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników.  

21.8. W postępowaniu są przetwarzane dane osobowe podlegające ochronie zgodnie z 

przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 

1781) oraz rozporządzenia 2016/679. Dane te mogą dotyczyć w szczególności samego 

wykonawcy (osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą), jego pełnomocnika (osoby 

fizycznej), jak też informacji o osobach, które w swojej ofercie wykonawca przedkłada celem 

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, braku podstaw do wykluczenia z 

postępowania, jak i potwierdzenia wymogów zamawiającego dotyczących wykonania 

przedmiotu zamówienia.  

21.9. W postępowaniu i po zakończeniu postępowania do przetwarzania danych osobowych 

osób fizycznych stosuje się przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781) oraz rozporządzenia 2016/679.  

21.10. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 2016/679, zamawiający informuje, że:  

- administratorem danych osobowych osób fizycznych jest Gmina Starogard Gdański, ul. 

Sikorskiego 9, Starogard Gdański;  



 
 

- Zamawiający wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować 

pocztą elektroniczną na adres iod@ugstarogard.pl ,  

- dane osobowe osób fizycznych przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c 

rozporządzenia 2016/679 w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia 

publicznego - Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń w budynkach Urzędu  Gminy  Starogard 

Gdański 

- w odniesieniu do danych osobowych osób fizycznych decyzje nie będą podejmowane w 

sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 rozporządzenia 2016/679;  

21.11. Osoba fizyczna posiada:  

- na podstawie art. 15 rozporządzenia 2016/679 prawo dostępu do danych osobowych jej 

dotyczących;  

- na podstawie art. 16 rozporządzenia 2016/679 prawo do sprostowania swoich danych 

osobowych;  

- na podstawie art. 18 rozporządzenia 2016/679 prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 

2 rozporządzenia 2016/679;  

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

fizyczna uzna, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy 

rozporządzenia 2016/679;  

21.12. Osobie fizycznej nie przysługuje:  

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e rozporządzenia 2016/679 prawo do usunięcia danych 

osobowych;  

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 rozporządzenia 

2016/679;  

- na podstawie art. 21 rozporządzenia 2016/679 prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania 

danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych osób fizycznych 

jest art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia 2016/679.  

21.13. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do 

wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w 

postępowaniu, w tym również obowiązków wynikających z rozporządzenia 2016/679, w 

szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 rozporządzenia 2016/679 

względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca 

bezpośrednio pozyskał. Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 rozporządzenia 2016/679 

nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, 

dysponuje już tymi informacjami (art. 13 ust. 4 rozporządzenia 2016/679).  

21.14. Wykonawca jest obowiązany wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 

rozporządzenia 2016/679 względem osób fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu 

i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o 

których mowa w art. 14 ust. 5 rozporządzenia 2016/679.  

21.15. W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił obowiązki informacyjne wynikające z 

rozporządzenia 2016/679 oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której 



 
 

dane zostały przekazane w związku z ubieganiem się wykonawcy o udzielenie zamówienia w 

postępowaniu, wykonawca składa w postępowaniu oświadczenie o wypełnieniu przez niego 

obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia 2016/679. 

Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym wykonawca składa w ofercie.  

23. Załączniki do SWZ (stanowią integralną część SWZ):  

Załącznik nr 1 – Formularz oferty 

Załącznik nr 2 – Wykaz usług  

Załącznik nr 3 – Projekt umowy z załącznikami 

Załącznik nr 4 – Opis przedmiotu zamówienia 

 


