
   ZATWIERDZAM 

        KOMENDANT 43 WOG 

  /-/ płk Marek BŁACHOWIAK 

      04.08.2022 r. 

 

 

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

43 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY W ŚWIĘTOSZOWIE  

 

 

Zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie  

art. 132 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych  

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) na:  

 

Świadczenie usług utrzymania czystości 

Nr postępowania: 52/26/PN/2022 

ZMIANA 

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej 

dostępnej pod adresem internetowym: www.platformazakupowa.pl 

 

 

Świętoszów 2022 

http://www.platformazakupowa.pl/
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I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

43 Wojskowy Oddział Gospodarczy 

ul. Saperska 2, 59-726 Świętoszów 

Tel.: 261 68 62 80, 261 68 62 79 

NIP: 612-184-37-75  

e-mail: 43wog.szp@ron.mil.pl 

Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie i na której 

będą dostępne wszelkie dokumenty związane z prowadzoną procedurą: 

https://platformazakupowa.pl/pn/43wog 

Godziny pracy:  

7:00 – 15:30 od poniedziałku do czwartku 

7:00 – 13:00 w piątek 

II. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

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

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych)  

(Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, 

że: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: 43 Wojskowy Oddział 

Gospodarczy z siedzibą w Świętoszowie ul. Saperska 2, 59-726 Świętoszów 

2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się 

kontaktować pod adresem e-mail: 43wog.iod@ron.mil.pl. 

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

RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie 

zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. 

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

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art.74 ustawy 

Pzp; 
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5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art.78 ust.1 Pzp. 

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

a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje 

cały czas trwania umowy; 

6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio 

Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych 

ustawy Pzp związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego. 

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

w sposób zautomatyzowany, stosownie do art.22 RODO.  

8) posiada Pani/Pan: 

a) na podstawie art.15 RODO prawo dostępu do danych osobowych 

Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa 

wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku 

może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji 

mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy 

lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu 

albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania  

o udzielenie zamówienia); 

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

osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować 

zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani 

zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie 

może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników); 

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

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz 

przypadków, o których mowa w art.18 ust.2 RODO (prawo do ograniczenia 

przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania,  

w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu 

ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne 

względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa 

członkowskiego); 
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d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych 

Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;  

9) nie przysługuje Pani/Panu: 

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

osobowych; 

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

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

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych 

osobowych jest art.6 ust.1 lit.c RODO;  

10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na 

niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez 

administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd 

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

III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego  

o jakim stanowi art.132 Pzp oraz niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia, 

zwaną dalej „SWZ”.  

2. Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia przekracza kwotę progów 

unijnych o jakich mowa w art.3 ustawy Pzp.  

3. Zamawiający przewiduje zastosowanie tzw. procedury odwróconej, o której mowa 

w art.139 ust.1 ustawy Pzp, tj. Zamawiający najpierw dokona badania i oceny 

ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta 

została najwyżej oceniona w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania 

warunków udziału w postępowaniu. 

4. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

5. Zamawiający nie przewiduje złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych. 

6. Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej. 

7. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia 

wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art.94 Pzp.  
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IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług sprzątania pomieszczeń 

wewnętrznych budynków i powierzchni zewnętrznych utwardzonych, w tym dróg, 

chodników, placów oraz utrzymaniu terenów zielonych w jednostkach 

i instytucjach oraz obiektach wojskowych położonych w rejonie odpowiedzialności 

43 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Świętoszowie. 

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji, o którym 

mowa w art. 441 ustawy.  

Zamawiający zastrzega sobie, że zamówienie określane jako „prawo opcji” jest 

uprawnieniem a nie zobowiązaniem zamawiającego. Wykonanie przedmiotu 

zamówienia w ramach prawa opcji uzależnione jest od faktycznych potrzeb 

zamawiającego i jego możliwości finansowych. Brak wykonania przedmiotu 

zamówienia w zakresie prawa opcji nie rodzi żadnych roszczeń ze strony 

Wykonawcy  

Zamawiający zastrzega sobie prawo możliwości zwiększenia wartości przedmiotu 

zamówienia o maksymalną wartość umowy 20% zamówienia podstawowego netto 

na usługę w zakresie poszczególnych pozycji z formularza cenowego.  

Realizowanie opcjonalnej części będzie wykonywane na podstawie oświadczenia 

woli Zamawiającego, a Wykonawca będzie zobligowany podjąć się jej realizacji  

w ramach przedmiotowej umowy. Wykonawcy będzie przysługiwało odrębne 

wynagrodzenie za usługę. 

3. Wspólny Słownik Zamówień CPV:  

Dotyczy części 1 - 5  

90910000-9 - usługi sprzątania 

90911200-8 – usługi sprzątania budynków 

 
Dotyczy części 6 - 10  
 
90910000-9 - usługi sprzątania 

90610000-6 – usługi sprzątania i zamiatania ulic 

90620000-9 – usługi odśnieżania 

77310000-6 – usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych 
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4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych: 

Część 1  

sprzątanie pomieszczeń wewnętrznych budynków Grupy Zabezpieczenia (GZ)  

nr 4 w m. Bolesławiec – Sekcja Obsługi Infrastruktury (SOI) w m. Bolesławiec  

i m. Duninów 

 

Część 2  

sprzątanie pomieszczeń wewnętrznych budynków Grupy Zabezpieczenia (GZ)  

nr 2 w m. Dobre nad Kwisą – Sekcja Obsługi Infrastruktury (SOI) w m. Dobre nad 

Kwisą, Karliki, PCT Joanna, Pstrąże, Trzebień, PCT Wzgórze Prezydenckie 

 

Część 3  

sprzątanie pomieszczeń wewnętrznych budynków Grupy Zabezpieczenia (GZ)  

nr 5 w m. Głogów – Sekcja Obsługi Infrastruktury (SOI) w m. Głogów  

i m. Widziszów 

 

Część 4  

sprzątanie pomieszczeń wewnętrznych budynków Grupy Zabezpieczenia (GZ)  

nr 1 w m. Świętoszów – Sekcja Obsługi Infrastruktury (SOI) w m. Świętoszów 

 

Część 5  

sprzątanie pomieszczeń wewnętrznych budynków Grupy Zabezpieczenia (GZ)  

nr 3 w m. Żagań – Sekcja Obsługi Infrastruktury (SOI) w m. Żagań i m. Potok 

 

Część 6  

sprzątanie powierzchni zewnętrznych utwardzonych, w tym dróg, chodników, 

placów oraz utrzymanie terenów zielonych Grupy Zabezpieczenia (GZ) nr 4  

w m. Bolesławiec – Sekcja Obsługi Infrastruktury (SOI) w m. Bolesławiec  

i m. Duninów 

 

Część 7  

sprzątanie powierzchni zewnętrznych utwardzonych, w tym dróg, chodników, 

placów oraz utrzymanie terenów zielonych Grupy Zabezpieczenia (GZ) nr 2  

w m. Dobre nad Kwisą – Sekcja Obsługi Infrastruktury (SOI) w m. Dobre nad 

Kwisą, Karliki, PCT Joanna, Pstrąże, Trzebień, PCT Wzgórze Prezydenckie 
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Część 8  

sprzątanie powierzchni zewnętrznych utwardzonych, w tym dróg, chodników, 

placów oraz utrzymanie terenów zielonych Grupy Zabezpieczenia (GZ) nr 5  

w m. Głogów – Sekcja Obsługi Infrastruktury (SOI) w m. Głogów, m. Widziszów  

i m. Serby 

 

Część 9 

sprzątanie powierzchni zewnętrznych utwardzonych, w tym dróg, chodników, 

placów oraz utrzymanie terenów zielonych Grupy Zabezpieczenia (GZ) nr 1  

w m. Świętoszów – Sekcja Obsługi Infrastruktury (SOI) w m. Świętoszów 

 

Część 10 

sprzątanie powierzchni zewnętrznych utwardzonych, w tym dróg, chodników, 

placów oraz utrzymanie terenów zielonych Grupy Zabezpieczenia (GZ) nr 3  

w m. Żagań – Sekcja Obsługi Infrastruktury (SOI) w m. Żagań, m. Marszów 

i m. Potok 

 

5. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość części. Zamawiający nie 

ogranicza ilości części, n które Wykonawca może złożyć ofertę. 

6. Przedmiot zamówienia został szczegółowo określony w opisie przedmiotu 

zamówienia. Przedmiot zamówienia powinien być wykonany także w oparciu  

o formularz cenowy (oddzielny dla każdej części zamówienia) oraz w oparciu  

o zestawienie powierzchni do utrzymania (oddzielny dla każdej części zamówienia)  

i w oparciu o wzór umowy. 

7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz w postaci 

katalogów elektronicznych. 

8. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art.214 ust.1 

pkt.7 i 8. 

9. Na podstawie art.95 ust.1 Pzp Wykonawca/podwykonawca zobowiązuje się, iż  

w okresie realizacji umowy będzie zatrudniał na podstawie umowy o pracę lub 

umowy zlecenie w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26.06.1974 r. – Kodeks 

pracy (Dz. U. z 2020 r., poz.1320 z późn. zm.) osoby wykonujące czynności  

w zakresie realizacji zamówienia wskazanym w opisie przedmiotu zamówienia 

(zakres czynności wykonywanych w ramach usługi – odpowiednio dla danej części 

zamówienia).  
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10. Wymóg ten nie dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą  

w zakresie, w jakim będą wykonywać osobiście usługi na rzecz Zamawiającego. 

11. Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo 

stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę  

o pracę lub umowę zlecenie osób wykonujących czynności o których mowa  

w pkt.9. 

12. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania 

czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę 

lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę lub umowy 

zlecenie osób bezpośrednio wykonujących czynności w trakcie realizacji 

zamówienia.  

13. Sposób dokumentowania zatrudnienia w/w osób, uprawnienia Zamawiającego  

w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę powyższych wymagań oraz 

sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań określa wzór umowy. 

14. Wykonanie zamówienia wiąże się z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli 

„ZASTRZEŻONE”. Na Wykonawcy ciąży obowiązek zapewnienia ochrony 

informacji niejawnych, które uzyskał w trakcie realizacji zamówienia. Warunkiem 

koniecznym do wykonania warunków umowy przez Wykonawcę jest 

dysponowanie pracownikami posiadającymi:  

− poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające pracownika do dostępu 

do informacji niejawnych o klauzuli „ZASTRZEŻONE” na podstawie 

art.36 ust.1 Ustawy z dnia 22 stycznia 1999r. o ochronie informacji 

niejawnych; 

lub 

−  pisemne upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych  

o klauzuli „ZASTRZEŻONE” wydane na podstawie art.21 ust.4 pkt.1 

Ustawy z dnia 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych  

(t.j. Dz. U. 2019 poz.742); 

oraz 

− zaświadczenie o odbytym szkoleniu w zakresie ochrony informacji 

niejawnych zgodnie z art.19 ust.2 pkt.3 Ustawy z dnia 5 sierpnia 2010r. 

o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz. U. 2019 poz.742). 
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Wyjątek stanowią pracownicy wykonujący usługę sprzątania powierzchni 

wewnętrznych na terenie WCR w Żaganiu  – część nr 5, dla których Zamawiający 

wymaga poświadczenia bezpieczeństwa osobowego do dostępu do informacji 

niejawnych o klauzuli „POUFNE”. 

Powyższe dokumenty muszą być aktualne przez cały czas trwania realizacji 

umowy. 

15. Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań związanych z zatrudnianiem 

osób, o których mowa w art.96 ust.2 pkt.2 Pzp. 

V.    WIZJA LOKALNA 

Zamawiający informuje, że nie przewiduje przeprowadzenia wizji. 

VI. PODWYKONAWSTWO 

1. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę 

kluczowych zadań. 

2. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 

Wykonawca jest zobowiązany wskazać w Formularzu ofertowym – Załącznik nr 1 

do SWZ oraz JEDZ – Załącznik nr 2 do SWZ, części zamówienia których 

wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania firmy podwykonawców, 

o ile są już znane. 

3. W przypadku, gdy Wykonawca nie zamierza powierzyć części zamówienia 

podwykonawcy, informację o tym punkcie należy oznaczyć „nie ”.  

4. Zamawiający żąda, aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części 

zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich 

podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu złożył JEDZ dotyczący 

podwykonawców. 

5. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą 

podstawy wykluczenia, Wykonawca zobowiązany jest zastąpić tego 

podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia 

podwykonawcy. 

6. W realizacji zamówienia nie może brać udziału podwykonawca, który podlega 

wykluczeniu z postępowania na podstawie art.7 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 

2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu 

agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego  
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(Dz. U. 2022 poz. 835) oraz na podstawie przepisów art. 5k rozporządzenia Rady 

(UE) 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576. 

VII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Realizacja przedmiotu zamówienia będzie odbywać się przez okres 24 miesięcy od 

dnia zawarcia umowy tj. od 01.12.2022 roku. 

VIII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

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

wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale IX SWZ, oraz spełniają 

określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu. 

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

dotyczące: 

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: 

Zamawiający nie dokonuje określenia warunku udziału w postępowaniu w tym 

zakresie.  

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: 

Zamawiający nie dokonuje określenia warunku udziału w postępowaniu w tym 

zakresie.  

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 

Zamawiający nie dokonuje określenia warunku udziału w postępowaniu w tym 

zakresie.  

4) zdolności technicznej lub zawodowej: 

(tiret 1) 

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat 

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał lub wykonuje należycie: 

Dla części nr 1 

⎯ co najmniej dwa zamówienia, których głównym przedmiotem jest 

utrzymanie czystości powierzchni wewnętrznych budynków o wartości 

minimum 250 000,00 zł brutto każde 
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Dla części nr 2 

⎯ co najmniej dwa zamówienia, których głównym przedmiotem jest 

utrzymanie czystości powierzchni wewnętrznych budynków o wartości 

minimum 115 000,00 zł brutto każde 

Dla części nr 3 

⎯ co najmniej dwa zamówienia, których głównym przedmiotem jest 

utrzymanie czystości powierzchni wewnętrznych budynków o wartości 

minimum 100 000,00 zł brutto każde 

Dla części nr 4 

⎯ co najmniej dwa zamówienia, których głównym przedmiotem jest 

utrzymanie czystości powierzchni wewnętrznych budynków o wartości 

minimum 350 000,00 zł brutto każde 

Dla części nr 5 

⎯ co najmniej dwa zamówienia, których głównym przedmiotem jest 

utrzymanie czystości powierzchni wewnętrznych budynków o wartości 

minimum 400 000,00 zł brutto każde 

Dla części nr 6 

⎯ co najmniej dwa zamówienia, których głównym przedmiotem jest 

utrzymanie czystości powierzchni zewnętrznych o wartości minimum 

200 000,00 zł brutto każde 

Dla części nr 7 

⎯ co najmniej dwa zamówienia, których głównym przedmiotem jest 

utrzymanie czystości powierzchni zewnętrznych o wartości minimum 

100 000,00 zł brutto każde 

Dla części nr 8 

⎯ co najmniej dwa zamówienia, których głównym przedmiotem jest 

utrzymanie czystości powierzchni zewnętrznych o wartości minimum 

110 000,00 zł brutto każde 

Dla części nr 9 

⎯ co najmniej dwa zamówienia, których głównym przedmiotem jest 

utrzymanie czystości powierzchni zewnętrznych o wartości minimum 

250 000,00 zł brutto każde 
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Dla części nr 10 

⎯ co najmniej dwa zamówienia, których głównym przedmiotem jest 

utrzymanie czystości powierzchni zewnętrznych o wartości minimum 

250 000,00 zł brutto każde 

 

Dowodami 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. 

W niniejszym postępowaniu pod pojęciem „zdolności technicznej” należy 

rozumieć wykonanie, a nie tylko wykazanie dwóch usług. Z tych względów 

nie jest dopuszczalne sumowanie przez Wykonawcę, w celu osiągnięcia 

wymaganego poziomu zdolności technicznej, różnych podmiotów, 

nieposiadających wymaganej w niniejszym postępowaniu zdolności 

technicznej.  

Wymagany warunek będzie rozpatrywany oddzielnie dla każdej części (dla 

poszczególnych części może być użyta ta sama usługa). 

W przypadku powołania się przez Wykonawcę na zdolność techniczną 

zdobytą w ramach realizacji usługi w konsorcjum, należy wskazać zakres 

usługi faktycznie zrealizowanej przez niego w tym zamówieniu. 

Zamawiający nie dopuszcza by wykonawca polegał na zdolności 

technicznej grupy wykonawców, której był członkiem, jeżeli faktycznie  

i konkretnie nie wykonywał wykazywanego zakresu usług. 

(tiret 2) 

O wykonanie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują 

lub będą dysponować co najmniej:  

Dla części nr 1 

⎯ 26 pracownikami zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę lub 

umowy zlecenie, wykonującymi czynności w zakresie realizacji 

zamówienia wskazanym w opisie przedmiotu zamówienia (zakres 
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czynności wykonywanych w ramach usługi) jeżeli wykonanie tych 

czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22  

§ 1 ustawy z dn. 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. 

poz.1320 t.j. z późn. zm.) 

Dla części nr 2  

⎯ 8 pracownikami zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę lub umowy 

zlecenie, wykonującymi czynności w zakresie realizacji zamówienia 

wskazanym w opisie przedmiotu zamówienia (zakres czynności 

wykonywanych w ramach usługi), jeżeli wykonanie tych czynności 

polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22  

§ 1 ustawy z dn. 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r.,  

poz.1320 t.j. z późn.zm.) 

Dla części nr 3  

⎯ 7 pracownikami zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę lub umowy 

zlecenie, wykonującymi czynności w zakresie realizacji zamówienia 

wskazanym w opisie przedmiotu zamówienia (zakres czynności 

wykonywanych w ramach usługi), jeżeli wykonanie tych czynności 

polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22  

§ 1 ustawy z dn. 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020r., 

poz.1320 t.j. z późn.zm.) 

Dla części nr 4  

⎯ 57 pracownikami zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę lub 

umowy zlecenie, wykonującymi czynności w zakresie realizacji 

zamówienia wskazanym w opisie przedmiotu zamówienia (zakres 

czynności wykonywanych w ramach usługi), jeżeli wykonanie tych 

czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22  

§ 1 ustawy z dn. 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r.,  

poz.1320 t.j. z późn.zm.) 

Dla części nr 5  

⎯ 38 pracownikami zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę lub 

umowy zlecenie, wykonującymi czynności w zakresie realizacji 

zamówienia wskazanym w opisie przedmiotu zamówienia (zakres 

czynności wykonywanych w ramach usługi), jeżeli wykonanie tych 

czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22  
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§ 1 ustawy z dn. 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r.,  

poz.1320 t.j. z późn.zm.) 

Dla części nr 6  

⎯ 16 pracownikami zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę lub 

umowy zlecenie, wykonującymi czynności w zakresie realizacji 

zamówienia wskazanym w opisie przedmiotu zamówienia (zakres 

czynności wykonywanych w ramach usługi), jeżeli wykonanie tych 

czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22  

§ 1 ustawy z dn. 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r.,  

poz.1320 t.j. z późn.zm.) 

Dla części nr 7  

⎯ 6 pracownikami zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę lub umowy 

zlecenie, wykonującymi czynności w zakresie realizacji zamówienia 

wskazanym w opisie przedmiotu zamówienia (zakres czynności 

wykonywanych w ramach usługi), jeżeli wykonanie tych czynności 

polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22  

§ 1 ustawy z dn. 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r.,  

poz.1320 t.j. z późn.zm.) 

Dla części nr 8  

⎯ 7 pracownikami zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę lub umowy 

zlecenie, wykonującymi czynności w zakresie realizacji zamówienia 

wskazanym w opisie przedmiotu zamówienia (zakres czynności 

wykonywanych w ramach usługi), jeżeli wykonanie tych czynności 

polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22  

§ 1 ustawy z dn. 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r.,  

poz.1320 t.j. z późn.zm.) 

Dla części nr 9  

⎯ 17 pracownikami zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę lub 

umowy zlecenie, wykonującymi czynności w zakresie realizacji 

zamówienia wskazanym w opisie przedmiotu zamówienia (zakres 

czynności wykonywanych w ramach usługi), jeżeli wykonanie tych 

czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art.22 

§1 ustawy z dn. 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r.,  

poz.1320 t.j. z późn.zm.) 
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Dla części nr 10  

⎯ 14 pracownikami zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę lub 

umowy zlecenie, wykonującymi czynności w zakresie realizacji 

zamówienia wskazanym w opisie przedmiotu zamówienia (zakres 

czynności wykonywanych w ramach usługi), jeżeli wykonanie tych 

czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art.22  

§ 1 ustawy z dn. 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r.,  

poz.1320 t.j. z późn.zm.) 

 
Wymagane ilości osób skierowanych do realizacji zamówienia są ilościami 

minimalnymi.  

W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie  

o udzielenie zamówienia (konsorcjum) warunki wskazane w Rozdziale VIII ust.2 pkt.4) 

tiret 2 SWZ mogą być spełnione łącznie przez składających wspólną ofertę.  

IX. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku 

do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych: 

1) w art.108 ust.1 Pzp; 

2) w art.109 ust.1 pkt.4, 5, 7 Pzp tj.: 

a) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego 

aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, 

którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on  

w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury 

przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury; 

b) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co 

podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku 

zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub 

nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać 

za pomocą stosownych dowodów; 

c) który z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub 

zakresie nie wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale 

nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej 

umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, co 

doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, 
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odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu 

rękojmi za wady; 

3) w art.7 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych 

rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę 

oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022  

poz. 835); 

2. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 Pzp.  

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

ust.1 pkt.1, 2, 5 i 6 Pzp lub art.109 ust.1 pkt.4, 5, 7 Pzp, jeżeli udowodni 

Zamawiającemu, że spełnił łącznie przesłanki wskazane w art.110 ust.2 Pzp. 

X. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU 

W POSTĘPOWANIU ORAZ WYKAZANIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA 

(PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE) 

1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć: 

1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że nie podlega 

wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Przedmiotowe 

oświadczenie Wykonawca składa w formie Jednolitego Europejskiego 

Dokumentu Zamówienia (ESPD), stanowiącego Załącznik nr 2 do 

Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (EU) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. 

ustanawiającego standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu 

zamówienia. Informacje zawarte w ESPD stanowią wstępne potwierdzenie, że 

Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału  

w postępowaniu. 

Wykonawca składa JEDZ, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej. 

JEDZ w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisuje 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoba upoważniona do 

reprezentowania wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji określoną  

w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym 

dokumencie. Te same zasady dotyczą JEDZ podmiotu udostępniającego 

zasoby. 
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Zamawiający informuje, iż instrukcję wypełnienia ESPD oraz edytowalną 

wersję formularza ESPD można znaleźć pod adresem: 

https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-publicznych-

regulacje/prawo-krajowe/jednolity-europejski-dokument-zamowienia. 

Zamawiający zaleca wypełnienie ESPD za pomocą serwisu dostępnego pod 

adresem: https://espd.uzp.gov.pl/. Postępując zgodnie z zamieszczoną tam 

instrukcją wypełnić wzór elektronicznego formularza ESPD, z zastrzeżeniem 

poniższych uwag: 

a) w Części II Sekcji D ESPD (Informacje dotyczące podwykonawców, na 

których zdolności Wykonawca nie polega) Wykonawca oświadcza czy 

zamierza zlecić osobom trzecim podwykonawstwo jakiejkolwiek części 

zamówienia (w przypadku twierdzącej odpowiedzi podaje ponadto, o ile 

jest to wiadome, wykaz proponowanych podwykonawców), natomiast 

Wykonawca nie jest zobowiązany do przedstawienia w odniesieniu do tych 

podwykonawców odrębnych ESPD, zawierających informacje wymagane  

w Części II Sekcja A i B oraz w Części III; 

b) w Części IV Zamawiający żąda jedynie ogólnego oświadczenia 

dotyczącego wszystkich kryteriów kwalifikacji (sekcja α), bez wypełniania 

poszczególnych Sekcji A, B, C i D; 

c) Część V (Ograniczenie liczby kwalifikujących się kandydatów) należy 

pozostawić niewypełnioną. 

 

Wykonawca nie składa dodatkowych oświadczeń, że nie zachodzą  

w stosunku do niego przesłanki wykluczenia, o których mowa  

w art.7 u.p.w.a. (Rozdział IX pkt.1 ppkt.3 SWZ), a Zamawiający badając te 

przesłanki wykluczenia oprze się na oświadczeniu złożonym przez Wykonawcę 

w części III, sekcja D JEDZ, dodatkowo poddając je weryfikacji poprzez 

sprawdzenie publicznie dostępnych rejestrów.  

Celem ułatwienia Wykonawcy sporządzenia JEDZ Zamawiający przygotował 

formularz JEDZ (załącznik nr 2 do SWZ). 

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców JEDZ 

składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw 

wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie,  

w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału  

w postępowaniu.  

https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-publicznych-regulacje/prawo-krajowe/jednolity-europejski-dokument-zamowienia
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-publicznych-regulacje/prawo-krajowe/jednolity-europejski-dokument-zamowienia
https://espd.uzp.gov.pl/
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Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów 

udostępniających zasoby, przedstawia JEDZ 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. 

 
2) odpis lub informację z KRS, CEiDG lub innego właściwego rejestru  

w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest 

umocowana do jego reprezentowania, sporządzony nie wcześniej niż  

3 miesiące przed złożeniem. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia 

dokumentów, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych  

i ogólnodostępnych baz danych, ile wykonawca wskazał dane umożliwiające 

dostęp do tych dokumentów 

2. Zgodnie z art.126 ust.1 ustawy Pzp, 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, następujących podmiotowych środków 

dowodowych: 

1) oświadczenie Wykonawcy w zakresie art.108 ust.1 pkt.5 Pzp, o braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 

16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r.  

poz. 369), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę 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 - wzór oświadczenia 

stanowi załącznik nr 4 do SWZ; 

2) oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych  

w oświadczeniu, o którym mowa w art.125 ust.1 Pzp w zakresie odnoszącym 

się do podstaw wykluczenia wskazanych w art.108 ust.1 pkt.3-6 Pzp oraz  

w zakresie podstaw wykluczenia wskazanych w art.109 ust.1 pkt. 5 -7 Pzp - 

wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SWZ; 

3) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie dotyczącym podstaw 

wykluczenia wskazanych w art.108 ust.1 pkt.1, 2, 4 Pzp sporządzona nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem; 
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4) oświadczenie, że Wykonawca przez cały okres trwania umowy utrzyma 

zatrudnienie na umowę o pracę lub umowy zlecenie - wzór oświadczenia 

stanowi załącznik nr 9 do SWZ; 

5) wykaz 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 dostawy 

lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów 

określających, czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane 

należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne 

dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub 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. 

Wykaz usług musi potwierdzać spełnienie warunku udziału w postępowaniu  

w zakresie określonym w Rozdziale VIII ust.2 pkt.4) tiret 1 SWZ. Wzór wykazu 

usług stanowi załącznik nr 8 do SWZ. 

 

3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej: 

1) zamiast dokumentów, o których mowa w ust.1 pkt.3 składa dokument lub 

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

zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono 

upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu  

z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie 

znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury 

przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury -wystawione nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem. 

2) zamiast dokumentów, o których mowa w ust.2 pkt.3, 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 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego 
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złożeniem oraz składa informację z odpowiedniego rejestru zawierającego 

informacje o jego beneficjentach rzeczywistych albo, w przypadku braku 

takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ 

sądowy lub administracyjny kraju, w którym 

4. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie 

wydaje się dokumentów, o których mowa w ust.3, lub gdy dokumenty te nie 

odnoszą się do wszystkich przypadków wskazanych w SWZ, 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. Wymagania dotyczące terminu wystawienia 

dokumentów lub oświadczeń są analogiczne jak w ust.3. 

5. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli: 

1) może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych,  

w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 

2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 

publiczne, o ile Wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa  

art.125 ust.1 Pzp dane umożliwiające dostęp do tych środków; 

2) podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść 

odpowiada zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust.1 Pzp. 

6. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków 

dowodowych, które zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki 

oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność. 

7. W zakresie nieuregulowanym ustawą Pzp. lub niniejszą SWZ do oświadczeń  

i dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają 

w szczególności 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 oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia  grudnia 2020 r. 

w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań 

technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji 
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elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub 

konkursie. 

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

XI. POLEGANIE NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW 

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału  

w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w stosownych sytuacjach oraz  

w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na 

zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub 

ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru 

prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. 

2. Wymagania dotyczące polegania na zdolnościach lub sytuacjach innych 

podmiotów, o których mowa w ust.1: 

1) 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 lub inny podmiotowy środek 

dowodowy potwierdzający tą okoliczność; 

2) Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty 

udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja 

finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę 

spełniania warunków udziału w postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą 

wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane 

względem Wykonawcy. 

3) Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada 

solidarnie z Wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub 

ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek 

nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów 

podmiot ten nie ponosi winy. 

4) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub 

finansowa podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania 

przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec 

tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca  

w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym 



Nr postępowania: 52/26/PN/2022 

Strona 22 z 40 

 

podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki 

udziału w postępowaniu. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert, powoływać 

się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na 

etapie składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo 

ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów 

udostępniających zasoby. 

3. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych 

podmiotów na zasadach określonych w ust. 2, będzie dysponował niezbędnymi 

zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego 

oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje 

rzeczywisty dostęp do ich zasobów, a także w celu wykazania braku wobec tych 

podmiotów podstaw do wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje 

się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca: 

1) Składa wraz z ofertą zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia 

niezbędnych zasobów Wykonawcy. Wzór zobowiązania stanowi załącznik 

nr 6 do SWZ; 

2) składa wraz z ofertą Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (ESPD)  

dotyczący tych podmiotów, w zakresie wskazanym w Części II Sekcji C 

ESPD (Informacje na temat polegania na zdolności innych podmiotów); 

3) w terminie określonym w Rozdziale IX ust.3 SWZ, przedkłada  

w odniesieniu do tych podmiotów oświadczenia i dokumenty tam 

wskazane. 

XII. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ  

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA (SPÓŁKI CYWILNE/ KONSORCJA) 

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim 

przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich  

w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty  

w postaci elektronicznej. 

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (ESPD) składa każdy z Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te wstępnie potwierdzają 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia  
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w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia. 

3. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia  

z postępowania, w tym oświadczenie dotyczące przynależności lub braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wskazują  

w formularzu oferty, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. 

5. Żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie nie może 

podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art.108 ust.1 i art.109 ust.1 

pkt. 4, 5 i 7 Pzp, na podstawie art.7 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.  

o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na 

Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022  

poz. 835) oraz na podstawie przepisów art.5 k rozporządzenia Rady (UE) 

833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576. 

XIII. INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY 

UŻYCIU KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ  

Z WYKONAWCAMI, ORAZ INFORMACJE O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH  

I ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA I ODBIERANIA 

KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ 

1. Postępowanie jest prowadzone w języku polskim. 

2. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia i w konkursie, w tym 

składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 

konkursie, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń 

między Zamawiającym a Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych  

w ustawie Pzp odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez 

środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej 

zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą 

elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 123 i 730).  

3. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art.125 ust.1 Pzp podmiotowe środki 

dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby 

sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, 

w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt.. Zamawiający 

rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym 

wskazaniem na .pdf 
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4. Ofertę, a także oświadczenie o jakim mowa w Rozdziale X ust.1 SWZ składa się, 

pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej 

opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.  

5. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie 

jednego z formatów: 

a) .zip  

b) .7Z 

6. Wśród formatów powszechnych a NIE występujących w rozporządzeniu są: .rar 

.gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną 

uznane za złożone nieskutecznie. 

7. Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą 

weryfikację podpisu, Zamawiający zaleca, w miarę możliwości, 

przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format .pdf  i opatrzenie 

ich podpisem kwalifikowanym PAdES.  

8. Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem 

XAdES. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać 

łącznie z dokumentem podpisywanym. 

9. Zamawiający zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, 

stosować podpisy tego samego rodzaju.  

10. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski lub informacje Wykonawcy przekazują: 

poprzez Platformę, dostępną pod adresem: 

https://platformazakupowa.pl/pn/43wog 

11. W sytuacji awarii lub przerwy technicznej platformy zakupowej Zamawiający 

dopuszcza, opcjonalnie, komunikację za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

Adres poczty elektronicznej osoby uprawnionej do kontaktu z Wykonawcami: 

43wog.szp@ron.mil.pl z podaniem nazwy i sygnatury postępowania. Nie dotyczy 

składania ofert oraz dokumentów składanych wraz z ofertą. Informację o braku 

dostępu do Platformy Wykonawca jest zobowiązany NIEZWŁOCZNIE przesłać 

Zamawiającemu z podaniem min. daty i godziny w którym wystąpiła 

niedostępność /błąd lub awaria Platformy wraz z opisem zaistniałej sytuacji. 

12. Zgodnie z art.67 ustawy Pzp Zamawiający podaje wymagania techniczne 

związane z korzystaniem z Platformy: 

https://platformazakupowa.pl/pn/43wog
mailto:43wog.szp@ron.mil.pl
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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) Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 

1.3. 

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. 

13. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest w zakresie 

proceduralnym: 

Pani Violetta Białecka, tel. 261 68 62 79 

Pani Dominika Pundor, tel. 261 68 62 82 

14. Jednocześnie Zamawiający informuje, że inny kontakt - zarówno  

z Zamawiającym jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania się  

z Wykonawcami odbywał się będzie w sposób wskazany w niniejszym rozdziale 

SWZ. Oznacza to, że Zamawiający nie będzie reagował na inne formy 

kontaktowania się z nim, w szczególności na kontakt telefoniczny lub/i osobisty  

w swojej siedzibie. 

15. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawcy powinni posługiwać 

się numerem przedmiotowego postępowania.  

16. W przypadku podmiotów wspólnych wszelka korespondencja prowadzona będzie 

wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem). 

17. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie 

treści SWZ. 
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18. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby 

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. 

19. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później 

niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek  

o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 7 dni 

przed upływem terminu składania ofert.  

20. Jeżeli zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w ust.15, 

przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich 

zainteresowanych wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego 

przygotowania i złożenia ofert. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa 

na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie  treści SWZ. W przypadku gdy 

wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa  

w ust.15, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz 

obowiązku przedłużenia terminu składania ofert. 

21. 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. 

22. 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. 

23. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego: 

http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
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a) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone  

w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem   

w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący, 

b) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod 

linkiem. 

24. 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 Pzp. 

25. 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. 

XIV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT ORAZ WYMAGANIA 

FORMALNE DOTYCZĄCE SKŁADANYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

2. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ. 

3. Wykonawca składa ofertę pod rygorem nieważności w formie elektronicznej, 

podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym, na którą składają się: 

1) wypełniony formularz ofertowy sporządzony wg załącznika nr 1 do SWZ 

odpowiednio do składanej części - nie podlega uzupełnieniu; 

2) wypełniony formularz cenowy sporządzony wg załącznika nr 3a – 3d do 

SWZ odpowiednio do składanej części - nie podlega uzupełnieniu; 

3) oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu 

Zamówienia (ESPD), o którym mowa w Rozdziale IX ust.1 SWZ sporządzone 

wg załącznika nr 2 do SWZ; 

https://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin
https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view
https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view
http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
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4) oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia (jeżeli dotyczy) sporządzone wg załącznika nr 7 do SWZ; 

5) zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w Rozdziale XI ust.3 pkt.1 

SWZ (jeżeli dotyczy) sporządzone wg załącznika nr 6 do SWZ; 

6) oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu 

Zamówienia (ESPD), o którym mowa w Rozdziale XI ust.3 pkt.2 SWZ (jeżeli 

dotyczy) sporządzone wg załącznika nr 2 do SWZ; 

7) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; 

8) wadium – wniesienie wadium w poręczeniach lub gwarancjach powinno 

obejmować przekazanie tego dokumentu w takiej formie, w jakiej został on 

ustanowiony przez gwaranta, tj. oryginału dokumentu podpisanego 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez jego wystawcę (jeżeli 

dotyczy);  

9) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie 

pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy).  

4. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania 

Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub 

innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo 

przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. W celu potwierdzenia, że 

osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, 

zamawiający żąda od Wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru 

Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub 

innego właściwego rejestru.  

5. Jeżeli ofertę i załączniki podpisuje osoba inna niż wynika to ze sposobu 

reprezentacji wówczas musi być wraz z ofertą złożone pełnomocnictwo lub inny 

dokument. W treści pełnomocnictwo/dokument musi zawierać określenie do jakich 

czynności w prowadzonym postępowaniu upoważniony jest pełnomocnik 

działający w imieniu wykonawcy. 

6. Pełnomocnictwo/dokument musi być załączone do oferty w oryginale w takiej 

samej formie jak składana oferta tj. w formie elektronicznej podpisane 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Dopuszcza się także złożenie 

elektronicznej kopii pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej 

w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art.97 § 2 

ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie, które to poświadczenie 
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notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym bądź też opatrzenie 

skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej 

kwalifikowanym podpisem mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie 

może być uwierzytelniona przez pełnomocnika.  

7. Oświadczenia i dokumenty składane przez podmiot udostępniający zasoby muszą 

być podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentacji tego podmiotu lub 

pełnomocnika. Pełnomocnictwo należy załączyć do oferty. Zapisy pkt. 5 i 6 SWZ 

stosuje się. 

8. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił 

wzory w formie formularzy zamieszczonych w załącznikach do SWZ, powinny być 

sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy. 

9. Ofertę, w tym Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (ESPD), sporządza się, 

pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (podpisanej kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym). 

10. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający 

się na ofertę powinien być czytelny. 

11. W przypadku, gdy dokumenty lub oświadczenia dostępne są w języku obcym, 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przedstawił tłumaczenie takiego 

dokumentu lub oświadczenia. 

12. Przygotowując ofertę Wykonawca winien dokładnie zapoznać się z zawartością 

wszystkich dokumentów składających się na SWZ, którą należy odczytywać wraz 

z ewentualnymi zmianami i wyjaśnieniami wnoszonymi przez Zamawiającego  

i zamieszczanymi na Platformie. 

13. W przypadku zastrzeżenia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa  

w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji, Wykonawca ma obowiązek wydzielić te informacje i złożyć  

w osobnym pliku. W razie jednoczesnego wystąpienia w danym dokumencie lub 

oświadczeniu treści o charakterze jawnym i niejawnym, należy podzielić ten plik 

na dwa pliki i każdy z nich odpowiednio oznaczyć. Odpowiednie oznaczenie 

zastrzeżonej treści oferty spoczywa na Wykonawcy. Wykonawca zgodnie  

z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp zobowiązany jest wykazać, iż zastrzeżone 

informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, pod rygorem możliwości 

ich odtajnienia. W sytuacji, gdy Wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które 

nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów 

ustawy lub odrębnych przepisów, informacje te będą podlegały udostępnieniu na 
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takich samych zasadach, jak pozostałe niezastrzeżone informacje. Wykonawca 

nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp.  

14. Zamawiający zaleca aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po 

podpisaniu ich podpisem kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem 

integralności plików co równoważne będzie z koniecznością odrzucenia oferty  

w postępowaniu. 

XV. SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY 

1. Wykonawca w formularzu ofertowym winien przedstawić cenę ofertową netto oraz 

brutto w PLN z wyszczególnieniem podatku VAT, która musi wynikać ze ścisłego 

wypełnienia formularza cenowego stanowiącego Załącznik nr 3a-3d do SWZ -

odpowiednio do części.  

2. Sposób obliczenia ceny został określony w formularzu cenowym. Wykonawca 

obliczy wartość brutto (cenę oferty) oddzielnie dla każdej część, zgodnie ze 

wskazanym tam algorytmem.  

3. Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszej SWZ, 

powinien w cenie ująć wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego 

wykonania przedmiotu zamówienia oraz uwzględnić inne opłaty i podatki, a także 

ewentualne upusty i rabaty zastosowane przez wykonawcę. 

4. Wszelkie koszty związane z wykonywaniem przedmiotu zamówienia, w tym 

koszty środków czystości oraz zapewnienia sprzętu i osób muszą być 

wkalkulowane w cenę oferty. 

5. Wszystkie wartości określone w formularzu cenowym oraz ostateczna cena oferty 

muszą być naliczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Kwoty należy 

zaokrąglić do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, 

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

6. Cena podana na Formularzu Ofertowym jest ceną ostateczną, niepodlegającą 

negocjacji i wyczerpującą wszelkie należności Wykonawcy wobec Zamawiającego 

związane z realizacją przedmiotu zamówienia. 

7. Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do 

dwóch miejsc po przecinku. 

8. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walucie obcej. 

9. Zamawiający nie będzie udzielał zaliczek na wykonanie przedmiotu zamówienia. 
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10. Wyliczona cena oferty brutto będzie służyć do porównania złożonych ofert i do 

rozliczenia w trakcie realizacji zamówienia. 

11. Do wyliczenia ceny należy zastosować stawkę VAT według obowiązujących 

przepisów i stanu faktycznego na dzień złożenia oferty. W przypadku 

zastosowania innej stawki, niż obowiązująca, Wykonawca zobowiązany jest 

dołączyć do oferty pisemne uzasadnienie zastosowania tej stawki, wystawione 

bądź potwierdzone przez właściwy organ. 

12. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania  

u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 

2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.), dla 

celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu Zamawiający dolicza do 

przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby 

obowiązek rozliczyć. W ofercie, o której mowa w ust.3, Wykonawca ma 

obowiązek: 

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

powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego; 

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

będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego; 

3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym 

Zamawiającego, bez kwoty podatku; 

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

Wykonawcy, będzie miała zastosowanie. 

13. Brak złożenia ww. informacji będzie postrzegany jako brak powstania obowiązku 

podatkowego u Zamawiającego.  

XVI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

1. Wykonawca zobowiązany jest, do zabezpieczenia swojej oferty w wadium  

w wysokości: 

Część 1 – 76 940,00 zł; 

Część 2 – 34 075,00 zł  

Część 3 – 26 364,00 zł 

Część 4 – 108 727,00 zł 

Część 5 – 116 587,00 zł 

Część 6 – 73 623,00 zł 
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Część 7 – 30 126,00 zł 

Część 8 – 38 772,00 zł 

Część 9 – 83 615,00 zł 

Część 10 – 93 478,00 zł 

2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje 

nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, 

o których mowa w art.98 ust.1 pkt.2 i 3 oraz ust.2 Pzp. 

3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 

1) pieniądzu;  

2) gwarancjach bankowych; 

3) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

4) 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 2020 r. poz. 299). 

4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy 

97 1010 1674 0030 3013 9120 0000 z dopiskiem na przelewie: „Wadium  

w postępowaniu 52/26/PN/2022 część ….. Wadium musi wpłynąć na wskazany 

rachunek bankowy zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania 

ofert. 

UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty 

termin uznania rachunku Zamawiającego. 

5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi spełniać co najmniej 

poniższe wymagania:  

1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę 

wadium przez Wykonawcę określone w ustawie Pzp.  

2) z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty 

całej kwoty wadium; 

3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie; 

4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż 

termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą 

jest dzień składania ofert);  
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5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer 

przedmiotowego postępowania; 

6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: 43 Wojskowy Oddział 

Gospodarczy w Świętoszowie 

7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia (art.58 Pzp), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja 

obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) 

wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum); 

8) musi zostać złożone w postaci elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym przez wystawcę poręczenia lub gwarancji. 

6. W przypadku wniesienia wadium w formie:  

1) pieniężnej - zaleca się, by dowód dokonania przelewu został dołączony do 

oferty;  

2) poręczeń lub gwarancji - wymaga się, by oryginał dokumentu został 

złożony wraz z ofertą. 

7. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób 

nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu 

związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa 

w art.98 ust.2 pkt.3 Pzp zostanie odrzucona. 

8. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art.98 Pzp. 

XVII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1. Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 23.11.2022 r. 

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania 

ofert. 

3. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem 

terminu związania ofertą określonego w dokumentach zamówienia, zamawiający 

przed upływem terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie do wykonawców 

o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, 

nie dłuższy niż 60 dni. 
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4. Przedłużenie terminu związania ofertą, wymaga złożenia przez wykonawcę 

pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania 

ofertą i następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie 

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

ofertą. 

XVIII. SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

1. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 26.08.2022 r. do 

godziny 08:30.  

2. Wykonawca składa ofertę w formie elektronicznej za pośrednictwem bezpłatnej 

Platformy Zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/43wog. 

3. Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w SWZ dokumenty. 

4. W celu złożenia oferty należy zarejestrować (zalogować) się na Platformie 

i postępować zgodnie z instrukcjami dostępnymi u dostawcy rozwiązania 

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

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

wymaganych załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”. 

6. Oferta lub wniosek składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym 

podpisem kwalifikowanym. 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 kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

7. 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. 

8. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do 

złożonej oferty lub wycofać ofertę. W tym celu należy w systemie Platformy kliknąć 

przycisk „Wycofaj ofertę”. Zmiana oferty następuje poprzez wycofanie oferty oraz 

jej ponownym złożeniu. 

https://platformazakupowa.pl/pn/43wog
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
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9. Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania 

oferty znajduje się na stronie internetowej pod adresem:  

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

15. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności  

z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca składający ofertę. 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

16. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe lub nieterminowe 

złożenie oferty. Zaleca się, aby rozpocząć składanie oferty z odpowiednim 

wyprzedzeniem.  

17. Podczas podpisywania plików zaleca się stosowanie algorytmu skrótu SHA2 

zamiast SHA1.   

18. Jeśli wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wcześniejsze 

podpisanie każdego ze skompresowanych plików.  

19. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem 

czasu. 

20. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.08.2022 r. o godz. 09:00. 

21. Otwarcie ofert nie będzie publiczne. 

22. Najpóźniej przed otwarciem ofert, Zamawiający udostępnia na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza się przeznaczyć 

na sfinansowanie zamówienia.  

23. Niezwłocznie po otwarciu ofert, Zamawiający udostępnia na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania informacje o:  

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach 

prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania 

Wykonawców, których oferty zostały otwarte;  

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 

24. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje 

brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, 

otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii. 

25. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania. 

https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
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XIX. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH 

KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 

1. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena. 

2. Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta Wykonawcy z najniższą ceną 

spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu. 

3. Cena powinna obejmować koszt wykonania całości zamówienia, w tym wszystkie 

koszty pośrednie związane z wykonywaniem zamówienia. 

4. Zamawiający, zgodnie z art.246 ust.2 ustawy Pzp może zastosować jako jedyne 

kryterium oceny ofert albo jako kryterium o wadze przekraczającej 60%, jeżeli 

określi w opisie przedmiotu zamówienia wymagania jakościowe odnoszące się do 

co najmniej głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia. 

5. Opis przedmiotu zamówienia opracowany został zgodnie z wymogiem ujęcia  

w nim wymagań jakościowych odnoszących się do co najmniej głównych 

elementów określających wszystkie istotne parametry lub cechy przedmiotu 

zamówienia. 

XX. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE 

PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie 

krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze 

najkorzystniejszej oferty. 

2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed 

upływem terminu, o którym mowa w ust.1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia prowadzonym w trybie podstawowym złożono tylko jedną ofertę. 

3. Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie 

wskazanym przez Zamawiającego. 

4. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających 

się o udzielenie zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed 

zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej 

współpracę tych Wykonawców. 

5. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla 

się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi 

wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może 
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dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych  

w postępowaniu wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo 

unieważnić postępowanie. 

6. Wykonawca będący cudzoziemcem lub zatrudniającym cudzoziemców przed 

przystąpieniem do realizacji umowy zobowiązany jest poinformować 

Zamawiającego o tym fakcie w celu uzyskania akceptacji Służby Kontrwywiadu 

Wojskowego. 

7. W przypadku zatrudnienia przez Wykonawcę/Podwykonawcę do realizacji umowy 

obcokrajowców, wymagane jest pozwolenie wydane na zasadach określonych  

w Decyzji Nr 19/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 stycznia 2017 roku  

w sprawie organizowania współpracy międzynarodowej w resorcie obrony 

narodowej (Dz. U. MON z 2017 r. poz. 18). 

8. Wykonawca (podwykonawca), jeżeli przy realizacji zamówienia będzie posługiwał 

się cudzoziemcami, którzy będą wchodzili na teren 43 WOG, musi uzyskać 

pozwolenie odpowiednich organów na wstęp tych osób na teren jednostki, 

zgodnie z zapisami Rozdziału VI Decyzji Nr 19/MON Ministra Obrony Narodowej  

z dnia 24 stycznia 2017 roku w sprawie organizowania współpracy 

międzynarodowej w resorcie obrony narodowej (Dz. U. MON z 2017 r. poz. 18). 

9. Brak zgody w formie pozwolenia jednorazowego będzie skutkował 

niewpuszczeniem cudzoziemców na teren 43 Wojskowy Oddział Gospodarczy  

w Świętoszowie, przy czym nie może być to traktowane jako utrudnienie realizacji 

zamówienia przez Zamawiającego. 

10. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, będzie 

zobowiązany przed podpisaniem umowy do: 

1) wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości  

i formie określonej w Rozdziale XXI SWZ; 

2) przedłożenia ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na 

poszczególne zadania na kwotę co najmniej 100% ceny brutto umowy; 

3) podpisania porozumienia o współpracy w zakresie BHP, pomiędzy 

Wykonawcą a Pracodawcą (Jednostką Wojskową) na terenie którego będą 

świadczone usługi, zgodnie z art.208 Kodeksu Pracy; 

4) dostarczenia wykazu pracowników świadczących usługi; 
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5) dokumenty uprawniające do dostępu do informacji niejawnych zgodnie  

z Rozdziałem IV ust. 14 SWZ; 

6) złożenia wniosku do uzyskania przepustek wstępu dla pracowników  

i pojazdów Wykonawcy. 

XXI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO 

WYKONANIA UMOWY 

1. Zamawiający wymaga od wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako 

najkorzystniejsza wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy  

w wysokości 5 % ceny całkowitej oferty . 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie 

pokrycia ewentualnych roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania umowy. 

3. Zabezpieczenie powinno być wniesione przed podpisaniem umowy. 

4. Zabezpieczenie może być wniesione w następujących formach: 

a) w pieniądzu; 

b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze 

zobowiązaniem pieniężnym; 

c) w gwarancjach bankowych; 

d) w gwarancjach ubezpieczeniowych; 

e) w 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. 

5. Zabezpieczenie w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto 

rachunek Zamawiającego o numerze: 63 1010 1674 0030 3013 9120 1000  

- z dopiskiem „Zabezpieczenie należytego wykonania umowy  

w postępowaniu nr 52/26/PN/2022 część ….”. W przypadku wniesienia 

wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty 

wadium na poczet zabezpieczenia. Zabezpieczenie uważa się za wniesione,  

z chwilą zaksięgowania środków na rachunku zamawiającego. 
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6. Uwaga: Przed złożeniem poręczenia lub gwarancji Wykonawca winien 

przedstawić projekt dokumentu Zamawiającemu w celu uzyskania akceptacji 

jego treści. Zabezpieczenie wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi 

spełniać co najmniej poniższe wymagania:  

1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie okoliczności związane 

z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy (w tym pokryciu 

naliczonych kar umownych), bez potwierdzania tych okoliczności; 

2) wszelkie zmiany, uzupełnienia lub modyfikacje warunków umowy lub 

przedmiotu zamówienia nie mogą zwalniać gwaranta  

z odpowiedzialności wynikającej z poręczenia lub gwarancji; 

3) z jej treści powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta lub 

poręczyciela do zapłaty całej kwoty zabezpieczenia; 

4) powinna być nieodwołalna i bezwarunkowa oraz płatna na pierwsze 

żądanie; 

5) musi jednoznacznie określać termin obowiązywania poręczenia lub 

gwarancji; 

6) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa 

przedmiotowego postępowania;  

7) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: 43 Wojskowy Oddział 

Gospodarczy w Świętoszowie; 

8) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia, Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja 

obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub 

gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się  

o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

(konsorcjum). 

7. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy 

w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez 

Zamawiającego za należyte wykonanie. 
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XXII. INFORMACJE O TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY ORAZ MOŻLIWOŚCI JEJ 

ZMIANY 

1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego na warunkach określonych we Wzorze Umowy 

stanowiącym Załącznik do SWZ. 

2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego 

zobowiązaniem zawartym w ofercie. 

3. Zmiana umowy podlega unieważnieniu, jeżeli została dokonana z naruszeniem  

art.454 i art.455 Pzp.  

4. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści 

wybranej oferty w zakresie wskazanym we Wzorze Umowy stanowiącym Załącznik 

do SWZ. 

5. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, 

zachowania formy pisemnej. 

XXIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 

WYKONAWCY 

Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 

zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 

zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach 

przewidzianych w dziale IX ustawy Pzp (art.505–590). 

XXIV. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SWZ 

Załącznik nr 1   Formularz Ofertowy 

Załącznik nr 2    Formularz JEDZ 

Załącznik nr 3a - 3d Formularz cenowy (odpowiednio do części). 

Załącznik nr 4   Informacja o przynależności do grupy kapitałowej 

Załącznik nr 5   Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji  

Załącznik nr 6   Zobowiązanie podmiotu do udostępnienia zasobów do 

wykonania zamówienia  

Załącznik nr 7   Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się 

o zamówienie  

Załącznik nr 8   Wykaz usług 

Załącznik nr 9   Oświadczenie o osobach 

 

INNE DOKUMENTY 

Załącznik nr 10 – Powierzchnie wewnętrzne – część nr 1 - 5. 

Załącznik nr 11 – Powierzchnie zewnętrzne – część nr 6 - 10. 


