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INSTYTUT ENERGETYKI 
  Instytut Badawczy  

01-330 Warszawa, ul. Mory 8 
tel. +4822 3451200,  fax: +4822 836 6363 
NIP 525-00-08-761 (PL 525-00-08-761) 
 Regon 000020586,   KRS 0000088963 

 
 

 
 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 

dla 

przystępujących do przetargu nieograniczonego 

 o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach  wydanych na podstawie art. 11 ust. 8  
ustawy Prawo zamówień publicznych  

na: 

 
 

Utrzymanie czystości w budynkach Instytutu Energetyki przy 
ul. Mory 

 
 
 

TERMINY: 
 

Składanie ofert: do dnia 28 października 2019 r. do godz. 12.00 
    Otwarcie ofert: dnia 28 października 2019 r. o godz. 12.30 

 
 

 
 

                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Warszawa, październik 2019 r. 
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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA   
(zwana w dalszej części: „SIWZ”) 

 
I) Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego. 

 
1. Instytut Energetyki, Instytut Badawczy, ul. Mory 8, 01-330 Warszawa 
2. Jednostka prowadząca sprawę: 

Dział Ekonomiczny, ul. Mory 8, 01-330 Warszawa,   
       fax: 22 836 6363, e-mail: zamowienia.publiczne@ien.com.pl 

 
II) Tryb udzielenia zamówienia. 
 

1.   Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami usta-
wy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 
1986 z późn. zm.), zwanej w dalszej części SIWZ „PZP”. 

2.   Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu o udzie-
lenie zamówienia stosuje się przepisy powołanej ustawy Prawo zamówień publicznych,  
a w sprawach nieuregulowanych przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. − Kodeks cywilny 
(Dz.U. nr 16, poz. 93, z późn. zm.). 

3.   Zamawiający, zgodnie z dyspozycją art. 701 § 3 kc, zastrzega sobie prawo zmiany treści Zapyta-
nia ofertowego (SIWZ). Zmiana może nastąpić w każdym czasie, przed upływem terminu skła-
dania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie niezwłocznie 
ogłoszona na stronie internetowej Zamawiającego w zakładce „zamówienia publiczne”.  

Użyte w treści SIWZ: 

- pojęcie ustawy lub Pzp dotyczy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych  

- pojęcie rozporządzenia dotyczy rozporządzenia 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 z późniejszymi zmianami), 

- pojęcie SIWZ dotyczy niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  
 
III) Opis przedmiotu zamówienia. 
 

1. CPV:  90910000 - 9  -  usługi sprzątania 
           90911200 – 8 – usługi sprzątania budynków 
           90919200 – 4 – usługi sprzątania biur 

2. Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie czystości w budynkach Instytutu Energetyki przy ul. 
Mory w Warszawie - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajdują się w Załączniku 1A i 
2A do SIWZ. 
UWAGA – W załączniku 2A do SIWZ Zamawiający wskazał wykaz powierzchni do sprzątania 
obejmujących swoim zakresem utrzymanie czystości w terminie do 31.12.2019 r. i w terminie od 
01.01.2020 r. 

3. Zamawiający nie dopuszcza  możliwości składania ofert częściowych.   
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 
5. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień na dodatkowe dostawy w rozumieniu przepi-

su art. 67 ust 1 pkt 7 ustawy Pzp. 
6. Zamawiający, stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy, wymaga zatrudniania przez wykonawcę 

lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, co najmniej 2 osób w pełnym wymiarze 
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czasu pracy, wykonujących usługi sprzątania w ramach serwisu sprzątającego w godzinach 
16.00-24.00 od poniedziałku do piątku włącznie. 

7. Wykonawca zobowiązuje się przedstawić dokumenty potwierdzające zatrudnienie osób, o 
których mowa powyżej. Wykonawca w terminie 5 dni licząc od daty rozpoczęcia 
wykonywania przedmiotu umowy i na każde żądanie Zamawiającego w terminie wskazanym 
przez Zamawiającego nie krótszym niż 2 dni robocze przedstawi umowy o pracę osób 
zatrudnionych, o których mowa powyżej oraz oświadczenie Wykonawcy lub 
Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, 
których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w 
szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia 
oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na 
podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i 
wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu 
Wykonawcy lub Podwykonawcy. Kopie umów powinny zostać zanonimizowane w sposób 
zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami 
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 r.) oraz wydanymi na 
jego podstawie krajowymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych, tj. w 
szczególności bez danych adresowych, nr PESEL pracowników. Informacje takie jak: imię i 
nazwisko pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny 
być możliwe do zidentyfikowania.  

 Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych 
przez Zamawiającego dokumentów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, traktowane będzie jako 
niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę osób wskazanych powyżej. 

 W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 
kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób, o których mowa powyżej. 

 Nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii umów zawartych przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę z pracownikami świadczącymi pracę, celem wykazania przez Wykonawcę 
wypełnienia obowiązku zatrudnienia, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, będzie 
traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników świadczących przy 
realizacji przedmiotu zamówienia na podstawie umowy o pracę. Postanowienia dotyczące 
kar umownych stosuje się odpowiednio. 

8. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia części zamówienia podwykonawcom. Zama-
wiający, na podstawie art. 36b ust. 1 ustawy, żąda wskazania przez Wykonawcę części zamó-
wienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podania ich firm. Brak 
powyższych informacji oznaczać będzie, że Wykonawca nie będzie korzystał z podwykonaw-
ców przy wykonywaniu zamówienia. Powierzenie części zamówienia podwykonawcom wymaga 
zawarcia umowy o podwykonawstwo, przez którą należy rozumieć umowę w formie pisemnej o 
charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi stanowiące część zamówienia publicznego, 
zawartą między wybranym przez Zamawiającego Wykonawcą a podwykonawcą, a także między 
podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami. 
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IV) Termin wykonania zamówienia. 
 

 Terminem realizacji zamówienia – od dnia zawarcia umowy do dnia 31.10.2020 r. 
 

V)  Podstawy wykluczenia. Warunki udziału w postępowaniu. Dokumenty. 
 

1.  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu  
z postępowania w okolicznościach, o których mowa w:  

1)  art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy; 
2)   art. 24 ust. 5 pkt.1,2,4 ustawy, wykluczeniu na tej podstawie podlega wykonawca:  

a)  W stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępo-
waniu 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 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 
oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po 
ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawo-mocnym 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; 

b) Który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczci-
wość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego nie-
dbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie 
wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych; 

c) Który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istot-
nym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, 
zawartą  
z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4, co doprowadziło do rozwiązania 
umowy lub zasądzenia odszkodowania; 

 
2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to  

z odrębnych przepisów, 
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 
2)   sytuacji ekonomicznej lub finansowej 
Wykonawca powinien wykazać, że posiada polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywil-
nej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwa-
rancyjną nie mniejszą niż 150 000,00 zł 
3) zdolności technicznej lub zawodowej: 
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 
 
3.  Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania i spełnianiu warunków udziału  

w postępowaniu: 
1)   W celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu, z powodów określo-

nych w pkt 1 wykonawca dołącza do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenie  
o braku podstaw wykluczenia wykonawcy - Załącznik nr 2 do SIWZ.  
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2)  W celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu,  
o których mowa w pkt 2 oraz podmioty trzecie, na zasobach, których wykonawca polega, speł-
niają warunki udziału w postępowaniu oraz nie zachodzą wobec nich podstawy wykluczenia, 
wykonawca dołącza do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu wa-
runków udziału i podmiotach trzecich -  Załącznik nr 3 do SIWZ. 

3)   W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, ww. oświadczenie  
o braku podstaw wykluczenia wykonawcy składa, każdy z wykonawców wspólnie ubiegających 
się o zamówienie,  

4)  W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek, o któ-
rym mowa w rozdz. V pkt. 2 ppkt. 2) niniejszej SIWZ nie podlega sumowaniu, przy czym co 
najmniej jeden z Wykonawców musi spełniać ten warunek 

5)   Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia 
wobec nich podstaw wykluczenia, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu,  
o którym mowa w ppkt 1). 

 
4. Potencjał podmiotu trzeciego: 
1)  Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać 

na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych 
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

2)  Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić za-
mawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych pod-
miotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dys-
pozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

3)   W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub do-
świadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, gdy podmioty te 
zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

 
5. Dokumenty wymagane przez Zamawiającego, które należy dołączyć do oferty: 
1) formularz oferty  – Załącznik nr 1 do SIWZ 

W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz. 
Ww. formularz należy złożyć w oryginale. 

2) oświadczenia, zgodnie z Rozdziałem V pkt 3 ppkt. 1) SIWZ; 
W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składają-
cych ofertę wspólną. 
Ww. oświadczenia należy złożyć w oryginale. 

3) oświadczenie, zgodnie z Rozdziałem V pkt 3 ppkt 2) SIWZ; 
Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 

4) odpowiednie pełnomocnictwa-w przypadku podpisywania oferty lub poświadczania za zgodność 
z oryginałem kopii dokumentów przez osoby(ę) nie wymienione(ą) w dokumencie rejestracyjnym 
wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo. 
Ww. pełnomocnictwa należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie. 

5) oświadczenie wskazujące cześć zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwyko-
nawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców) oraz firmy podwykonawców ( w 
przypadku niezłożenia informacji o podwykonawcach Zamawiający uzna, że zamówienie realizo-
wane będzie bez udziału podwykonawców) 
W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jedno wspólne oświadczenie. 
Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 
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6. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia  
w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń 
i/lub dokumentów na potwierdzenie, że: 
1) Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, z powodów określonych w pkt 1 tj.: 
a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodar-

czej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia 
wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 
W przypadku oferty wspólnej ww. odpis składa każdy z wykonawców składających ofertę wspól-
ną. 
Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. 

2) dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej 
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną 
nie mniejszą niż 150 000,00 zł; 

     Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego 
dokumentów, o których mowa w ust.2, Zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawcę in-
nych dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 2c ustawy z dnia 29 stycznia 2014 – Prawo Za-
mówień Publicznych, zwanej dalej „ustawą”. 

    W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek, nie 
podlega sumowaniu, przy czym, co najmniej jeden z Wykonawców musi spełniać ten warunek. 
 

7. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej: 
1) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których mowa 

w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, wykonawca składa oświadczenie o przynależności lub braku przy-
należności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapita-
łowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzają-
ce, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu- 
Załącznik nr 4 do SIWZ 

2) Ww. oświadczenie oraz ewentualne dowody wykonawca składa w terminie 3 dni od dnia zamiesz-
czenia przez zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust.5 
ustawy. 

3) W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składają-
cych ofertę wspólną. 

4)  Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 
 
8. Dostępność dokumentów. 
1) Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 

okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, jeżeli Zamawiający posiada 
oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą 
bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w 
rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 
realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 570  z późn. zm.); 

2) W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, w formie 
elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz 
danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę 
oświadczenia i dokumenty. 
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VI)  Wykonawcy zagraniczni. 
 

1. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub miejsce zamiesz-
kania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa niniejszej 
SIWZ, 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, administracyj-
nym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzi-
bę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsca zamieszkania tej osoby.   

2. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający mo-
że zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie 
niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 

3. W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Roz-
woju 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). 

4. Dokumenty, o których mowa w pkt V) SIWZ muszą być złożone w formie oryginału lub kopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. W przypadku podpisywania oferty 
lub poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osoby(ę) nie wymienio-
ne(ą) w dokumencie rejestracyjnym wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomoc-
nictwo. Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej 
notarialnie. 

 
VII) Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 
przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do poro-
zumiewania się z wykonawcami.  

 
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej,  w języku 

polskim. 
2. Dopuszcza się możliwość porozumiewania się za pomocą faksu i środkami komunikacji elektro-

nicznej,  z tym, że oferta wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami musi zostać złożo-
na w formie oryginału na piśmie przed upływem terminu, o którym mowa w pkt XI) SIWZ. 

3. Adresy kontaktowe: 
Instytut Energetyki, Dział Zamówień Publicznych, ul. Mory 8, 01-330 Warszawa 
fax:  22 836 63 63,   e-mail: zamowienia.publiczne@ien.com.pl 

4. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują jakiekolwiek dokumenty lub informacje faksem 
albo środkami komunikacji elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie po-
twierdza fakt ich otrzymania. 

5. Do porozumiewania się z wykonawcami upoważnieni są: 
 1) w zakresie merytorycznym dotyczącym przedmiotu zamówienia:  
     Rafał Rosiński, tel. 22 3451 257, e-mail: rafal.rosinski@ien.com.pl 
     2) w zakresie formalnym:  
     Olga Drążek, tel. 22 3451 378, e-mail: zamowienia.publiczne@ien.com.pl 
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VIII) Wymagania dotyczące wadium. 
    

W niniejszym postępowaniu zamawiający nie żąda wniesienia wadium. 
 

IX )   Termin związania ofertą. 
 

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty jej złożenia. 
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert (art. 85 ust. 

5 ustawy Pzp). 
3. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy, 

samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej 
na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgo-
dy na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem 
okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na 
przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest 
po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłuże-
nia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 

 
X)  Opis sposobu przygotowywania ofert.  
 

1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę obejmującą całość przedmiotu zamówienia. 
2. Dopuszcza się możliwość składania jednej oferty przez dwa lub więcej podmiotów. 
3. W przypadku, o którym mowa w pkt X) 2. Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić 

przedstawiciela do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego, a jego upoważnienie musi być udokumentowane pełnomocnictwem podpisanym 
przez upełnomocnionych przedstawicieli wszystkich pozostałych wykonawców. 

4. W ofercie Wykonawca winien skalkulować cenę dla całości przedmiotu zamówienia. 
5. Oferta musi być sporządzona według formularza oferty zamieszczonego w niniejszej SIWZ. 
6. Do oferty Wykonawca musi dołączyć komplet dokumentów i oświadczeń oraz wszelkich infor-

macji wymaganych postanowieniami niniejszej SIWZ i ustawy PZP. 
7. Oferta musi być napisana w języku polskim, na komputerze lub maszynie do pisania albo czytel-

nym pismem odręcznym. 
Wszystkie karty oferty wraz z załącznikami winny być podpisane przez osobę (osoby) uprawnione 
do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy, przy czym przynajmniej na formularzu 
oferty podpis (podpisy) muszą być opatrzone pieczęcią firmową wykonawcy. 

8. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 
9. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których 

mowa w SIWZ, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostęp-
nych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane 
przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.  

10. W przypadku, o którym mowa w ppkt 9 zamawiający będzie żądał od Wykonawcy przedstawie-
nia tłumaczenia na język polski wskazanych przez wykonawcę i pobranych samodzielnie przez 
zamawiającego dokumentów.  

11. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie 
zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do zło-
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żenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlega-
ją wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione pod-
stawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do zło-
żenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.  

12. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, oświad-
czeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, 
lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub do-
kumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwo-
ści, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie 
wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy będzie podlegać odrzuceniu albo 
konieczne będzie unieważnienie postępowania.  

13. Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnic-
twa, zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo 
ich złożenia oferta wykonawcy podlegać będzie  odrzuceniu albo konieczne będzie unieważnie-
nie postępowania.  

14. W przypadku wątpliwości Zamawiający wezwie, w wyznaczonym przez siebie terminie, do zło-
żenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 usta-
wy.  

15. Zaleca się, aby wszystkie zapisane karty oferty wraz z załącznikami były jednoznacznie ponu-
merowane kolejnymi numerami i trwale złączone. 

16. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty (w tym załącznikach do oferty) muszą być para-
fowane (lub podpisane) przez osobę (osoby) podpisującą ofertę i opatrzone datami ich dokona-
nia. 

17. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. 
18. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy PZP oferty składane  

w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich 
otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu usta-
wy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, 
poz. 1503 z późn. zm.), jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one 
być udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przed-
siębiorstwa. 

19. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez 
Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsię-
biorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak jedno-
znacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że 
wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne 
bez zastrzeżeń. 

20. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy  
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie 
ich odtajnieniem. 

21. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie 
art. 90 ustawy PZP, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy bę-
dzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe za-
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strzeżenie zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz sa-
mego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębior-
stwa. 

22. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty 
pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed 
terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich 
samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIA-
NA”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który 
wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołą-
czone do   oferty. 

23. Po upływie terminu składania ofert Wykonawca nie może dokonać zmian w ofercie. 
24. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania po-

przez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian  
i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą 
otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz 
zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane. 

25. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 
ustawy PZP zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP). 

 
XI) Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 
 

1. Oferty należy składać w Instytucie Energetyki, Kancelaria Ogólna, ul. Mory 8, 
01-330 Warszawa, w terminie do dnia 28 października 2019r. do godz. 12.00.  

2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu 
oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową, czy kurierską. 

3. Oferty otrzymane po terminie do składania ofert zostaną zwrócone wykonawcom zgodnie z art. 84 
ust 2 ustawy PZP. 

4. Wykonawca winien umieścić ofertę w kopercie zaadresowanej do Zamawiającego, na adres poda-
ny w pkt XI) 1., która będzie posiadać następujące oznaczenia:  

„Oferta na utrzymanie czystości w budynkach Instytutu Energetyki  
w Warszawie przy ul. Mory  

-   nie otwierać przed dniem 28 października 2019 r. godz. 12.30” 

oraz opatrzyć kopertę danymi adresowymi Wykonawcy. 

5. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za negatywne konsekwencje niewłaściwego oznako-
wania oferty. 

6. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 28 października 2019 r. o godz. 12.30 w siedzibie Za-
mawiającego.  

7. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej www.ien.com.pl  
informacje dotyczące: 

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 
2)  nazw 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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XII) Opis sposobu obliczenia ceny. 
 

1) Cena podana w ofercie powinna zawierać wszelkie koszty poniesione w celu należytego  
i pełnego wykonania zamówienia, zgodnie z wymaganiami opisanymi w SIWZ; jak również  
w niej nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia - zgodnie z wymaganiami SIWZ. 
Cena uwzględnia również podatki, opłaty i inne należności płatne przez Wykonawcę oraz 
wszelkie elementy ryzyka, związane z realizacją zamówienia. 

2) Szczegółowy sposób przedstawienia ceny zawiera Formularz oferty (załącznik nr 1 do SIWZ). 
Cena powinna być wyrażona w złotych polskich. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a 
Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich. 

3) Wszystkie wartości określone w formularzu oferty, powinny być podane z dokładnością do dwóch 
miejsc po przecinku – zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania. 

4) Cena podana w ofercie nie ulegnie zwiększeniu i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie 
trwania umowy. 

5) Cena oferty powinna być podana liczbowo i słownie. 
6) Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami od towarów i usług, zamawiający w celu oceny 
takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który i tak miałby 
obowiązek rozliczyć, zgodnie z tymi przepisami. 

7) Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór jego 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. 

 
XIII) Opis kryteriów, którymi zamawiaj ący będzie się kierował przy wyborze oferty wraz           
z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 
 

1. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spośród ofert nie odrzuconych, złożonych  
w niniejszym postępowaniu, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ. 

2. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:   

l.p Kryterium  Waga Liczba punktów  
a) Cena (Pc) 70 % 70 
b) Zatrudnienie 30 % 30 

Razem: 100 

 
a) Kryterium – cena (70%) 

 
Cena - oznacza cenę łączną brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia zgodnie z SIWZ 
oraz umową. Najwyższą liczbę punktów (60) otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę brutto,  
a każda następna odpowiednio zgodnie ze wzorem : 
 
Ilość punktów za cenę ( Pc ) obliczana będzie na podstawie wzoru:  

                 najniższa cena występująca w ofertach   
Pc  =  ------------------------------------------------------   x 70 
   cena wskazana w rozpatrywanej ofercie 
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gdzie:  Pc = punkty otrzymane w kryterium „Cena” 

Stosowana punktacja  0-70 pkt za kryterium. 
 

b) kryterium – zatrudnienie (30 %) 
 

Zatrudnienie – liczba osób wykonujących usługi sprzątania, zatrudnionych na pełnym etacie u 
Wykonawcy na umowę o prac,  
  
Punkty za kryterium „Zatrudnienie” (Pz) zostaną przyznane w skali punktowej od 0 do 30 
punktów.  
Oferta może otrzymać maksymalnie 30 punktów, przy czym oferta będzie punktowana w ten sposób, 
że za każdą zadeklarowaną osobę zatrudnioną na pełnym etacie na umowę o pracę oferta otrzyma  
1 punkt, w przypadku zadeklarowania ponad 30 osób zatrudnionych na pełnym etacie na 
umowę o pracę liczba przyznanych punktów wynosi 30.  
 
Oferta, w której nie zadeklarowano zatrudnienia osób na pełnym etacie na umowę o pracę lub 
zadeklarowano w liczbie 0 osób, otrzyma 0 punktów.  
Podstawą do przyznania punktów będzie stosowne oświadczenie zawarte przez Wykonawcę w 
Formularzu ofertowym.  
Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt. 
 
Ilość punktów ogółem ( Po )  dla badanej oferty określa się wzorem:  

              Po =  Pc +  Pz 
 
3. Za ofertę najkorzystniejszą w danej części postępowania znana zostanie oferta Wykonawcy 

niepodlegającego wykluczeniu, która nie podlega odrzuceniu oraz która uzyska największą 
liczbę zsumowanych punktów w ramach ustalonych ww. kryteriów oceny ofert. 

 
XIV) Informacje o formalno ściach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty              
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

 
1. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zostanie zawarta umowa na 

warunkach podanych we wzorze umowy stanowiącym integralną część specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia (załącznik nr 4) oraz w ofercie przedstawionej przez Wykonawcę. Po-
wyższy załącznik zawiera również warunki zmiany zawartej umowy. 

2.  Zamawiający wezwie Wykonawcę do zawarcia umowy. Niepodpisanie umowy przez Wykonaw-
cę w wyznaczonym terminie będzie uznane przez Zamawiającego za uchylanie się od zawarcia 
umowy. 

3. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udziele-
nie zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy re-
gulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel dzia-
łania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, soli-
darną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum 
(obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie moż-
liwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu 
wykonania zamówienia. 

4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych 
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ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zajdą przesłanki, o których mowa  
w art. 93 ust. 1 PZP.  
 

XV) Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  
 
W niniejszym postępowaniu zamawiający nie żąda zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 
XVI) 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 pu-
blicznego na takich warunkach.   

 
Projekt umowy - Załącznik nr 5 do SIWZ. 

 
XVII) Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępo-
wania o udzielenie zamówienia.  
 

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu da-
nego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiają-
cego przepisów ustawy PZP przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI 
ustawy PZP jak dla postępowań poniżej / powyżej kwoty określonej w przepisach wykonaw-
czych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP. 

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również  orga-
nizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy PZP. 

 
XVIII) Informacje dodatkowe . 
 

1. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.  
2. Zamawiający nie przewiduje dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej z wykorzystaniem au-

kcji elektronicznej. 
3. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych 

lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty. 
5. Zamawiający nie przeprowadził dialogu technicznego przed wszczęciem postępowania. 
6. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. Wszelkie koszty związa-

ne z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca 
 

XIX)    Klauzula informacyjna z art. 13 i 14 RODO 
 

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”, Muzeum Sztuki w Łodzi informuje, że:  

• Dane kontaktowe administratora danych: Instytut Energetyki Instytut badawczy ul. Mory 8, 01-
330 Warszawa, Polska; email: instytut.energetyki@ien.com.pl  

• Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO): email: odo@ien.com.pl, 
tel.: 606 217 917. 

• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego  prowadzonym w trybie 
przetargu nieograniczonego;  
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• 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”;  

• 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, a w przypadku 
umów i postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, które otrzymały dofinansowanie 
przez Unię Europejską przez okres wynikający z uchwały w sprawie przyznania dofinansowania 
oraz obowiązku archiwizacyjnego. \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; kon-
sekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;  

• w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zau-
tomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;  

• posiada Pani/Pan:  
−  na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;  
−  na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;  
−  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 **;  
−  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;  

• nie przysługuje Pani/Panu:  
−  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 Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  
2. Wykonawca, wypełniając obowiązki informacyjne wynikający z art. 13 lub art. 14 RODO 

względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał  
w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w tym postępowaniu składa stosowne 
oświadczenie zawarte w Formularzu ofertowym. 

* Wyjaśnienie: 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. 

** Wyjaśnienie: 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 
 

Załączniki: 
1A  Opis przedmiotu zamówienia 
2A  Wykaz powierzchni do sprzątania 
1. Formularz ofertowy. 
2. Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia  
3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i podmiotach trzecich 
4. Oświadczenie o przynależności do Grupy Kapitałowej 
5. Projekt umowy 

 


