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Nr postępowania: 261-1/21 

 

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne w 

trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji, którego przedmiotem są kompleksowe 

usługi sprzątania – zamówienie jest podzielne na dwie części: część I i część II  

 

Nazwy i kody zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

90911000-6- usługi sprzątania/czyszczenia miejsc noclegowych, budynków i okien 

90911200-8 – usługi sprzątania budynków 

90911300-9 – usługi czyszczenia okien 

90919100-3 – usługi czyszczenia urządzeń biurowych 

90918000-5 – usługi czyszczenia pojemników na odpadki 

90919200-4 – usługi sprzątania biur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZATWIERDZIŁ: 

Dariusz Jaworski 

Dyrektor Instytutu Książki 

 

 

 

 

 

 

Kraków, 02.02.2021  
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Rozdział 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1.1 Zamawiającym jest: 

Instytut Książki 
ul. Zygmunta Wróblewskiego 6 
31-148 Kraków 
 

tel. (+48) 12 61 71 900 

Adres poczty elektronicznej: e-mail: biuro[at]instytutksiazki.pl 

NIP: 676-22-53-464 

REGON: 356775805 

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://instytutksiazki.pl/ 
 
Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz 

inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: 
http://bip.instytutksiazki.pl/ 

 
1.2 Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: 

Imię i nazwisko: Jacek Wąsik 

e-mail: j.wasik@instytutksiazki.pl  

Godziny pracy od 8.00 do 16.00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 

 

1.3 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym, 

na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2019 r., poz. 2019, ze zm.) zwanej dalej także  „ustawą” oraz aktów wykonawczych 
wydanych na jej podstawie. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Warunków 
Zamówienia zastosowanie mają przepisy ustawy. 

1.4 Zamówienie, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1) ustawy jest zamówieniem klasycznym i nie  przekracza 
kwoty progów unijnych, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1) ustawy. 

1.5 Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia 

negocjacji. 

1.6 Użyte w niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia (oraz w załącznikach) terminy mają 
następujące znaczenie: 

a) „ustawa” – z dnia 11 września  2019  r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 
2019 r. ze zm.) 

b) „SWZ” – niniejsza Specyfikacja Warunków Zamówienia, 

c) „OPZ” –  Opis Przedmiotu Zmówienia, 

d) „zamówienie” – zamówienie publiczne, którego przedmiot został opisany w Rozdziale 2 
niniejszej SWZ, 

e) „postępowanie” – postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego dotyczy 
niniejsza SWZ, 

f) „Zamawiający” – Instytut Książki, 

https://instytutksiazki.pl/
http://bip.instytutksiazki.pl/
mailto:j.wasik@instytutksiazki.pl
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g) „Platforma zakupowa” – narzędzie do komunikacji między Zamawiającym a wykonawcami, 
umożliwiające realizację procesu związanego z udzielaniem zamówienia publicznego  
w formie elektronicznej, służące w szczególności do przekazywania ofert, oświadczeń, zwane 
dalej „Platformą” lub „Systemem”. 

1.7 Wykonawca powinien dokładnie zapoznać się z niniejszą SWZ i złożyć ofertę zgodnie z jej 
wymaganiami. 

1.8 Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 

1.9 Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub 
dołączenia katalogów elektronicznych do oferty. 

Rozdział 2 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA, CZĘŚCI I – II 

 TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

2.1 Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie kompleksowej usługi sprzątania, polegającej na 

utrzymaniu czystości i wykonywaniu prac porządkowych w budynkach Instytutu Książki. 

2.2  Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną 

liczbę części zamówienia. Zamówienie jest podzielne na dwie części: 

Część I  - Instytut Książki ul. Wróblewskiego 6; 31-148 Kraków, zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ. 

Część II - Budynki Instytutu Książki w Warszawie: ul. Foksal 17 Warszawa, ul. Górskiego 1/68 

Warszawa, ul. Wiejska 16  lok 27 Warszawa, ul. Mazowiecka 11 Warszawa, ul. Kozia 3/5 m 6 

Warszawa, ul. Śniegockiej 10 m 11 Warszawa, ul. Parandowskiego 19  Warszawa, zgodnie z 

załącznikiem nr 1a do SWZ. 

2.3 OPZ, odpowiednio dla każdej części zawarty jest w załączniku nr 1 do SWZ i stanowi jej integralną 

część. Po zawarciu umowy/umów na poszczególne części OPZ dla danej części będzie stanowił 

odpowiednio załącznik nr 3 do umowy zawartej w wyniku udzielenia zamówienia. 

2.4 Zamawiający nie przewiduje prawa opcji. 

2.5 Wymagania związane z realizacją zamówienia w zakresie zatrudnienia przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego 

czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu 

pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U.  

z 2019 r. poz. 1040, 1043 i 1495), zostały określone odpowiednio dla każdej części w OPZ  stanowiącym  

załącznik nr 1 do SWZ oraz w § 5 ust. 3-12 projektowanych postanowień umowy, stanowiących 

załącznik nr 2 do SWZ.  

Uwaga! Powyższy wymóg zatrudnienia nie dotyczy składających ofertę: osób fizycznych prowadzących 

działalność gospodarczą, które zobowiążą się do osobistego świadczenia ww. prac oraz wspólników 

spółek osobowych, którzy zobowiążą się do osobistego świadczenia tych prac na rzecz spółki, w takim 

zakresie, w jakim ww. osoby zapewnią osobistą realizację zamówienia. 

2.6 Zamawiający nie wymaga w zakresie zatrudnienia osób dodatkowych wymagań na podstawie art. 

96 ust. 2 pkt 2 ustawy. 

2.7 Zamawiający przewiduje możliwość dokonania wizji lokalnej w dniu 04. 02. 2021 r.  

Część I  - Instytut Książki ul. Wróblewskiego 6; 31-148 Kraków, godz. 9:00 

Część II - Budynki Instytutu Książki w Warszawie:  
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-ul. Foksal 17 Warszawa, godz. 9:00; 

- ul. Górskiego 1/68 Warszawa, godz. 10:30; 

- ul. Wiejska 16  lok 27 Warszawa, godz. 16.30; 

- ul. Mazowiecka 11 Warszawa, godz. 15:00; 

- ul. Kozia 3/5 m 6 Warszawa, 13:30; 

- ul. Śniegockiej 10 m 11 Warszawa, godz. 18:00; 

- ul. Parandowskiego 19  Warszawa, godz. 12:00. 

Zainteresowani powinni zgłosić chęć odbycia wizji lokalnej dla danej części, po uprzednim umówieniu z 

Zamawiającym za pomocą e-maila: j.wasik@instytutksiazki.pl. lub za pośrednictwem Platformy 

Zakupowej w zakładce „Pytania i Odpowiedzi”. Odbycie wizji lokalnej nie stanowi warunku 

koniecznego do złożenia oferty w danej części, przy czym Zamawiający zaleca udział w wizji 

lokalnej w celu pełnego zapoznania się ze specyfiką budynków w lokalizacjach, o których mowa 

w OPZ, dla których przedmiot zamówienia będzie świadczony. 

Podczas wizji lokalnej Zamawiający nie będzie udzielał wyjaśnień wykraczających poza treści zawarte 

w dokumentacji przetargowej. Zgodnie z art. 284 ustawy Wykonawca może zwrócić się do 

Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. 

2.8 Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 
7 i 8.  

2.9 Zamawiający zastrzega  obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań. 
Przez kluczowe zadania należy rozumieć: czynności, o których mowa w OPZ z wyłączeniem 
czynności Koordynatora. 

 

Rozdział 3 

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA  

 

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać zamówienie przez okres 10 miesięcy od dnia przejęcia 

obiektów do dnia 31.12.2021 r. (dotyczy obu części zamówienia). 

Rozdział 4 

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI 

TEJ UMOWY 

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone 
do treści tej umowy, określone zostały w załączniku nr 2 do SWZ. Zamawiający dopuszcza zmiany 
umowy na warunkach wskazanych w załączniku nr 2 do SWZ. 
 
 

ROZDZIAŁ 5 

INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU KTORYCH 

ZAMAWIAJĄCYBĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCAMI, ORAZ INFORMACJE  

O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA  

I ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ 

5.1 Postępowanie jest prowadzone w języku polskim. 

mailto:j.wasik@instytutksiazki.pl
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W postępowaniu Zamawiający wymaga przekazywania sobie przez strony postępowania oświadczeń, 
wniosków, zawiadomień oraz informacji przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za 
pośrednictwem Platformy znajdującej się pod adresem: https://instytutksiazki.ezamawiajacy.pl w 
zakładce „Korespondencja”. Szczegółowa Instrukcja korzystania z Platformy, w tym wymagania 

techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy jej użyciu 

dostępna jest w zakładce „Regulacje i procedury procesu zakupowego” pod adresem 
https://instytutksiazki.ezamawiajacy.pl 
5.2 Oferty i oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy składa się pod rygorem 

nieważności w formie elektronicznej lub  w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub 

podpisem osobistym. Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 

ustawy, podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych 

informacji, oświadczeń lub dokumentów przekazywanych w postępowaniu uważa się datę ich 

złożenia/wysłania na Platformie. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji 

przekazywanych na adres e-mail Zamawiającego przyjmuje się datę dostarczenia wiadomości na adres 

e-mail Zamawiającego.  

 
5.3  Szczegóły na temat wykonywania poszczególnych czynności w toku postępowania zawarte  

są w Instrukcji użytkownika (Wykonawcy):  

a) zapoznanie się z dokumentami zamówienia – ogłoszenie i SWZ;  

b) zadawanie pytań Zamawiającemu; 

d) przygotowanie/uzupełnianie oferty przed otwarciem ofert;  

e) załączanie dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa; 

g) wycofanie oferty;  

h) modyfikacja oferty;  

5.4 Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje, które wpłyną do Zamawiającego, uważa się 

za dokumenty złożone w terminie, jeśli ich czytelna treść dotrze do Zamawiającego przed upływem 

tego terminu.  

5.5 Ogólne zasady korzystania z Platformy:  

5.5.1 zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie 

Instytutu Książki; https://instytutksiazki.ezamawiajacy.pl lub pod adresem: 

https://oneplace.marketplanet.pl. 

5.5.2 Wykonawca po wybraniu opcji „przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony 

https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub 

do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu 

rejestracyjnego; podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod 

z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie „zarejestruj się”.  

5.5.3 Rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. W związku z tym 

Zamawiający zaleca Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację  

w procesie złożenia oferty w postaci elektronicznej. Wykonawca wraz z potwierdzeniem 

złożenia wniosku rejestracyjnego otrzyma informacje, o możliwości przyspieszenia procedury 

założenia konta, wówczas należy skontaktować się pod numerem telefonu podanym w ww. 

potwierdzeniu. 

5.5.4 Po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia oferty w postępowaniu. Komunikacja 

między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności zawiadomienia oraz informacje, 

przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej  

w zakładce "Pytania i odpowiedzi". Za datę przekazania przez Platformę zawiadomień oraz 

informacji  przyjmuje się ich datę wczytania do Systemu. 

5.6 Zamawiający, określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na 

Platformie Zakupowej tj.: 

https://instytutksiazki.ezamawiajacy.pl/
https://instytutksiazki.ezamawiajacy.pl/
https://oneplace.marketplanet.pl/
https://oneplace.marketplanet.pl/
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5.6.1 podłączenie do Internetu: min. 512 Kb/s na komputer (zalecane szerokopasmowe łącze 

internetowe); 

5.6.2 komputer PC/MAC z aktualnym systemem operacyjnym wspieranym przez producenta; 

5.6.3 Wybrana przeglądarka wspierana przez producenta: MS Internet Explorer, Firefox, Google 

Chrome lub MS Edge; 

5.6.4 dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż .pdf, wtedy będzie wymagany 

oddzielny plik z podpisem. W związku z tym Wykonawca będzie zobowiązany załączyć 

oddzielny plik z podpisem.  

5.7 Zamawiający zgodnie z § 3 ust. 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia z dnia 30 grudnia 

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

dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej  

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

określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych, tj. plików o wielkości do 70 MB w formatach: 

.pdf, .xls, .xlsx, .doc, .docx, .txt, .rtf, .xps, .odt, .ods, .odp, .ppt, .pptx, .csv, .jpg, .jpeg, .tif, .tiff, .geotiff, 

.png, .svg, .wav, .mp3, .avi, .mpg, .mpeg, .mp4, .m4a, .mpeg4, .ogg, .ogv, .zip, .tar, .gz, .gzip, .7z, 

.html, .xhtml, .css, .xml, .xsd, .gml, .rng, .xsl, .xslt, TSL, XMLsig, XAdES, PAdES, CAdES, ASIC, 

XMLenc.  

5.8 Zamawiający zgodnie z § 3 ust. 3 ww. rozporządzenia określa informacje na temat kodowania  

i    czasu odbioru danych tj.: 

5.8.1 Plik załączony przez Wykonawcę na Platformie Zakupowej i zapisany, widoczny jest  

w Systemie, jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku 

dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu składania 

ofert. 

5.8.2 Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas 

(hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim 

źródłem czasu - zegarem Głównego Instytutu Miar. 

5.9 Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, 

email: : j.wasik@instytutksiazki.pl. 

5.10 Dokumenty elektroniczne (inne niż oferta oraz załączniki do oferty) oraz cyfrowe odwzorowania 

dokumentów składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako 

załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania w/w dokumentów elektronicznych 

oraz cyfrowych odwzorowań dokumentów za pomocą poczty elektronicznej, na adres email 

j.wasik@instytutksiazki.pl 

5.11 Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, cyfrowych odwzorowań dokumentów oraz 
informacji musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu, o którym mowa w pkt 5.7. 

5.12  Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż 
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ. We wszelkiej korespondencji 
związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem znak: 
261-1/21 

5.13 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu nieotrzymania przez Wykonawcę informacji 
związanych z prowadzonym postępowaniem w przypadku wskazania przez Wykonawcę w ofercie 
np. błędnego adresu lub adresu poczty elektronicznej. 

5.14 Wykonawca może w formie elektronicznej zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o 
wyjaśnienie treści SWZ. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień jednak nie później niż 2 dni 
przed terminem składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynie do 
Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem wyznaczonego terminu składania ofert i nie 
dotyczy udzielonych wyjaśnień. 

5.15 Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania ww. wniosków. 
Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął po upływie terminu, o którym mowa powyżej lub 
dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez 
rozpoznania. 

5.16 Pytania należy przesyłać za pomocą poczty elektronicznej na adres:j.wasik@instytutksiazki.pl. 

lub w sposób określony w pkt 5.5.4. Treść pytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże 

mailto:j.wasik@instytutksiazki.pl
mailto:j.wasik@instytutksiazki.pl
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Wykonawcy oraz zamieści na stronie internetowej prowadzonego postępowania bez ujawniania 

źródła zapytania. 

5.17 W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed 
upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść niniejszej SWZ. 

5.18 Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana SWZ stanie się częścią SWZ. Dokonaną 
zmianę treści SWZ Zamawiający udostępni na swojej stronie internetowej oraz na Platformie. 

5.19 Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji treści SWZ 
niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. 

 

Rozdział 6 

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

6.1 Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert przez 30 dni 
kalendarzowych, tj. do dnia 11. 03. 2021 r., przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest 
dzień, w którym upływa termin składania ofert. 
6.2  W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania 
ofertą określonego w SWZ, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się 
jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez 
niego okres, nie dłuższy niż 30 dni. 
6.3 Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt. 6.2, wymaga złożenia przez 
Wykonawcę pisemnego (wyrażonego przy użyciu wyrazów, cyfr lub innych znaków pisarskich, które 
można odczytać i powielić) oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. 
 
 

Rozdział 7 

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

 
7.1 Zamawiający dopuszcza składanie ofert zgodnie z podziałem na części określonym w pkt 2.1 

SWZ. 

7.2 Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. 

7.3 Oferta z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim i złożona pod rygorem 
nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej za pośrednictwem Platformy i 
opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem 
osobistym. Do przygotowania oferty zaleca się wykorzystanie Formularza Oferty, którego wzór 
stanowi odpowiednio załącznik nr 3 do SWZ. W przypadku, rozbieżności treści Formularzu 
Ofertowego wymaganego do uzupełnienia na Platformie z treścią Formularza Ofertowego 
wypełnionego przez Wykonawcę zgodnie z wzorem przekazanym przez Zamawiającego 
stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ, przyjmuje się za właściwy Formularz Ofertowy 
wypełniony przez Wykonawcę zgodnie z wzorem przekazanym przez Zamawiającego 
stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ. 

7.4 Korzystanie z Platformy jest bezpłatne. 

7.5 Treść oferty musi być zgodna z treścią SWZ. 

7.6 Oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym 
lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę uprawnioną, zgodnie z formą 
reprezentacji Wykonawcy określoną w odpowiednim rejestrze sądowym lub innym dokumencie, 
właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy, albo przez osobę umocowaną (na 
podstawie pełnomocnictwa) przez osoby uprawnione. 

7.7 Pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Dopuszcza się także 
złożenie cyfrowego odwzorowania pełnomocnictwa (sporządzonego uprzednio w formie 
pisemnej) opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub 
podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w 
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postaci papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z pełnomocnictwem w 
postaci papierowej dokonuje mocodawca lub notariusz (w formie elektronicznego 
poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo 
o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym). Cyfrowe odwzorowanie pełnomocnictwa nie może być poświadczone przez 
upełnomocnionego. 

7.8 Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, cyfrowych odwzorowań dokumentów oraz 
informacji musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji 
oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji 
elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (dz. U. z 
2020 r. poz. 2452). 

7.9 Każdy dokument składający się na ofertę lub złożony wraz z ofertą sporządzony w języku innym 
niż polski musi być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski. 

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

7.11 Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 

1) Formularz Ofertowy wraz z wymaganymi załącznikami sporządzony i wypełniony 
według wzoru stanowiącego (odpowiednio) załączniki nr 3 do SWZ   
w zależności od wybranej części zamówienia. W przypadku złożenia oferty na innym 
formularzu niż w/w, powinien on zawierać wszystkie wymagane informacje określone 
w tym załączniku. Formularz oferty nie podlega uzupełnieniu na zasadach 
regulowanych przepisami ustawy;  

2) Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie 
zamówienia oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych przez 
Zamawiającego - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SWZ. W przypadku 
wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o 
niepodleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców; W przypadku korzystania 
przez Wykonawcę z zasobów podmiotu udostępniającego zasoby – oświadczenie o 
braku podstaw wykluczenia oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
składa również podmiot udostępniający zasoby. 

3) Zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w pkt 9.3 SWZ – jeżeli Wykonawca 
polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego. 

4) Pełnomocnictwa potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy – 
jeżeli dotyczy, również odpowiednio w odniesieniu do Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego i podmiotu udostępniającego 
zasoby. 

5) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji  
i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru w celu 
potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego 
reprezentowania. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia ww. dokumentów, 
jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz 
danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów. 
 

7.12 Ważne!: W zależności od formatu kwalifikowanego podpisu (PAdES, XAdES) i jego typu 
(zewnętrzny, wewnętrzny) Wykonawca dołącza na Platformie zakupowej podpisane 
dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument  
z wszytym podpisem (typ wewnętrzny):  

1) dokumenty w formacie „pdf” należy podpisywać tylko formatem PAdES;  

2) Zamawiający dopuszcza podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf”, wtedy należy 
użyć formatu XAdES. 

7.13 Jeżeli na ofertę składa się kilka dokumentów, Wykonawca powinien stworzyć folder, do którego 
przeniesie wszystkie dokumenty oferty, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Następnie z tego folderu Wykonawca zrobi folder 
.zip (bez nadawania mu haseł i bez szyfrowania). 
 

7.14 Ofertę należy złożyć w następujący sposób:  
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1) przez wypełnienie na Platformie SEKCJI A Formularza Ofertowego w zakresie informacji 
zawartych odpowiednio w załączniku nr 3 do SWZ w zależności od tego na którą część 
zamówienia Wykonawca składa ofertę,  

2) dodanie na Platformie w zakładce „OFERTY” Formularza Oferty w zakresie SEKCJI B,  

3) dodanie pozostałych dokumentów (załączników) określonych w SWZ,  

- poprzez wybranie polecenia „dodaj dokument" i wybranie docelowego pliku, który ma zostać 
wczytany.  

7.14.1  Wykonawca winien opisać załącznik nazwą umożliwiającą jego identyfikację.  

7.14.2 Wykonawca załączając dokument oznacza, czy jest on: „Tajny” – dokument stanowiący 
„tajemnicę przedsiębiorstwa” lub opcję „Jawny” – niestanowiący tajemnicy przedsiębiorstwa  
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1913).  

7.14.3 Wczytanie oferty wraz z załącznikami następuje poprzez polecenie „Złóż ofertę". 
Potwierdzeniem prawidłowo złożonej Oferty jest komunikat systemowy „Oferta złożona 
poprawie”. 

7.14.4 O terminie złożenia Oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na Platformie. 

7.14.5  Po zapisaniu, plik jest w Systemie zaszyfrowany. Jeśli Wykonawca zamieścił niewłaściwy plik, 
może go usunąć zaznaczając plik i klikając polecenie „usuń". 

7.14.6  Wykonawca składa ofertę w formie zaszyfrowanej, dlatego też oferty nie są widoczne do 
momentu automatycznego odszyfrowania ich przez System po upływie terminu otwarcia ofert. 

7.14.7 Wykonawca może samodzielnie wycofać złożoną przez siebie ofertę. W tym celu w zakładce 
„OFERTY" należy zaznaczyć ofertę, a następnie wybrać polecenie „wycofaj ofertę”. 

7.14.8  Wykonawca może zmodyfikować treść złożonej oferty. W tym celu w zakładce „Oferty” należy 
kliknąć „Edytuj”, zmienić wybrane części Formularza Oferty lub/i załączone do niej dokumenty, 
a następnie wybrać „Modyfikuj ofertę”. Zamawiający będzie widział, że oferta została 
zmodyfikowana, natomiast będzie widział tylko jej finalną wersję. 

7.14.9 Po upływie terminu składania ofert, dodanie oferty (załączników) nie będzie możliwe. 

7.14.10 Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), które 
Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym 
pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę 
przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do 
jednego pliku archiwum (ZIP). Wykonawca zobowiązany jest, wraz z przekazaniem tych 
informacji, wykazać spełnienie przesłanek określonych w art. 11 ust. 2 ustawy o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji.  

7.14.11 Zaleca się, aby uzasadnienie zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa było 
sformułowane w sposób umożliwiający jego udostępnienie. Zastrzeżenie przez Wykonawcę 
tajemnicy przedsiębiorstwa bez uzasadnienia, będzie traktowane jako bezskuteczne ze 
względu na zaniechanie przez Wykonawcę podjęcia niezbędnych działań w celu utrzymania 
poufności objętych klauzulą informacji zgodnie z postanowieniami ustawy. 

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

 

Rozdział 8 

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

8.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu 
i spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub 
zawodowej określone na podstawie art. 112 ust 1 pkt 4 ustawy. Zamawiający uzna je za 
spełnione jeżeli Wykonawca wykaże iż: 

W części I: 
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1) że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), należycie wykonał (a w przypadku 
świadczeń okresowych lub ciągłych należycie wykonuje) co najmniej jedną kompleksową 
usługę sprzątania,  która: 

a) polegała na utrzymaniu czystości i wykonywaniu prac porządkowych  
w budynku/budynkach posiadających powierzchnię biurową o łącznej powierzchni co 
najmniej 1000 m ², 

b) była świadczona w sposób ciągły przez okres co najmniej 6 miesięcy. 

Zamawiający dopuszcza sumowanie powierzchni budynku/budynków w różnych lokalizacjach 
w ramach jednej umowy. 

W części II: 

1) że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie), należycie wykonał (a w przypadku 
świadczeń okresowych lub ciągłych należycie wykonuje) co najmniej jedną kompleksową 
usługę sprzątania,  która: 
a)  polegała na utrzymaniu czystości i wykonywaniu prac porządkowych  

w budynku/budynkach posiadających powierzchnię biurową o łącznej powierzchni co 
najmniej 500 m ², 

b) była świadczona w sposób ciągły przez okres co najmniej 6 miesięcy. 

Zamawiający dopuszcza sumowanie powierzchni budynku/budynków w różnych 
lokalizacjach w ramach jednej umowy. 

 

 

Rozdział 9 

INFORMACJA O PODMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH 

9.1 Zamawiający żąda złożenia z ofertą, na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy, oświadczenia, że 
Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy oraz że spełnia 
warunki udziału w postępowaniu zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ. 

9. 2 Jeżeli  w związku z jedną z okoliczności wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 ustawy 
Wykonawca podjął  środki naprawcze na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy, zobowiązany 
jest do ich wskazania w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 9.1. 

9.3 Wykonawca, może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu 

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. W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia 

Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te 

wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. Wykonawca, który polega na 

zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą zobowiązanie 

podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby 

realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że 

Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. 

Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z 

podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do 

tych zasobów oraz określa w szczególności: 

1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; 

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

udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia; 

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

w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji 

zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 

 
9.4 Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe aktualne na dzień ich złożenia. 
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9.5 Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, będzie wezwany przez Zamawiającego do 

złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie następujących dokumentów, aktualnych 

na dzień ich złożenia: 

 

9.5.1 wykaz usług odpowiednio dla części I lub części II według wzoru załącznika nr 6, 6a do SWZ 

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 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;  

 

9.5.2 oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym 
mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania złożonym 
przez Wykonawcę wraz z ofertą. 

9.6. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia w każdej z części 
postępowania. Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu  
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

9.7 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek 
określony w pkt 8.1 odpowiednio dla części I i odpowiednio dla części II postępowania, 
musi spełniać co najmniej jeden Wykonawca lub wszyscy Wykonawcy łącznie. Wszyscy 
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia nie mogą podlegać 
wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy.   

9.8 Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług, o których mowa w pkt 
8.1 odpowiednio dla każdej z części postępowania, wykonywanych wspólnie z innymi 
Wykonawcami, składany wykaz usług ma dotyczyć usług, w których wykonaniu 
Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się 
lub ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy. 

9.9 W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca może 
polegać na potencjale podmiotu trzeciego na zasadach opisanych w art. 118–123 PZP. 
Podmiot trzeci, na potencjał którego Wykonawca powołuje się w celu wykazania spełnienia 
warunków udziału w postępowaniu, nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 
ust. 1; 

 
 

Rozdział 10 

POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY 

10.1  Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes  
w uzyskaniu 

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

10. 2. Odwołanie przysługuje na: 
10.2.1. niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 
10.2.2. zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której 

Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy. 
10.3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo  

w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej. 
10.4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy, stronom oraz uczestnikom 
postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu 
Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. 
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10.5. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX 
„Środki ochrony prawnej” ustawy. 

 
 
 

Rozdział 11 

SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

 
11. 1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany lub wycofania 
oferty dostępnego na PLATFORMIE. Formularz do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest 
dostępny dla Wykonawców na PLATFORMIE. Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji 
użytkownika dostępnej na PLATFORMIE. 
11. 2. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 10. 02. 2021 r., do 
godz. 9:00 . 
11. 3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w danej części. 
11. 4. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert. 
11.5 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.02.2021 r., o godz.11:00. 
11.6 Otwarcie ofert odbywa się bez udziału Wykonawców. 
11.7 Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 
(oddzielnie dla każdej części). 
11.8 Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, 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. 
 
11.9 W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości 
otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po 
usunięciu awarii. 
11.10 Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania. 
11.11 W toku dokonywania badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców 
wyjaśnień dotyczących ich treści. 
11.12 Oferty, które nie zostaną odrzucone, zostaną poddane procedurze oceny zgodnie z kryteriami 
oceny ofert określonymi w rozdziale 14 niniejszej SWZ. 
11.13 Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 
wymaganiom określonym w ustawie oraz w SWZ, a ponadto uzyska największą liczbę 
punktów zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny ofert. 
 

Rozdział 12 

PODSTAWY WYKLUCZENIA 

12 1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 
ustawy, Wykonawcę: 
12.1.1. będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 
a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie 
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego, 
b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego, 
c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 
25 czerwca 2010 r. o sporcie, 
d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu 
karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia 
pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego, 
e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub 
mające na celu popełnienie tego przestępstwa, 
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f) powierzania wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy 
z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym 
wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769), 
g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego, przestępstwo 
oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności 
dokumentów, o których mowa w art. 270–277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe, 
h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej – lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego; 
12.1.2. jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki  
w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-
akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa  
w pkt12. 1.1; 
12.1.3. wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną  
o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, 
chyba że Wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych 
podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub 
grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 
12 1.4. wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 
12. 1.5. jeżeli Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że Wykonawca 
zawarł z innymi Wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności 
jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 
konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie; 
12. 1.6. jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 ustawy, doszło do zakłócenia konkurencji 
wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego Wykonawcy lub podmiotu, który należy z 
Wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 
konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być 
wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
 
12.2. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania  
o udzielenie zamówienia. 
 

Rozdział 13 

SPOSÓB OBLICZENIA CENY 

13.1 Wykonawca poda cenę oferty w Formularzu Ofertowym sporządzonym według wzoru 
stanowiącego odpowiednio załącznik nr 3 do SWZ, jako cenę brutto [z uwzględnieniem kwoty podatku 
od towarów i usług (VAT)] z wyszczególnieniem stawki podatku od towarów i usług (VAT). 
13. 2. Cena oferty stanowi wynagrodzenie ryczałtowe. 
13. 3. Cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN), z dokładnością nie większą niż dwa miejsca 
po przecinku. 
13. 4. Wykonawca poda w Formularzu Ofertowym stawkę podatku od towarów i usług (VAT) właściwą 
dla przedmiotu zamówienia, obowiązującą według stanu prawnego na dzień składania ofert. Określenie 
ceny ofertowej z zastosowaniem nieprawidłowej stawki podatku od towarów i usług (VAT) potraktowane 
będzie, jako błąd w obliczeniu ceny i spowoduje odrzucenie oferty, jeżeli nie ziszczą się ustawowe 
przesłanki omyłki (na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 10 pzp w związku z art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy). 
13. 5. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich (PLN). 
13. 6. W przypadku rozbieżności pomiędzy ceną ryczałtową podaną cyfrowo a słownie, jako wartość 
właściwa zostanie przyjęta cena ryczałtowa podana słownie. 
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Rozdział 14 

OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW, 

 I SPOSOBU OCENY OFERT IDENTYCZNE DLA CZĘŚCI I ORAZ CZĘŚCI II. 

14.1 Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących 
kryteriów oceny ofert: 

Lp.  Nazwa kryterium  Waga kryterium (w %) 
1  Cena  60 

2  
Kryterium 
ekologiczne/biodegradowalne  

40 

 

14.2 Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone na podstawie informacji zawartych w Formularzu 

Ofertowym wg poniższego wyliczenia : 

 

Cena brutto oferty najtańszej 

----------------------------------------- x 60 = liczba punktów za cenę 

Cena brutto oferty badanej 

Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku. 

14.3. Punkty za „Kryterium ekologiczne” zostaną przyznane na podstawie zadeklarowanej przez 
Wykonawcę w Formularzu Ofertowym procentowej ilości biodegradowalnych/ekologicznych  
i przyjaznych dla środowiska środków chemicznych, które zostaną użyte do wykonania usługi,  
w stosunku do pozostałych środków, według następujących zasad: 
Zaoferowanie mniejszej ilości niż 30 % biodegradowalnych/ekologicznych i przyjaznych dla środowiska 
środków chemicznych, w stosunku do pozostałych środków lub niewskazanie w Formularzu Ofertowym 
procentowej ilości, biodegradowalnych/ekologicznych i przyjaznych dla środowiska środków 
chemicznych, w stosunku do pozostałych środków będzie stanowiło zobowiązanie Wykonawcy do 
realizacji zamówienia przy użyciu co najmniej 30 % biodegradowalnych/ ekologicznych i przyjaznych 
dla środowiska środków chemicznych, w stosunku do pozostałych środków chemicznych, a przy ocenie 
jego oferty, w tym kryterium, zostanie przyznane 0 pkt.  
 
Wykonawca w „Kryterium „ekologicznym” może otrzymać maksymalnie 40 punktów. 
 

Zadeklarowana ilość w %:  Punkty: 
50 % i więcej  40 
od 40 % do 49%  20 
od 31 % do 39%  15 
30 %  0 

 
14.4 Liczby punktów, o których mowa w pkt 14.2 - 14.3, po zsumowaniu stanowić będą końcową ocenę 
oferty. 
14.5 Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów, tj. przedstawiająca 
najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert, o których mowa w pkt 14.1. 
14.6 Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 
przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera 
spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze. 
14.7 Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający wybiera 
ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem. 
14.8 Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w pkt 14.7 Zamawiający wzywa 
Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert 
dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt. 
14.9 W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących 
treści złożonych ofert oraz przedmiotowych środków dowodowych lub innych składanych dokumentów 
lub oświadczeń. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji 
dotyczących złożonej oferty oraz, z uwzględnieniem art. 223 ust. 2 i art. 187, dokonywanie jakiejkolwiek 
zmiany w jej treści. 
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14.10 Jeżeli zostanie 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 (t.j.: 
Dz. U. z 2020 r. poz. 106, ze 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. 
14.11 W ofercie, o której mowa w pkt 14.10, Wykonawca ma obowiązek: 
14.11.1 poinformowania Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania  
u Zamawiającego obowiązku podatkowego; 
14.11.2 wskazania nazwy (rodzaju) usługi, której świadczenie będzie prowadziło do powstania 
obowiązku podatkowego; 
14.11.3. wskazania wartości usługi objętej obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez kwoty 
podatku. 
14.11.4 wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała 
zastosowanie. 
14.12 Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą określonym w 
dokumentach zamówienia. 
14.13 Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający 
wezwie Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez 
Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.  
14.14 W przypadku braku zgody, o której mowa w pkt 14.13, oferta podlega odrzuceniu, a Zamawiający 
zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej 
oceniona, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania. 
 

Rozdział 15 

INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO 

WYBORZE OFERTY W 

CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

15.1 Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577 
ustawy, 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. 
15.2 Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu,  
o którym mowa w pkt 15.1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertę. 
15.3 Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie poinformowany przez 
Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy. 
15.4 Wykonawca, o którym mowa w pkt 15.3, ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie zamówienia 
na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią załącznik nr 2 
do SWZ. Umowa zostanie uzupełniona o postanowienia wynikające ze złożonej oferty na daną część. 
15.5 Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia  
(w przypadku wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej) przedstawią Zamawiającemu umowę regulującą 
współpracę tych Wykonawców. 
15.6 Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny 
ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców albo unieważnić postępowanie. 
15.7 Przed zawarciem umowy Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia: 
-    wykazu osób skierowanych do realizacji zamówienia odpowiednio dla części I i dla części II. 
- aktualnej i opłaconej Polisy OC potwierdzającej, że Wykonawca jest ubezpieczony od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia 
na sumę gwarancyjną co najmniej 100.000,00 złotych odpowiednio dla części I i dla części II. 
W przypadku złożenia ofert dla obu części (I i II) Zamawiający wymaga złożenia polis dla każdej z części 
osobno.  
- kopii umowy regulującej współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia, jeżeli umowa ma być zawarta z Wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie 
zamówienia (Konsorcjum). 
- dokumentów potwierdzających umocowanie osób reprezentujących Wykonawcę przy podpisywaniu 
umowy do reprezentowania Wykonawcy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów 
załączonych do oferty. 
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Rozdział 16 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

16.1 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 ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, 
Zamawiający informuje, że:  
16.1.1 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Instytut Książki, ul. Zygmunta 
Wróblewskiego 6, 31-148 Kraków; 
16.1.2 kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Instytucie Książki jest możliwy pod 
adresem: iod@instytutksiazki.pl; 
16.1.3 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego określonego w pkt III.1 SIWZ; 
16.1.4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;   
16.1.5 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez 
okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy 
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 
16.1.6 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych 
wynikają z ustawy Pzp;   
16.1.7 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 
16.1.8 posiada Pani/Pan: 
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ; 
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;   
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; 
16.1.9 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. 
 
 
 

Rozdział 17 

ZAŁĄCZNIKI 

 
 

1) Załącznik nr 1 – OPZ dla części I i części II; 

2) Załącznik nr 2 – projektowane postanowienia umowy dla części I i części II; 

3) Załącznik nr 3 – Formularz Ofertowy dla części I i części II; 

4) Załącznik nr 4 – oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu 

warunków udziału w postępowaniu dla części I i części II; 

5) Załącznik nr 5 – Instrukcja korzystania z PORTALU; 

6) Załącznik nr 6 - wykaz usług część I 

7) Załącznik nr 6a –wykaz usług część II 

 

 



Znak: 261-1/21 
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