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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

 

 
na usługę sprzątania w obiekcie  

wraz z utrzymaniem czystości na terenach przyległych  

do budynku Europejskiego Centrum Solidarności  

 

sygn. akt. SWZP.0261.03.18.AL 

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 w zw. z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), o wartości mniejszej 

niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ww. ustawy. 

 

 

 

                                                                                        Zatwierdził: 

 

 

 

                                                                                     Basil Kerski 

  Dyrektor Europejskiego Centrum Solidarności  
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Rozdział 1 

Nazwa i adres Zamawiającego 

Nazwa: Europejskie Centrum Solidarności  

Adres siedziby: 80-863, Plac Solidarności 1  

Kontakt: tel. (58) 772 40 00, fax (58) 772-42-92 

e-mail: ecs@ecs.gda.pl; Internet: www.ecs.gda.pl  

Godziny urzędowania: pn. – pt.: 08:00 - 16:00 

REGON: 220529029 

NIP: 583-30-03-226 

Rozdział 2 

Tryb udzielenia zamówienia 

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie 

art. 10 ust. 1 w zw. z art. 39 ustawyz dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(tekst jedn.: Dz.U. 2017 poz. 1579 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp” o wartości 

zamówienia poniżej  kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 tej 

ustawy. 

Rozdział 3 

Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi sprzątania oraz utrzymania w czystości  

i porządku nieruchomości Zamawiającego w Gdańsku przy Pl. Solidarności 1, składającej 

się z budynku siedziby Zamawiającego oraz terenów zewnętrznych.  

2. Szczegółowy opis budynku ECS oraz przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku             

nr 1 do SIWZ.  

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

Wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących zamówienie w zakresie 

codziennych usług sprzątania i utrzymania czystości wewnątrz Budynku ECS. 

Szczegółowe informacje zostały zawarte w §13 wzoru umowy, będącego Załącznikiem             

nr 8 do SIWZ.  

4. Zamawiający, zgodnie z art. 36a ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp, zastrzega obowiązek osobistego 

wykonania przez Wykonawcę kluczowej części niniejszego zamówienia obejmującej 

świadczenie codziennych usług sprzątania i utrzymania czystości wewnątrz Budynku ECS.  

5. Kod i nazwa zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

CPV - 90910000-9 – usługi sprzątania 

CPV - 90911200-8 - usługi sprzątania budynków 

mailto:ecs@ecs.gda.pl
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CPV - 90911300-9 - usługi czyszczenia okien 

CPV – 90914000-7 – usługi sprzątania parkingów 

CPV – 90919200-4 – usługi sprzątania biur 

CPV - 90610000-6 – usługi sprzątania i zamiatania ulic 

CPV - 90620000-9 – usługi odśnieżania 

CPV - 90630000-2 – usługi usuwania oblodzenia 

CPV - 45442000-0 – zewnętrzne czyszczenie budynków 

Rozdział 4 

Termin wykonania zamówienia 

Przedmiot zamówienia będzie realizowany przez okres 12 miesięcy, od dnia wskazanego                 

w umowie. 

Rozdział 5 

Warunki udziału w postępowaniu i podstawy wykluczenia, 

 o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 5 ustawy Pzp 

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

1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy pzp, przy czym 

dodatkowo Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy: 

a) /art. 24 ust. 5 pkt 1/ 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 (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 r. – 

Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 2344); 

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące: 

a) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający uzna warunek za spełniony 

jeżeli Wykonawca wykaże się posiadaniem, w okresie nie wcześniejszym niż 1 

miesiąc przed upływem terminu składania ofert, środków finansowych lub 

zdolności kredytowej w wysokości nie mniejszej niż 160.000,00 zł;  
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Uwaga: 

Do przeliczenia na PLN (zł) wartości wskazanej w dokumentach złożonych na 

potwierdzenie spełniania niniejszego warunku udziału w postępowaniu, wyrażonej 

w walutach innych niż PLN (zł), Zamawiający przyjmie średni kurs opublikowany 

przez Narodowy Bank Polski w dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w 

Biuletynie Zamówień Publicznych. 

b) zdolności technicznej lub zawodowej – Zamawiający uzna warunek 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, wykonał lub 

wykonuje co najmniej 2. (dwie) usługi polegające na bieżącym codziennym 

sprzątaniu i utrzymaniu w czystości budynku użyteczności publicznej o 

powierzchni całkowitej minimum 5000 m2 przez okres co najmniej 12 

(dwunastu) miesięcy każda.  

Uwaga:  

Budynek użyteczności publicznej jest to budynek w rozumieniu przepisów 

rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r. poz. 1422 z późn. zm.). 

W przypadku usług nadal wykonywanych, warunek będzie spełniony, jeżeli na 

dzień składania ofert okres trwania każdej usługi nadal wykonywanej będzie 

nie krótszy niż 12 (dwanaście) miesięcy.  

Do przeliczenia na PLN (zł) wartości wskazanej w dokumentach złożonych na 

potwierdzenie spełniania niniejszego warunku udziału w postępowaniu, 

wyrażonej w walutach innych niż PLN (zł), Zamawiający przyjmie średni kurs 

opublikowany przez Narodowy Bank Polski w dnia publikacji ogłoszenia                      

o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. 

 dysponuje lub będzie dysponował jedną osobą z minimum średnim 

wykształceniem biegle posługującą się językiem polskim w mowie i piśmie, 

która w okresie ostatnich 10. (dziesięciu) lat przed upływem terminu składania 

ofert pełniła przez co najmniej 2 (dwa) lata funkcję Koordynatora Serwisu 

Sprzątającego (w tym w szczególności w zakresie nadzoru i zarządzania 

osobami sprzątającymi, kontaktów z Zamawiającym w zakresie realizacji usługi 

sprzątania, rozliczania czasu pracy podległych pracowników, realizacji 

zamówień na środki i materiały, przygotowywania harmonogramów, planów, 

sprawozdań, raportów z realizowanych usługi) w budynku użyteczności 

publicznej o powierzchni całkowitej nie mniejszej niż 5000 m2. 

2.  Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku 

warunek udziału w postępowaniu określony w pkt. 1 ppkt. 2) lit. b tiret pierwszy (dotyczący 
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doświadczenia) powyżej winien samodzielnie spełniać co najmniej jeden z Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

3.  Wykonawca, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,                     

w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części 

może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych, lub sytuacji finansowej lub 

ekonomicznej innych podmiotów, o których mowa w art. 22a ust.1 ustawy Pzp, 

niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.  

4.  W związku z zastrzeżeniem przez Zamawiającego obowiązku osobistego wykonania przez 

Wykonawcę kluczowej części zamówienia, tj. świadczenia codziennych usług sprzątania                

i utrzymania czystości wewnątrz Budynku ECS (patrz rozdział 3 pkt. 4 SIWZ), Wykonawca 

w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu w zakresie zdolności 

technicznej lub zawodowej dotyczącej doświadczenia nie może polegać na zasobach 

innych podmiotów w tym zakresie i musi wykazać się własnym doświadczeniem. 

Dopuszczalne jest poleganie na sytuacji finansowej lub ekonomicznej oraz zdolności 

zawodowej innych podmiotów jedynie w zakresie warunków udziału w postępowaniu 

określonych w pkt. 1 ppkt. 2) lit. a oraz lit. b tiret drugi powyżej.   

5.  Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, 

odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów za 

szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych 

zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.  

6.  Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawcę warunków udziału                                  

w postępowaniu zgodnie z formułą „spełnia/nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte 

w oświadczeniach lub dokumentach wskazanych w rozdziale 6 SIWZ. Z treści załączonych 

oświadczeń lub dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że Wykonawca spełnia 

warunki udziału w niniejszym postępowaniu. 

 

 

Rozdział 6 

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału  

w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia z postępowania 

 

1. Wykonawca do oferty musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w 

zakresie wskazanym przez Zamawiającego w Załączniku nr 3 do SIWZ. Informacje zawarte 

w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega 

wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie,  

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

o zamówienie. 

3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku 
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istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje 

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

podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 1 powyżej. 

4. 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 – 

na przykład wg wzoru w postaci Załącznika nr 4 do SWIZ. 

5. Oświadczenia i dokumenty, jakie Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona najwyżej, 

będzie miał obowiązek złożyć na wezwanie Zamawiającego w trybie art. 26 ust. 2 ustawy 

Pzp w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 

1) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca 

wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową w wysokości 

określonej w Rozdziale 5 pkt. 1 ppkt. 2) lit. a) SIWZ, w okresie nie wcześniejszym niż 1 

miesiąc przed upływem terminu składania ofert, 

2) wykaz usług wykonanych lub nadal 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 

których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na 

rzecz którego usługi były wykonywane lub są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej 

przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych 

dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń nadal 

wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte 

wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania ofert – wg wzoru na Załączniku nr 5 do SIWZ, 

3) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego w 

funkcji Koordynatora Serwisu Sprzątającego wraz z informacjami na temat ich 

kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania 

zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz 

informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wg wzoru na Załączniku nr 6 

do SIWZ. 

6. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o 

której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o 

przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w 

art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp – wg wzoru na Załączniku nr 7 do SIWZ. Wraz ze 

złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym 

Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia. 
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7. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 13 i 14 oraz 16-

20  

i art. 24 ust. 5 ustawy Pzp może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki 

są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie 

szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie 

pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu 

faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków 

technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania 

dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu 

postępowaniu Wykonawcy. Powyższego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, 

będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz 

ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres 

obowiązywania tego zakazu. 

8. Forma oświadczeń i dokumentów. 

1) W odniesieniu do formy dokumentów i oświadczeń jakie składa Wykonawca stosuje 

się przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie 

rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w 

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

2) Oświadczenia, dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach 

lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz 

dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale. 

3) Dokumenty, inne niż oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za 

zgodność z oryginałem. 

4) Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, 

podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy 

wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca,               

w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 

5) Dokumenty sporządzone w języku obcym składane są wraz z tłumaczeniem na język 

polski. 

 

Rozdział 7 

Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do 

porozumiewania się z Wykonawcami 

1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy 

przekazują  

w następujących sposób: 

 pisemnie na adres: Europejskie Centrum Solidarności, Plac Solidarności 1 , 80-863 
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Gdańsk, Sekretariat, IV piętro,  

 faksem na numer (58) 772-42-92 lub, 

 drogą elektroniczną na adres e-mail: a.lewandowska@ecs.gda.pl 

 

za wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych w Rozdziale 6 

niniejszej SIWZ. 

 

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

informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie 

potwierdza fakt ich otrzymania. 

3. Zamawiający niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu 

składania ofert, udzieli odpowiedzi na zapytania związane z treścią SIWZ pod warunkiem, 

że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca 

dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek 

o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu wyżej wskazanego, Zamawiający 

może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu 

składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ. 

4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże wszystkim Wykonawcom, 

którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na stronie 

internetowej, na której udostępniona jest specyfikacja. 

5. Zamawiający informuje, że wszelkie informacje przekazywane Wykonawcom stanowią 

integralną część SIWZ i dotyczą wszystkich Wykonawców biorących udział w niniejszym 

postępowaniu. Wykonawca jest zobowiązany złożyć ofertę uwzględniającą wszelkie 

zmiany i wyjaśnienia SIWZ przekazane do publicznej wiadomości na stronie 

Zamawiającego. 

6. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są: 

 w zakresie przedmiotu zamówienia: Alina Andrieu, od poniedziałku do piątku                         

w godzinach od 08:00 – 16:00. 

 w zakresie procedury: Aleksandra Lewandowska, od poniedziałku do piątku                        

w godzinach od 07:00 – 15:00. 

 

 
 

Rozdział 8 
Wymagania dotyczące wadium 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 
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Rozdział 9 

Termin związania ofertą 

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. 

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

3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin 

związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem 

terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawcy o wyrażenie zgody na przedłużenie 

tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.  

 

   

Rozdział 10 

Opis sposobu przygotowania oferty 

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, sporządzoną zgodnie z wymaganiami SIWZ, 

a jej treść musi odpowiadać treści SIWZ. 

2. Ofertę należy złożyć, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Oferta powinna być 

czytelna, napisana pismem maszynowym, komputerowym lub odręcznie, nieścieralnym 

atramentem.  

3. Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Zamawiający nie wyraża 

zgody na złożenie oferty, oświadczeń i innych dokumentów w innym języku niż język 

polski, bez tłumaczenia na język polski w formie oryginału lub kopii poświadczonej za 

zgodność z oryginałem przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, 

z uwzględnieniem zapisów SIWZ. 

4. Oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy 

(Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Uprawnienie osób do 

podpisania oferty musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. 

Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego 

status prawny Wykonawcy, to do oferty należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa 

wystawionego przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy albo jego kopię 

poświadczoną notarialnie za zgodność z oryginałem. 

5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia ustanawiają 

Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania ich w 

postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

6. Oferta złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

publicznego musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich 

Wykonawców występujących wspólnie. 

7. Zaleca się, aby oferta była sporządzona na Formularzu Oferty stanowiącym Załącznik nr 2 

do niniejszej SIWZ.  Niezastosowanie wzoru określonego w załączniku nie spowoduje 
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odrzucenia oferty, jednakże Zamawiający wymaga, aby w złożonej ofercie znalazły się 

wszystkie oświadczenia wymagane niniejszą SIWZ, zawarte w załączonym do SIWZ 

wzorze oferty. 

8. Wszelkie zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia w tekście oferty winny być 

parafowane przez Wykonawcę.  

9. Zaleca się, aby oferta zawierała spis treści oraz numerację stron. Całość oferty winna być 

złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie. 

10. Oferta powinna zawierać oprócz wypełnionego zgodnie ze wzorem Formularza Oferty: 

1) oświadczenie, o którym mowa w rozdziale 6 pkt. 1 SIWZ sporządzone zgodnie                       

z Załącznikiem nr 3 do SIWZ; 

2) pełnomocnictwo, w przypadku określonym w pkt. 4; 

3) pełnomocnictwo, w przypadku określonym w pkt. 5 (jeżeli dotyczy);  

4) zobowiązanie do udostępnienia zasobów, w przypadku powoływania się na zasoby 

podmiotów trzecich sporządzone np. w oparciu o Załącznik nr 4 do SIWZ. 

11. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystym, zabezpieczonym przed przypadkowym 

otwarciem opakowaniu, w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z jej treścią przed 

upływem terminu otwarcia ofert. 

12. Opakowanie należy opatrzyć nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy oraz napisem: 

 

„Oferta na usługę sprzątania w obiekcie wraz z utrzymaniem czystości na terenach 

przyległych do budynku Europejskiego Centrum Solidarności                                                                  

sygn. akt. SWZP.0261.03.18.AL 

Nie otwierać przed upływem terminu składania ofert.” 

 

13. Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, ma prawo zastrzec w swojej 

ofercie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j.: Dz. U. z 2018 

r., poz. 419). W takim przypadku Wykonawca powinien zastrzeżoną część oferty oznaczyć 

w sposób niebudzący wątpliwości, iż stanowi ona zastrzeżoną tajemnicę przedsiębiorstwa, 

np. umieścić ją w odrębnym (wydzielonym) opakowaniu oznaczonym napisem: „tajemnica 

przedsiębiorstwa – nie udostępniać”. Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów, o których mowa powyżej, jeżeli 

Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one 

udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa.  

14.  Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej 

oferty przed terminem składania ofert. Powiadomienie w formie stosownego 

oświadczenia  

o wprowadzeniu takich zmian musi być złożone według takich samych zasad jak składana 
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oferta, tj. w opakowaniu odpowiednio oznakowanym  napisem  „ZMIANA”. Opakowania  

oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwarciu ofert i dołączone do oferty. 

15. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania. 

Wycofanie złożonej oferty nastąpi w wyniku złożenia pisemnego powiadomienia 

podpisanego przez umocowanego na piśmie przedstawiciela Wykonawcy. Powiadomienie 

o wycofaniu należy złożyć według takich samych zasad jak przy wprowadzeniu zmian i 

poprawek, z napisem na opakowaniu „WYCOFANIE”. Oferty, których dotyczy wycofanie 

nie zostaną otwarte. 

16. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone Wykonawcom. 

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

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

18. Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki 

rachunkowe  

z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki 

polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, 

niepowodujące istotnych zmian w treści oferty. 

19. Przez oczywiste omyłki pisarskie należy rozumieć widoczną mylną pisownię wyrazu, 

ewidentny błąd gramatyczny, niezamierzone opuszczenie wyrazu lub  jego części. 

20. Przez omyłkę rachunkową należy rozumieć omyłkę rachunkową w przeprowadzeniu 

rachunków (działań) na liczbach przy obliczaniu ceny ofertowej. Jeżeli cenę za przedmiot 

zamówienia podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje się za prawidłową cenę podaną 

słownie. 

 
Rozdział 11 

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, Europejskie Centrum Solidarności,  Plac  

Solidarności 1, 80 – 863 Gdańsk, w Sekretariacie, IV piętro w terminie do 02.07.2018r. do 

godz. 10:00. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data 

i godzina wpływu oferty do Zamawiającego.  

2. Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego, Europejskie Centrum Solidarności, IV 

piętro – pok. 4.41,  Plac Solidarności 1, Gdańsk, w terminie: 02.07.2018 r. o godz. 10:30. 

3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 

4. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści  na stronie internetowej informacje 

dotyczące: 

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności 

zawartych w ofertach. 
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Rozdział 12 

Opis sposobu obliczenia ceny 

1. Wykonawca zobowiązany jest podać w treści oferty następujące ceny jednostkowe:  

a) cenę ryczałtową brutto za utrzymanie czystości wewnątrz Budynku ECS oraz mycie 
elewacji w okresie 1. (jednego) miesiąca; 

b) cenę ryczałtową brutto za utrzymanie czystości na zewnątrz Budynku ECS w okresie 
1. (jednego) miesiąca; 

c) cenę brutto za 1. (jedną) roboczogodzinę wykonywania usług sprzątania i utrzymania 

porządku na żądanie Zamawiającego (przez 1. roboczogodzinę rozumie się jednostkę 

miary robocizny oznaczającą wykonywanie czynności przez 1. osobę w czasie 1. 

godziny). 
 

2. Wykonawca zobowiązany jest jednocześnie określić w treści oferty stawki podatku od 
towarów i usług (VAT) zawarte w zaoferowanych cenach. W przypadku braku wskazania 
stawek podatku od towarów i usług Zamawiający odrzuci taką ofertę jako ofertę, której 
treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 

3. Podane ceny ryczałtowe brutto za świadczenie usługi utrzymania porządku wewnątrz i na 

zewnątrz budynku ECS oraz mycie elewacji w okresie 1. (jednego) miesiąca będą 

podstawą do wyliczenia ceny za świadczenie usług w okresie 12. (dwunastu) miesięcy, co 

nastąpi poprzez przemnożenie sumy zaoferowanych cen ryczałtowych brutto oraz liczby 

12. (dwunastu) miesięcy. 
 

4. Podana cena brutto za 1. roboczogodzinę wykonywania usług sprzątania i utrzymania 

porządku na żądanie Zamawiającego będzie podstawą do wyliczenia ceny brutto za 

wykonanie tych usług w okresie 12. (dwunastu) miesięcy w oparciu o wskazaną 

maksymalną liczbę roboczogodzin (1008 rg), jakiej Zamawiający zamierza wymagać w 

okresie wykonywania zamówienia, co nastąpi poprzez przemnożenie zaoferowanej ceny 

brutto oraz liczby 1008. (tysiąc osiem) roboczogodzin. 
 

5. Cena oferty, będąca sumą cen wyliczonych za wykonywanie usług sprzątania według 

zasad, o których mowa w pkt. 3 i 4 powyżej jest ceną, która zostanie przyjęta do oceny 

ofert, zgodnie z kryteriami określonymi w rozdziale 13 SIWZ. 
 

6. Podane w ofercie ceny muszą uwzględniać wszystkie wymagania SIWZ oraz obejmować 

wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej                                    

z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. 
 

7. Ceny podane w ofercie winny być wyliczone z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku i podane w złotych polskich. Ceny powinny być wyrażona liczbowo, być 

jednoznaczne i ostateczne. 
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8. Jeżeli złożona zostanie oferta, 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. 

UWAGA:  

Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy jako niezgodną z treścią SIWZ na podstawie art. 

89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp jeżeli Wykonawca nie poda którejkolwiek z wymaganych cen 

w treści oferty. 

 

 

Rozdział 13 

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz 

z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert 

 

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: 

Cena (C) – waga kryterium 60%  

Doświadczenie Koordynatora Serwisu Sprzątającego (DK) – waga kryterium 20 % 

Czas reakcji pogotowia serwisu sprzątającego (CR) – waga kryterium – 20 % 

 

O = C + DK + CR = 60 pkt + 20 pkt + 20 pkt = 100 pkt 

 

O – ogólna suma punktów wszystkich kryteriów jaką otrzyma oceniana oferta 

 

1. Kryterium cena (C) 

 

Maksymalnie w kryterium „Cena” oferta może otrzymać 60 punktów. 

 

1) Na cenę oferty (C), według, której Zamawiający dokona oceny ofert w tym kryterium 

składa się suma następujących cen: 

CSUP –  cena za świadczenie usług utrzymania porządku wewnątrz i na zewnątrz 

budynku ECS oraz mycie elewacji w okresie 12-tu miesięcy wyliczona na 

podstawie podanych w ofercie cen ryczałtowych brutto za 1. (jeden) miesiąc 

świadczenia usługi według wzoru CSUP= (Cj1 + Cj2) x 12 m-cy, zgodnie z zapisami 

Rozdziału 12 pkt. 3 SIWZ. 
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Cz –  cena świadczenia usługi sprzątania na żądanie w okresie 12-tu miesięcy 

wyliczona na podstawie podanej w ofercie ceny brutto 1. roboczogodziny i 

zakładanej przez Zamawiającego liczby roboczogodzin usługi wymaganej od 

Wykonawcy w tym okresie, tj. 1008 roboczogodzin według  wzoru Cz= Crg x 

1008 rg, zgodnie z zapisami Rozdziału 12 pkt. 4 SIWZ.  

 

C = CSUP + Cz 

Ocena ofert w kryterium ceny zostanie dokonana wg wzoru: 

C = (Cn / Cb) x 60% x 100 

gdzie: 

C  – wartość punktowa w kryterium ceny brutto 

Cn – cena oferty z najniższą zaoferowaną ceną 

Cb – cena badanej oferty  

 

2. Kryterium Doświadczenie Koordynatora Serwisu Sprzątającego (DK) 

 

Maksymalnie w kryterium „Doświadczenie Koordynatora  Serwisu Sprzątającego” oferta 

może otrzymać 20 punktów. 

Minimalne wymagane doświadczenie Koordynatora Serwisu Sprzątającego wynosi 2 lata. 

 

1) Zamawiający przyzna ofercie w tym kryterium punkty, gdy Wykonawca wskaże w 

treści oferty osobę posiadającą dłuższe (ponad minimalne wymagane) doświadczenie w 

pełnieniu funkcji Koordynatora Serwisu Sprzątającego w okresie ostatnich 10 lat przed 

upływem terminu składania ofert w budynkach użyteczności publicznej o powierzchni 

całkowitej nie mniejszej niż 5000 m2, w następujący sposób: 

a) wymagane minimalne dwuletnie doświadczenie + dodatkowo 1 rok, razem 3 lata 

doświadczenia: 5 punktów, 

b) wymagane minimalne dwuletnie doświadczenie + dodatkowo 2 lata, razem 4 lata 

doświadczenia: 10 punktów, 

c) wymagane minimalne dwuletnie doświadczenie + dodatkowo 3 lata, razem 5 lat 

doświadczenia: 15 punktów, 

d) wymagane minimalne dwuletnie doświadczenie + dodatkowo  4 lata i więcej, 

razem 6 lat lub więcej: 20 punktów. 

 

2) W sytuacji, gdy Wykonawca poda minimalne wymagane doświadczenie Koordynatora 

Serwisu Sprzątającego, tj. dwuletnie – oferta w tym kryterium otrzyma 0 punktów. 

 

3) W sytuacji, gdy Wykonawca nie poda w ofercie informacji o doświadczeniu 

Koordynatora Serwisu Sprzątającego, Zamawiający przyjmie, iż proponowany 
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Koordynator Serwisu Sprzątającego posiada jedynie minimalne wymagane 

doświadczenie, tj. dwa lata i oferta w tym kryterium otrzyma 0 punktów. 

  

4) W sytuacji, gdy Wykonawca poda w ofercie niepełną ilość lat doświadczenia, 

Zamawiający dokona zaokrąglenia podanych wartości „w dół”, w taki sposób, że 2 lata i 

6 miesięcy będzie to 2 lata doświadczenia, 3 lata i 11 miesięcy będzie to 3 lata 

doświadczenia itd. 

 
5) W przypadku, gdy podane przez Wykonawcę doświadczenie nie znajdzie 

potwierdzenia w zakresie jego długości lub okresu czasu, w którym zostało nabyte, lub 

też rodzaju budynku lub powierzchni budynku, w którym zostało nabyte – 

Zamawiający przyjmie, iż proponowany Koordynator Serwisu Sprzątającego posiada 

jedynie minimalne wymagane doświadczenie, tj. dwa lata i oferta w tym kryterium 

otrzyma 0 punktów. 

 

 

3. Kryterium Czas reakcji pogotowia serwisu sprzątającego (CR): 

 

Maksymalnie w kryterium „Czas reakcji pogotowia serwisu sprzątającego” oferta może 

otrzymać 20 punktów. 
 

Maksymalny dopuszczalny czas reakcji wynosi 120 minut od zgłoszenia przez 

Zamawiającego.  

 

1) Zamawiający przyzna w tym kryterium punkty za wskazany przez Wykonawcę w treści 

oferty czas reakcji pogotowia serwisu sprzątającego poza godzinami pracy Budynku 

ECS, tzn. czas przybycia minimum 4. (czterech) pracowników serwisu sprzątającego do 

Budynku ECS i przystąpienia do czynności sprzątania od momentu zgłoszenia przez 

Zamawiającego, w następujący sposób: 

 do 60 minut od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego: 20 pkt. 

 do 90 minut od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego: 10 pkt. 

 do 120 minut od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego: 0 pkt. 
 

2) Czas reakcji powinien być podany poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w treści 

oferty (60, 90 albo 120 minut).  
 

3) Jeżeli Wykonawca nie wskaże w ofercie czasu reakcji, albo też wskaże więcej niż jedną 

opcję, bądź też wskaże inną wartość, niż wymienione powyżej, Zamawiający przyjmie, 

że Wykonawca oferuje czas reakcji maksymalny dopuszczony przez Zamawiającego, tj. 

120 minut, a Wykonawca w tym kryterium otrzyma 0 pkt.  
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4. Wyniki obliczeń punktów przyznanych każdej z ocenianych ofert zostaną zaokrąglone do 

dwóch miejsc po przecinku zgodnie z zasadami zaokrąglania. 

5. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na 

to, że dwie lub więcej ofert przedstawi taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny 

ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały 

złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te 

oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 

6. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów. 

 
 

Rozdział 14 
Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminach określonych 

w art. 94 ustawy Pzp. 

2. Zamawiający powiadomi Wykonawcę, którego oferta została wybrana, o terminie i 

miejscu zawarcia umowy. 

3. W przypadku wyboru najkorzystniejszej oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się  

o udzielenie zamówienia, Zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy w sprawie 

zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 

4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy o 

udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać  ofertę najkorzystniejszą 

spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że 

zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy 

Pzp. 

5. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisaniu umowy zobowiązane są posiadać ze 

sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie 

to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 

6. Wykonawca jest zobowiązany posiadać przez cały okres obowiązywania umowy 

ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Informacje szczegółowe znajdują się w §12 

wzoru umowy. 

7. Przed podpisaniem umowy Wykonawca winien wnieść zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy w wysokości i na zasadach określonych w rozdziale 15 niniejszej SIWZ. 
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Rozdział 15 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

1. Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy, zwanego dalej zabezpieczeniem. 

2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania umowy. 

3. Zabezpieczenie należy wnieść najpóźniej w dniu podpisania umowy. 

4. Wykonawca wniesie zabezpieczenie w wysokości 8% maksymalnej wartości nominalnej 

zobowiązania Zamawiającego wynikającego z umowy, stanowiącej sumę iloczynu sumy 

podanych cen ryczałtowych brutto za utrzymanie czystości wewnątrz i na zewnątrz 

budynku ECS oraz mycie elewacji w okresie 1. (jednego) miesiąca i liczby 12. miesięcy oraz 

iloczynu ceny brutto za 1. (jedną) roboczogodzinę wykonywania usług dodatkowego 

sprzątania  i utrzymania porządku na żądanie Zamawiającego i liczby 1008. roboczogodzin. 

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

następujących formach: 

1) pieniądzu; 

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- 

kredytowej,  

z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 

3) gwarancjach bankowych; 

4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

5) 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. 

6. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach innych, niż 

wymienione powyżej. 

7. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek 

bankowy wskazany przez Zamawiającego. 

8. Wniesienie zabezpieczenia w pieniądzu Zamawiający uznaje za skuteczne, jeżeli znajdzie 

się na rachunku bankowym Zamawiającego – data uznania rachunku Zamawiającego - 

przed upływem terminu zawarcia umowy. 

9. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na 

oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione 

w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było 

ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji 

bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 

10. Zabezpieczenie wnoszone w formach, o których mowa w pkt. 5 ppkt. 2-5 musi być 

złożone  

w pokoju Księgowości w siedzibie Zamawiającego – najpóźniej w dniu podpisania umowy. 
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11. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie innej, niż pieniądz, dokument 

stanowiący zabezpieczenie musi nieodwołalnie i bezwarunkowo zobowiązywać 

Poręczyciela lub Gwaranta do zapłaty kwoty pieniężnej na pierwsze wezwanie 

Zamawiającego, w wysokości odpowiadającej kwocie zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 

12. Zamawiający zwraca 100% wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia 

wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 

 
 

Rozdział 16 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy 

w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli 

Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia 

publicznego na takich warunkach. 

 

1. Zamawiający przewiduje zawarcie umowy zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym 

Załącznik nr 8 do SIWZ. 

2. Zamawiający przewiduje i zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w treści umowy  

w zakresie i na zasadach określonych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 8 do 

SIWZ. 

3. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności, za zgodą obu stron. 

 

 

Rozdział 17 

Ochrona danych osobowych 

 

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:  

 administratorem danych osobowych pozyskanych w ramach niniejszego postępowania 

jest Europejskie Centrum Solidarności, dane kontaktowe wskazano w Rozdziale 1 SIWZ; 

 inspektorem ochrony danych osobowych jest Pan Grzegorz Wąsacz, kontakt: adres  

e-mail: iodo@ecs.gda.pl, tel. 576 240 751; 
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 pozyskane dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w 

celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia; 

 odbiorcami pozyskanych 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”, Prezes Urzędu Zamówień Publicznych w zakresie 

składanych przez Zamawiającego sprawozdań, Prezes Krajowej Izby Odwoławczej – w 

przypadku wniesienia odwołania, właściwy sąd okręgowy w przypadku wniesienia skargi, 

a także odbiorcy, którzy będą mieli dostęp do opublikowanego ogłoszenia o udzieleniu 

zamówienia – w przypadku, gdy przedmiotowe zamówienie zostanie udzielone osobie 

fizycznej; 

 pozyskane dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, 

przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia 

 obowiązek podania przez wykonawców danych osobowych bezpośrednio ich 

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, 

związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, a 

konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;   

 w odniesieniu do pozyskanych danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w 

sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

 wykonawcy, których dane pozyska Zamawiający, posiadają następujące uprawnienia: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych ich dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania ich danych osobowych, jednakże 

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; 

− 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, przy czym 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, 
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lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa 

członkowskiego;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uznają, że przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy RODO; 

 nie przysługuje wykonawcom: 

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

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

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

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania ich danych osobowych jest art. 6 

ust. 1 lit. c RODO.  

Zamawiający zwraca uwagę wykonawców, że w stosunku do wykonawców, a także w 

stosunku do ewentualnych podwykonawców lub podmiotów udostępniających wykonawcy 

swoje zasoby, obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 RODO również ma 

zastosowanie w związku z pozyskiwaniem przez nich danych osobowych od osób, których te 

dane dotyczą. W stosunku do wykonawców, podwykonawców lub podmiotów 

udostępniających wykonawcy swoje zasoby zastosowanie będzie mieć także obowiązek 

informacyjny wynikający z treści art. 14 ust. 1-4 RODO, o ile pozyskają one dane osobowe 

pośrednio. 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że z uwagi na treść wyłączeń zawartych w art. 14 ust. 5 

RODO, zamawiający, przetwarzając dane osobowe, które pośrednio pozyska w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego (dane osób innych niż 

samego wykonawcy), nie będzie obowiązany do odrębnego wypełniania obowiązku 

informacyjnego wynikającego z przepisu art. 14 ust. 1-4 RODO. 

Mając na uwadze powyższe, Zamawiający niniejszym informuje dodatkowo, że: 

 administratorem danych osobowych pozyskanych pośrednio jest Europejskie Centrum 

Solidarności, dane kontaktowe wskazano w Rozdziale 1 SIWZ; 

 inspektorem ochrony danych osobowych jest Pan Grzegorz Wąsacz, kontakt: adres  

e-mail: iodo@ecs.gda.pl, tel. 576 240 751; 

 pozyskane dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w 

celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia; 
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 w postępowaniu o udzielenie zamówienia pośrednio pozyskiwane będą wyłącznie dane 

wymagane niniejszą SIWZ, służące do oceny i wyboru oferty najkorzystniejszej, w tym 

oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia z 

postępowania, a także w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; 

 odbiorcami pozyskanych 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”, Prezes Urzędu Zamówień Publicznych w zakresie 

składanych przez Zamawiającego sprawozdań, Prezes Krajowej Izby Odwoławczej – w 

przypadku wniesienia odwołania, a także właściwy sąd okręgowy – w przypadku 

wniesienia skargi; 

 pozyskane dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, 

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

 źródłem pośrednio pozyskanych danych osobowych będą wyłącznie wykonawcy biorący 

udział w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;   

 w odniesieniu do pozyskanych danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w 

sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

 osoby, których dane pośrednio pozyska Zamawiający, posiadają następujące uprawnienia: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych ich dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania ich danych osobowych, jednakże 

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; 

− 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, przy czym 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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− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uznają, że przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy RODO; 

 nie przysługuje osobom, których dane pośrednio pozyska Zamawiający: 

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

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

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

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania ich danych osobowych jest art. 6 

ust. 1 lit. c RODO. 

Rozdział 18 

Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania 

o udzielenie zamówienia. 

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 przysługują środki ochrony prawnej, określone w Dziale VI ustawy Pzp. 

 
 
 

Rozdział 19 
Pozostałe informacje 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania zamówienia z udziałem podwykonawców,  

z zastrzeżeniem, że nie może zostać powierzona  podwykonawcy kluczowa część 

zamówienia, o której mowa w rozdziale 3 pkt. 4 SIWZ. Zamawiający żąda wskazania przez 

Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć 

podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców. 

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

ustawy Pzp.  

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych oraz ofert 

częściowych. 

4. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia rozliczeń z Wykonawcą w walutach obcych. 

5. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej. 

6. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

7. Zamawiający nie przewiduje zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 

8. Zamawiający przewiduje zorganizowanie wizji lokalnej, na wniosek Wykonawcy.  

mailto:ecs@ecs.gda.pl


 

 

 

 

 

Europejskie Centrum Solidarności 

pl. Solidarności 1, 80-863 Gdańsk 

tel.: 58 772 40 00 / fax: 58 772 42 92 

e-mail: ecs@ecs.gda.pl 

NIP: 583-30-03-226 / RIK: 9/2007 / REGON: 220509029 

9. Zamawiający zaleca Wykonawcom udział w wizji lokalnej. Wykonawca, który chce 

uczestniczyć w wizji lokalnej zobowiązany jest do złożenia wniosku w tej sprawie na adres 

e-mail: a.lewandowska@ecs.gda.pl. 

10. Udział w wizji lokalnej nie jest obowiązkowy, jednak ryzyko związane z przygotowaniem 

oferty bez uczestniczenia w wizji lokalnej ponosi Wykonawca. 

 

Załączniki do SIWZ: 

1. Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

2. Załącznik nr 2 – Wzór formularza oferty 

3. Załącznik nr 3 – Wzór oświadczenia 

4. Załącznik nr 4 – Wzór zobowiązania do oddania zasobów 

5. Załącznik nr 5 – Wzór oświadczenia – wykaz usług 

6. Załącznik nr 6 – Wzór oświadczenia – wykaz osób 

7. Załącznik nr 7 – Wzór oświadczenia – grupa kapitałowa 

8. Załącznik nr 8 – Wzór umowy. 
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