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DEFINICJE 
 

Ilekroć w dalszej części Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jest mowa o: 

 

Postępowaniu  

o udzielenie  

zamówienia  – należy przez to rozumieć postępowanie wszczynane w drodze 

publicznego ogłoszenia o zamówieniu publicznym w celu 

dokonania wyboru oferty Wykonawcy, z którym zostanie zawarta 

umowa w sprawie zamówienia publicznego; 

 

Specyfikacji  

lub SIWZ  – należy przez to rozumieć niniejszą Specyfikację Istotnych 

Warunków Zamówienia wraz z załącznikami; 

 

Ustawie Prawo 

zamówień publicznych  

lub ustawie Pzp.  – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 

zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) wraz  

z aktami wykonawczymi do tej ustawy; 

 

Zamówieniu  – należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego 

przedmiot został szczegółowo określony w Rozdziale III Specyfikacji; 

 

Zamówieniach  

publicznych  – należy przez to rozumieć umowy odpłatne zawierane między 

Zamawiającym a Wykonawcą, których przedmiotem są dostawy; 

 

Zamawiającym  – należy przez to rozumieć Gminę Czerwonak Centrum Rozwoju 

Kultury Fizycznej "AKWEN" w Czerwonaku ul. Leśna 6,  

62-004 Czerwonak; 

 

Wykonawcy  – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo 

jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, 

która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła 

ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego; 

 

Usługach – należy przez to rozumieć wszelkie świadczenia, których 

przedmiotem nie są roboty budowlane lub dostawy; 

 

Załączniku  – należy przez to rozumieć każdy dokument tak nazwany 

i dołączony do Specyfikacji, stanowiący jej integralną część. 
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I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

1. Nazwa i Adres Zamawiającego: 

Gmina Czerwonak Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej "AKWEN" w Czerwonaku 

Ul. Leśna 6 

62-004 Czerwonak 

2. Oznaczenie podmiotu przeprowadzającego postępowanie: 

Zgodnie z art. 15 ust. 2 oraz 3 w związku z art. 15 ust. 4 pkt 3 ustawy Pzp., Zamawiający 

powierzył przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielnie Zamówienia 

Publicznego osobie trzeciej (pełnomocnikowi), tj.:  

Panu Arkadiuszowi Bocianowi oraz Andrzejowi Godoniowi z Kancelarii Adwokatów  

i Radców Prawnych P.J. Sowisło & Topolewski Spółka komandytowo – akcyjna  

ul. Fabryczna 9, 61-524 Poznań  

 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie Przetargu 

Nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Pzp. poniżej kwoty określonej  

w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.  

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest również na 

podstawie Ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień 

publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r., poz. 1020 z późn. zm.). 

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług kompleksowego sprzątania 

pomieszczeń i utrzymania czystości w obiekcie Centrum Kultury i Rekreacji  

w Koziegłowach przy ul. Piłsudskiego 3 wraz z terenami przyległymi. 

2. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Załączniku nr 2 do SIWZ. 

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty częściowej. 

4. Wymogi dotyczące zatrudnienia osób na umowę o pracę: 

Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp., wymaga zatrudnienia przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu 

pracy określonej w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, w tym  

w szczególności – osób wykonujących bieżące czynności sprzątające oraz pełniące 

funkcje nadzoru podczas realizacji przedmiotu Umowy. 

Sposób dokumentowania zatrudnienia osób: 

Zgodnie z § 10 wzoru umowy Wykonawca zobowiązany jest przed podpisaniem umowy 

do przedłożenia wykazu tych osób wraz z oświadczeniem potwierdzającym zatrudnienie 

ich na umowę o pracę, a następnie na każde żądanie Zamawiającego do przedłożenia 

wykazu wraz z oświadczeniem potwierdzającym zatrudnienie ich na umowę o pracę  

i niezaleganiu z wypłatą wynagrodzenia na dzień złożenia oświadczenia. Zamawiający 

na każdym etapie realizacji przedmiotu zamówienia ma prawo żądania udowodnienia 

przez Wykonawcę faktu zatrudnienia osób na umowę o pracę. 

Sankcje za nieprzestrzeganie powyższego zobowiązania uregulowane zostały w § 12  

ust. 1 pkt 5) wzoru umowy. 

5. Warunki realizacji Przedmiotu zamówienia zawarte zostały również we wzorze umowy, 

stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ. 
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6. Zamawiający opisując przedmiot zamówienia na podstawie art. 30 ust. 7 ustawy Pzp., 

posłużył się następującymi kodami oraz nazwami określonymi we Wspólnym Słowniku 

Zamówień (CPV): 

Kod Nazwa 

90900000-6 Usługi w zakresie sprzątania i odkażania 

90910000-9 Usługi sprzątania 

90911200-8 Usługi sprzątania budynków 

77300000-3 Usługi ogrodnicze 

 

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku. 

 

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1.1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz art. 24 ust. 5 

pkt 1 ustawy Pzp.; 

1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące zdolności technicznej: 

Warunek udziału dotyczący zdolności technicznej zostanie uznany za spełniony, 

jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 

okresie, należycie wykonał (zakończył; rozpoczęcie mogło nastąpić wcześniej) 

lub wykonuje co najmniej 2 usługi obejmujące sprzątanie budynku użyteczności 

publicznej, o wartości co najmniej 200.000,00 PLN brutto każda (jeśli usługa jest 

wykonywana, wartość, co najmniej 200.000,00 PLN brutto dotyczy części usługi 

wykonanej przed upływem terminu składania ofert). 

 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

Zamawiający, na podstawie art. 23 ust. 5 ustawy Pzp., określa, iż dokonując oceny 

spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej 

uzna, że warunek został spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wykaże samodzielne 

spełnianie tego warunku. Zamawiający tym samym nie dopuszcza łączenia 

(sumowania) doświadczenia zdobytego osobno przez każdego z Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

 

Przez budynek użyteczności publicznej – należy rozumieć budynek przeznaczony 

na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu 

religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, 

społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług 

pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów  

w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym 

śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych 

funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub 

socjalny. 

2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana zgodnie  

z formułą: „spełnia – nie spełnia” na podstawie złożonych oświadczeń, dokumentów 

wymaganych przez Zamawiającego.  
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3. Niespełnienie chociaż jednego z wyżej wymienionych warunków skutkować będzie 

wykluczeniem Wykonawcy z postępowania i uznaniem jego oferty za odrzuconą. 

4. W przypadku, gdy Wykonawca dla potwierdzenia spełniania warunków udziału  

w postępowaniu załączy dokumenty zawierające kwoty wyrażone w walutach innych niż 

złoty polski, Zamawiający przeliczy je na złoty polski. Do przeliczenia zostanie 

zastosowany średni kurs walut NBP obowiązujący w dniu zamieszczenia ogłoszenia  

o przedmiotowym Zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. W przypadku braku 

publikacji kursów walut NBP w dniu, o którym mowa powyżej, zastosowanie ma kurs 

ostatnio ogłoszony, przed ww. dniem zgodnie z treścią § 8 pkt 5 Uchwały nr 51/2002 

Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 września 2002 r., w sprawie sposobu 

wyliczania i ogłaszania bieżących kursów walut obcych (Dz. Urz. NBP z 2015 r., poz. 11). 

 

VI. PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST. 5 USTAWY PZP 

Zamawiający na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp. wykluczy Wykonawcę w stosunku 

do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu 

restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku 

lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. 

– Prawo restrukturyzacyjne (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1508) lub którego upadłość ogłoszono,  

z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony 

prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli 

przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie 

art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku – Prawo upadłościowe (j.t. Dz. U. z 2016 r., 

poz. 2171 z późn. zm.). 

 

VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE 

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA 

1. Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie. 

Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca: 

1.1. nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz 

1.2. spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

Zamawiający zaleca wykorzystanie Załącznika nr 3 do SIWZ. 

2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku 

istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje 

się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych 

podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1. 

3. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, 

w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału  

w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym 

mowa w ust. 1. 

4. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 

dotyczących zdolności technicznej Zamawiający żąda następujących dokumentów: 

4.1. wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 

również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 

wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz 

których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te 

usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o 
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których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na 

rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub 

ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym 

charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – 

oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 

nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich 

należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

upływem terminu składania ofert. 

Zamawiający zaleca wykorzystanie Załącznika nr 4 do SIWZ. 

5. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału  

w postępowaniu, Zamawiający żąda następujących dokumentów: 

5.1. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,  

w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 

ustawy Pzp.; 

5.2. oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku 

sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, 

opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku 

wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie 

płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub 

zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; 

5.3. oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka 

zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; 

5.4. oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej 

grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje 

potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 

konkurencji w postępowaniu. 

Zamawiający zaleca wykorzystanie Załącznika nr 5 do SIWZ. 

6. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 5 pkt 5.1. – składa 

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

miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani 

nie ogłoszono upadłości. 

7. Dokument lub dokumenty, o których mowa w ust. 6 powinny być wystawione nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  

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

zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów,  

o których mowa w ust. 6, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio 

oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego 

reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed 

notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 

zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce 

zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 7 stosuje się. 

9. Zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp., Zamawiający dokona oceny ofert, a następnie 

zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza,  

nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 
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UWAGA:  

Wykonawca nie załącza do oferty dokumentów i oświadczeń, o których mowa w ust. 4 – 8. 

Dokumenty i oświadczenia te są składane zgodnie z art. 26 ustawy Pzp. 

 

VIII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO 

Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, 

A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ 

Z WYKONAWCAMI 

1. Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się za pośrednictwem 

operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku – Prawo 

pocztowe (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1481), osobiście, za pośrednictwem posłańca lub 

drogą elektroniczną.  

2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia 

oraz informacje drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony 

niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

3. Ze strony Zamawiającego uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami jest:  

Arkadiusz Bocian, Andrzej Godoń 

e-mail: dpzp@sowislo.com.pl 

 

IX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium na przedmiotowe postępowanie. 

2. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 5.000,00 zł. (słownie: pięć tysięcy 

złotych i zero groszy). 

3. Wadium według wyboru Wykonawcy może być wniesione w jednej lub kilku 

następujących formach: 

3.1. pieniądzu; 

3.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 

3.3. gwarancjach bankowych; 

3.4. gwarancjach ubezpieczeniowych; 

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

ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 359 z późn. zm.). 

4. Wadium zostaje wniesione na okres związania ofertą, tj. przez 30 dni od dnia, w którym 

upływa termin składania ofert. 

5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy 

Zamawiającego: Banku PKO BP, numer: 04 1020 4027 0000 1102 1217 4100, tytułem: 

„WADIUM – Numer referencyjny AKW.351.5.2018”. 

6. Wadium wnoszone w formach, o których mowa w ust. 3 pkt 3.2, 3.3, 3.4 oraz 3.5, należy 

złożyć w formie oryginału w odrębnym opakowaniu z oznaczeniem „WADIUM – Numer 

referencyjny AKW.351.5.2018”.  

7. W przypadku wniesienia wadium w formie poręczeń lub gwarancji, koniecznym jest, aby 

gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki 

powodujące utratę wadium przez wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 
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8. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać jaki jest sposób reprezentacji 

Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) 

przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego 

identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia  

i nazwiska).  

9. Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, tj. na każde pisemne żądanie 

zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta 

do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych  

w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 

10. Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert. 

11. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się 

na rachunku bankowym Zamawiającego. 

 

X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.  

 

XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT 

1. Ofertę stanowią: 

1.1. wypełniony i podpisany formularz oferty – załącznik nr 1 do SIWZ; 

1.2. oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale VII ust. 1 SIWZ – załącznik nr 2 do SIWZ. 

 

2. Wykonawca zobowiązany jest przygotować i złożyć ofertę wg poniższych zasad: 

2.1. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji. Zamawiający zaleca 

wykorzystanie formularzy przekazanych przez Zamawiającego. Dopuszcza się  

w ofercie złożenie załączników opracowanych przez Wykonawcę, pod warunkiem, 

że będą one identyczne co do treści z formularzami opracowanymi przez 

Zamawiającego. Oferty Wykonawców, którzy dołączą do oferty załączniki o innej 

treści niż określone w Specyfikacji zostaną odrzucone. 

2.2. Oferta musi być przygotowana w języku polskim, w formie pisemnej, pod rygorem 

nieważności. 

2.3. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Ofertę należy złożyć według 

formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ. 

2.4. Oferta i załączniki do oferty (oświadczenia i dokumenty) muszą być podpisane 

przez upoważnion(ego)ych przedstawiciel(a)i Wykonawcy: 

2.4.1. Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób 

umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby 

poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem);  

2.4.2. W przypadku podpisywania oferty lub poświadczania za zgodność  

z oryginałem kopii dokumentów przez osob(ę)y nie wymienion(ą)e  

w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do 

oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo (upoważnienie); 

2.4.3. Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału lub 

notarialnie poświadczonej kopii. 
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2.5. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie przedmiotowego 

zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do 

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego. Do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo wystawione zgodnie  

z art. 23 ust. 2 ustawy Pzp. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie wskazywać 

czynności, do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony (zakres 

umocowania). Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub notarialnie 

poświadczonej kopii.  

2.6. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na 

język polski.  

2.7. Zamawiający zaleca, aby każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do 

oferty) była ponumerowana kolejnymi numerami. 

2.8. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty (w tym załącznikach do oferty) 

muszą być parafowane (lub podpisane) własnoręcznie przez osob(ę)y 

podpisując(ą)e ofertę. Parafa (podpis) winna być naniesiona w sposób 

umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby 

sporządzającej parafkę). 

2.9. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do 

złożonych ofert pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie 

o wprowadzeniu zmian, poprawek itp. przed terminem składania ofert. 

Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad 

jak składana oferta z dopiskiem „ZMIANA”. 

2.10. Wykonawca może również wycofać swoją ofertę. Wycofanie złożonej oferty 

następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez 

upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. Powiadomienie należy złożyć  

w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio 

opisaną kopertę zawierającą powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć 

dopiskiem „WYCOFANIE”. 

2.11. Zamawiający informuje, że oferty składane w postępowaniu o zamówienie 

publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem 

informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów  

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca, nie później niż w terminie 

składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane oraz wykazał,  

iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa: 

2.11.1. przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia  

16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (j.t. Dz. U.  

z 2003 r., Nr 153, poz. 1503, z późn. zm.) rozumie się nieujawnione do 

wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, 

organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość 

gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania  

w celu zachowania ich poufności; 

2.11.2. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica 

przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej 

kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) 

oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty; 

2.11.3. Wykonawca m.in. nie może zastrzec informacji dotyczących ceny, terminu 

wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych  

w ofercie (por. art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.). 
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2.12. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem 

oferty, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy Pzp. 

2.13. Wymagane jest zamieszczenie oferty w kopercie, która będzie zaadresowana  

w następujący sposób: 

Gmina Czerwonak Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej "AKWEN" w Czerwonaku  

ul. Leśna 6, 62-004 Czerwonak  

 

OFERTA NA ZADANIE POD NAZWĄ:  

„USŁUGA SPRZĄTANIA POMIESZCZEŃ I UTRZYMANIA CZYSTOŚCI” 

Numer referencyjny: AKW.351.5.2018 

 

„NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 22 LISTOPADA 2018 ROKU, GODZ. 09:15” 

2.14. Poza oznaczeniem podanym powyżej, koperta musi posiadać nazwę i adres 

Wykonawcy. 

 

XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

1. Miejscem składania ofert jest siedziba Zamawiającego, tj. Sekretariat – Gmina 

Czerwonak Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej "AKWEN" w Czerwonaku ul. Leśna 6,  

62-004 Czerwonak. 

2. Termin składania ofert upływa dnia 22 LISTOPADA 2018 roku o godz. 09:00. 

3. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 22 LISTOPADA 2018 roku o godz. 09:15 w siedzibie 

Zamawiającego (Gmina Czerwonak Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej "AKWEN"  

w Czerwonaku, ul. Leśna 6, 62-004 Czerwonak) w Sali Sesyjnej. 

 

XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY 

1. Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia „Formularza oferty”. 

2. Cena wykonania przedmiotu zamówienia będzie wartością ryczałtową, obejmującą 

wszystkie koszty i składniki związane z warunkami stawianymi przez Zamawiającego oraz  

z realizacją przedmiotu Zamówienia opisanego w szczególności w Rozdziale III 

Specyfikacji.  

3. W ofercie należy podać cenę ryczałtową brutto w złotych polskich, w tym cenę za  

1 miesiąc kalendarzowy wykonywania usługi. 

4. Oferta musi zawierać łączną cenę brutto przedmiotu zamówienia w złotych polskich, 

zwaną dalej „łączną ceną brutto oferty" lub także „ceną", w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 

i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 roku o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. 

z 2014 r., poz. 915 z późn. zm.). W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz 

podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru podlega 

obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym.  

5. Cenę oferty stanowi suma wartości wszystkich jej elementów, zawierająca wszystkie 

koszty niezbędne do wykonania Zamówienia oraz ewentualne upusty oferowane przez 

Wykonawcę. 

6. Cena oferty określona przez Wykonawcę zostanie ustalona na okres ważności umowy  

i nie będzie podlegała zmianom, z wyłączeniem sytuacji opisanych w umowie  

o zamówienie publiczne. 

7. Cena oferty nie będzie podlegać okresowej waloryzacji przez okres obowiązywania 

umowy. 
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8. Zgodnie z powyższymi uregulowaniami, ostateczna cena zadeklarowana w ofercie musi 

zawierać prawidłową stawkę podatku VAT oraz musi być wyrażona w złotych polskich 

z dokładnością do setnych części złotego, tj. do drugiego miejsca po przecinku. 

9. Wszelkie przyszłe rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą  

w złotych polskich. 

10. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, 

zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek 

od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. 

Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie 

prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę 

(rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego 

powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

 

XIV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE 

OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 

1. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie następującego kryterium: 

CENA     – 100 % 

Kryterium to zostanie obliczone na podstawie następującego wzoru: 

 

Cena najtańszej oferty brutto  

Cena =                                                              x 100  

Cena badanej oferty brutto  

 

2. Oferty oceniane będą punktowo. Maksymalna ilość punktów, jaką może osiągnąć 

oferta wynosi 100 punktów.  

3. Oferta z najwyższą ilością punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą.  

4. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.  

5. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska 

najwyższą ilość punktów. 

 

XV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE  

PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO 

1. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany będzie, 

po uprawomocnieniu się decyzji o wyborze jego oferty, a przed podpisaniem umowy: 

1.1. przedłożyć Zamawiającemu umowę podmiotów wspólnie ubiegających się  

o udzielenie zamówienia stwierdzającą solidarną odpowiedzialność wszystkich 

Wykonawców za realizację zamówienia oraz zawierającą upoważnienie dla 

jednego z Wykonawców do składania i przyjmowania oświadczeń wobec 

Zamawiającego w imieniu wszystkich Wykonawców, a także do otrzymywania 

należnych płatności (o ile nie została przedłożona wraz z ofertą); 

1.2. dostarczyć Zamawiającemu kopię (poświadczoną za zgodność z oryginałem przez 

wykonawcę) polisy od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej 

działalności gospodarczej w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia 

(deliktowe i kontraktowe), w wysokości co najmniej równowartości Umowy, przez 

cały okres realizacji zamówienia, wraz z dowodem uiszczenia składek; 
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1.3. przedłożyć aktualne karty charakterystyki wszystkich używanych środków 

chemicznych; 

1.4. wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 

2. O terminie złożenia dokumentów, o których mowa w ust. 1, Zamawiający powiadomi 

Wykonawcę odrębnym pismem. 

 

XVI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako 

najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 

10% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.  

2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku 

następujących formach: 

2.1. pieniądzu, w złotych polskich; 

2.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 

2.3. gwarancjach bankowych; 

2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych; 

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

ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości. 

3. Warunki i termin zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy określone są we 

wzorze  umowy, stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ. 

 

XVII. WZÓR UMOWY 

Warunki umowy zawarte są we wzorze umowy, który jest Załącznikiem nr 6 do SIWZ. 

 

XVIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY 

W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

1. Środki ochrony prawnej (odwołanie, skarga) przysługują Wykonawcy, a także innemu 

podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub 

może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp. 

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp. czynności 

Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania 

czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp. 

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 

3.1. określenia warunków udziału w postępowaniu; 

3.2. wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 

3.3. odrzucenia oferty odwołującego; 

3.4. opisu przedmiotu zamówienia; 

3.5. wyboru najkorzystniejszej oferty. 

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, 

której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie 

zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne 

uzasadniające wniesienie odwołania. 
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5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo  

w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.  

6. Zgodnie z art. 180 ust. 5 ustawy Pzp. odwołujący przesyła kopię odwołania 

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

mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,  

iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego 

wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego 

wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.  

7. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności 

Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane  

w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp. zdanie drugie albo w terminie 10 dni – 

jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 

8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ, 

wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień 

Publicznych lub SIWZ na stronie internetowej. 

9. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 7 i 8 wnosi się w terminie 5 dni od 

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

wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

10. Pozostałe informacje na temat środków ochrony prawnej znajdują się Ustawie  

w Dziale VI, art. 179 i następne ustawy Pzp. 

 

XIX. AUKCJA ELEKTRONICZNA 

Zamawiający nie przewiduje możliwości przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 

 

XX. PODWYKONAWSTWO 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.  

2. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie 

zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm 

podwykonawców. 

3. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca,  

o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe 

podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w Usługi. Wykonawca 

zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu 

pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat 

nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację 

Usług. 

4. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na Usługi następuje  

w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia 

oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp., lub oświadczenia lub 

dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. 

5. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy 

wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub 

zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 

6. Przepisy ust. 4 i 5 stosuje się wobec dalszych podwykonawców. 

7. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy  

z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 
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XXI. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE 

1. Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej. 

2. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6  

ustawy Pzp. 

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości przedstawienia oferty wariantowej. 

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwość złożenia oferty częściowej. 

5. Zamawiający nie przewiduje możliwości rozliczenia w walutach obcych. 

6. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

7. Niniejszą Specyfikację przygotowano m.in. w oparciu o następujące akty prawne: 

7.1. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2018 r., 

poz. 1986 z późn. zm.); 

7.2. Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych 

oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r., poz. 1020 z późn. zm.); 

7.3. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów 

dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126); 

7.4. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017 r., w sprawie 

średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania 

wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2477); 

7.5. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2017 r., w sprawie 

kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek 

przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. z 2017 r.,  

poz. 2479). 

 

W innych sprawach, nieuregulowanych w niniejszej Specyfikacji, mają zastosowanie przepisy 

ustawy Pzp. 

 

 

 

ZATWIERDZAM 

 

 

 

 

 

  
Lista załączników: 

 Załącznik nr 1 – Formularz oferty; 

 Załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia; 

 Załącznik nr 3 – Wstępne oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia oraz o spełnianiu warunków udziału; 

 Załącznik nr 4 – Wykaz usług wykonanych lub wykonywanych; 

 Załącznik nr 5 – Informacja dotycząca grupy kapitałowej; 

 Załącznik nr 6 – Wzór umowy. 


