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ZAMAWIAJĄCY:                                                                                           Toruń, dnia 17.01.2022r. 

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu 

87-100 Toruń ul. M. Skłodowskiej-Curie 61/67 

Tel./fax (56) 658-16-18 

strona: www.womp.torun.pl 

adres e-mail: womp@womp.torun.pl 

REGON: 871625889; NIP: 956-19-35-098 

Godziny urzędowania: 7:00 – 14:35 

 

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA 

 

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
(SWZ) 

 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego  

w trybie podstawowym bez negocjacji  

o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych  

o których mowa w art. 3 ustawy z 11 września 2019 r.  

– Prawo zamówień publicznych  

(Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) – dalej ustawa Pzp 

na: 

Świadczenie usługi sprzątania pomieszczeń medycznych i administracyjnych  

w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Toruniu 

 

 

Znak sprawy WOMP- PN – 1/2022 

            

                           .................................................  

                  ZATWIERDZIŁ 
 

 

Opracowanie dokumentacji: W.P. Ryszewski   

      

SWZ zawiera 17 stron oraz 5 załączników 

http://www.womp.torun.pl/
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1. Nazwa oraz adres Zamawiającego  
1. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu 

Ul. M. Skłodowskiej-Curie 61/67, 87-100 Toruń  

NIP: 956-19-35-098  

REGON: 871625889   

E-mail: womp@womp.torun.pl    

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej: (/womptorun/SkrytkaESP) 

epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/womptorun 

Godziny urzędowania: poniedziałek-piątek 7.00-14.35;   

Strona internetowa Zamawiającego: www.womp.torun.pl 

Adres do korespondencji: jw.    

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone przez Komisję Przetargową.  

3. Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie i na której będą dostępne 

wszelkie dokumenty związane z prowadzoną procedurą: http://bip.womp.torun.pl/ oraz 

https://miniportal.uzp.gov.pl/  

 

2. 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 danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej 

„RODO”) informujemy, że:  

1) Administratorem danych osobowych Wykonawcy (podwykonawcy lub podmiotu trzeciego) 

jest Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu, ul. M. Skłodowskiej-Curie 61/67, 87-

100 Toruń NIP: 956-19-35-098 REGON: 871625889;  

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Violetta Jenny-Poźniak email: 

v.jenny@womp.torun.pl tel. (56) 654-25-39; 

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

związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, 

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; 

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

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp; 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp przez okres 

4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówieni, a jeżeli czas trwania umowy 

przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

5) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy Pzp, związanym        

z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.; 

6) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO; 

7) Posiada Pani/Pan:  

http://www.womp.torun.pl/
http://bip.womp.torun.pl/
https://miniportal.uzp.gov.pl/
mailto:%20email:%20v.jenny@womp.torun.pl
mailto:%20email:%20v.jenny@womp.torun.pl
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a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących 

(w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora 

niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania 

dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności 

podania nazwy lub daty postępowania   o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu 

albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie 

zamówienia); 

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

(skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie 

niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego 

załączników); 

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

danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania  o udzielenie 

zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 

RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do 

przechowywania, w celu zapewnienia korzystania  ze środków ochrony prawnej lub w celu 

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

publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego); 

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO; 

8) 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. 

9) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne                   

z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem 

właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 

00-193 Warszawa.  

 

4. Tryb udzielenia postępowania  
1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym o jakim stanowi art. 275 pkt 

1 ustawy Pzp oraz niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SWZ”.  

2. Zgodnie z art. 274 ust 1 ustawy Pzp Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została 

najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia 

wezwania, podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień  ich złożenia.  

3. Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia nie przekracza progów unijnych o jakich 

mowa w art. 3 ustawy Pzp.  

4. Zgodnie z art. 310 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający może unieważnić przedmiotowe 

postępowanie, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie 
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całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia 

postępowania na tej podstawie została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu.  

5. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.  

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

7. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez 

Wykonawców, o których mowa w art. 94  ustawy Pzp.   

8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  

Zamawiający nie podzielił przedmiotowego zamówienia na części, ponieważ nie jest to 

uzasadnione ze względu na specyfikę realizacji usługi. Przedmiotowe zamówienie ma bowiem 

charakter wykonawstwa jednobranżowego. Ponadto ewentualny podział zamówienia na części 

spowodowałby nadmierne trudności techniczne oraz ryzyko nienależytego wykonania 

przedmiotowego zamówienia wskutek konieczności wykonania dodatkowego świadczenia, 

polegającego na koordynacji działań różnych Wykonawców realizujących poszczególne części 

zamówienia.  

9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz w postaci katalogów 

elektronicznych.  

10. Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1  pkt 7 ustawy 

Pzp.  

11. Wymagania związane z realizacją zamówienia w zakresie zatrudnienia przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez 

Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie  tych czynności 

polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 

1974r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320), zostały określone w Projektowanych 

postanowieniach umowy oraz Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ), stanowiącymi 

odpowiednio Załącznik nr 3 oraz Załącznik nr 4 do SWZ.   

12. Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań związanych z zatrudnianiem osób, o których 

mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy  Pzp.  

  

5. Informacja, czy Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z 

możliwością prowadzenia negocjacji   
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji.  

 

6. Opis Przedmiotu Zamówienia  
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi sprzątania pomieszczeń medycznych           

i administracyjnych dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy  w Toruniu. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 4 do niniejszej SWZ. 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):  

• 90900000-6 - Usługi sprzątania i odkażania; 

• 90914000-7 - Usługi sprzątania parkingów; 

• 90620000-9 - Usługi odśnieżania. 

2. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia 

oraz pozostałe  Załączniki do SWZ.  
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7. Termin wykonania zamówienia  
Wykonawca zobowiązany jest realizować przedmiot zamówienia w terminie w okresie 12 miesięcy,      

od dnia zawarcia umowy.  

  

8.  Projektowane postanowienia umowy w sprawie, które zostaną wprowadzone do 

treści tej umowy zamówienia publicznego 
Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone 

do treści tej umowy, określone zostały w Załączniku nr 3 do SWZ.  

  

9.  Warunki udziału w postępowaniu  
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na 

zasadach określonych w Rozdziale 10. SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego 

warunki udziału w postępowaniu.  

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

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:  

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.  

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej:   

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.  

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:  

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada opłaconą polisę lub inny dokument 

ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę 100 000,00 zł. Opłacona 

polisa (wraz z dokumentem potwierdzającym zapłatę za tę polisę) lub inny dokument 

świadczący o posiadaniu przez Wykonawcę ubezpieczenia powinny być ważne w dniu 

podpisania umowy na wykonanie usługi.  

4) zdolności technicznej lub zawodowej:  

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże że wykonał należycie minimum 1 usługę w zakresie  

sprzątania pomieszczeń medycznych (w szpitalu, przychodni, hospicjum lub domu opieki) 

wykonaną nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert 

w postępowaniu, 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 z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały 

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

dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli      

z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać 

tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.  

3. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej,         

o  której  mowa w pkt 2  lit. a) niniejszego Rozdziału uzna jeżeli co najmniej jeden                                 

z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia spełni ww. warunek.  

4. W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się 

o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają 

usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.  



6 
 

5. W przypadku, o którym mowa w pkt 4, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia wskazują w Formularzu Oferty, które usługi, wykonają poszczególni Wykonawcy.  

6. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada 

wymaganych zdolności technicznych lub zawodowych, jeżeli posiadanie  przez Wykonawcę 

sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub 

zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć 

negatywny wpływ na realizację zamówienia.  

 

10.  Podstawy wykluczenia z postępowania  

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

zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych  w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp. 

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

 

11. Oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązani są złożyć Wykonawcy w celu 

potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania 

braku podstaw wykluczenia.   

1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć nw. podmiotowe środki dowodowe:   

1) Aktualne na dzień składania ofert Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału                         

w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodnie                         

z Załącznikiem nr 2 do SWZ.  

2) Wykonawca w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów 

udostępniających zasoby przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt 1 ppkt 

1), także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw 

wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału                                

w postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.  

3) W przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów 

udostępniających zasoby składa zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do 

oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia 

lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując 

zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów – Załącznik nr 5 

do SWZ.  

4) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na 

zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te 

zdolności są wymagane. W takim przypadku Wykonawcy wspólnie ubiegający się                     

o udzielenie zamówienia oświadczają w Formularzu Oferty, z którego wynika, które 

dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.  

5) W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana  do jego 

reprezentowania (dotyczy to także osoby działającej w imieniu Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego oraz osoby działającej w imieniu 

podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych  w art. 118 ustawy Pzp) do 

Oferty należy dołączyć Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej  lub innego właściwego rejestru, 
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pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania 

Wykonawcy.  

2. Informacje zawarte w Oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1 ppkt 1) stanowią wstępne 

potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału                     

w postępowaniu.  

3. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,  do złożenia 

w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych 

środków dowodowych aktualnych na dzień ich złożenia:  

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

przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. 

o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076), z innym wykonawcą, 

który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek  o dopuszczenie do udziału             

w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności  do tej samej grupy kapitałowej wraz 

z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty 

częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego 

Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;  

2) Oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w Oświadczeniu, o którym 

mowa w art. 125 ust 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania.  

3) Dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej  z przedmiotem zamówienia ze 

wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia na kwotę 100 000,00 zł.  

4) Wykazu usług w których Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże że wykonał należycie 

minimum 1 usługę w zakresie  sprzątania pomieszczeń wykonaną nie wcześniej niż                  

w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, 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      

z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym 

dowodami o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, 

na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny                                

o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne 

dokumenty.  

4. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je 

uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów 

publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 

podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazał  w oświadczeniu,             

o którym mowa w art. 125 ust. 1  ustawy Pzp dane umożliwiające dostęp do tych środków.  

5. W zakresie nieuregulowanym ustawą Pzp lub niniejszą SWZ do oświadczeń  i dokumentów 

składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają  w szczególności przepisy 

rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii  z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie 

podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może 

żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 

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

technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej           

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.  
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12.  Poleganie na zasobach innych podmiotów  

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału polegać  na zdolnościach 

technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru 

prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.  

2. W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na 

zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają świadczenie, do 

realizacji którego te zdolności są wymagane.  

3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, 

składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny 

podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie 

dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.  

4. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby 

zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania 

warunków udziału w postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu 

podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.  

5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby  nie potwierdzają 

spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu  lub zachodzą wobec tego 

podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda,  aby Wykonawca w terminie określonym 

przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, 

że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.  

6. UWAGA: Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na 

zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie 

polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających 

zasoby.  

7. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów 

udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa  w Rozdziale 

11 SWZ, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw 

wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału                                      

w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, zgodnie                

z katalogiem dokumentów określonych w Rozdziale 11 SWZ.  

  

13. Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia  

(spółki cywilne / konsorcja / podwykonawstwo)  
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku 

Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do 

reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.  

2. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.   

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

oświadczenia, o których mowa w Rozdziale 11 pkt. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. 

Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału     

w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału                        

w postępowaniu.  

4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty 

oświadczenie, z którego wynika, które dostawy / usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.  
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5. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy lub 

podwykonawcom.   

6. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych 

części zamówienia czyli sprzątania obiektów WOMP. Zamawiający dopuszcza zlecenie 

podwykonawcom usługi odśnieżania i porządkowania terenu wokół obiektów WOMP. 

7. Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, 

Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć 

podwykonawcom oraz podał (o ile są mu wiadome na tym etapie) nazwy (firmy) tych 

podwykonawców.  

  

11. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których 

zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o 

wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania 

korespondencji elektronicznej. Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się 

z wykonawcami  

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja miedzy Zamawiającym,                                    

a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu 

https://miniportal.uzp.gov.pl, oraz Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP: 

(/womptorun/SkrytkaESP)epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-

urzedu/womptorun 

2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 

musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do 

formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty  oraz do formularza do komunikacji.  

3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej 

przekazywanej przy użyciu formularzy wskazanych w ust. 2 powyżej, opisane zostały                        

w Regulaminie korzystania z miniPortalu dostępnym pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl 

oraz regulaminie ePUAP dostępnym pod adresem https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-

klienta/regulamin.  

4. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 

akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w regulaminie miniPortalu oraz 

zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu.  

5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: 

złożenia, zmiany i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB.  

6. Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust.1 PZP, przedmiotowych 

środków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w 

postępowaniu, przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.  

7. W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna (inna niż oferta 

Wykonawcy i załączniki do oferty) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego 

formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do 

komunikacji). Korespondencja przesyłana za pomocą tego formularza nie może być szyfrowana. 

We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający                              

i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP).  

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

email: womp@womp.torun.pl 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/womptorun
https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/womptorun
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9. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń 

składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. 

Sposób sporządzania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii 

dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. (Dz.U. z 2020r. poz. 2452) w sprawie sposobu 

sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów 

elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego lub konkursie. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, 

przedmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty, lub dokumenty potwierdzające umocowanie 

do reprezentowania, zostały wystawione przez upoważnione podmioty jako dokument w postaci 

papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczające 

zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.   

10. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż 

przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.  

11. Dowodem skutecznego dostarczenia dokumentów i informacji przez Zamawiającego jest                 

w przypadku drogi elektronicznej wydruk potwierdzenia wysłania wiadomości ze skrzynki 

nadawczej Zamawiającego, tj. womp@womp.torun.pl Komunikacja za pośrednictwem poczty 

elektronicznej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywa się na adres poczty 

elektronicznej wskazany w formularzu oferty.   

12. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane przez 

Zamawiającego w formie elektronicznej wymagają na jego żądanie niezwłocznego potwierdzenia 

przez Wykonawcę faktu ich otrzymania.  

13. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami                               

w kwestiach proceduralnych i kwestiach merytorycznych jest Witosław Ryszewski, tel. (56) 658-

35-39. 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że przepisy ustawy PZP nie pozwalają na jakikolwiek inny 

kontakt - zarówno z Zamawiającym jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania się                   

z Wykonawcami - niż wskazany w niniejszym rozdziale SWZ.   

 

12. Opis sposobu przygotowania oferty 

1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w postaci elektronicznej w formacie danych: 

.pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.  

2. Wykonawca w celu poprawnego zaszyfrowania oferty powinien mieć zainstalowany na 

komputerze .NET Framework 4.5. Aplikacja działa na platformie Windows (Vista SP2, 7, 8, 

10). Aplikacja nie jest dostępna dla systemu Linux i MAC OS.  

3. Sposób zaszyfrowania oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu 

pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcje.  

4. Do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do 

reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu osobistego 

lub podpisu zaufanego.  

5. Jeżeli na ofertę składa się kilka dokumentów, Wykonawca powinien stworzyć folder, do którego 

przeniesie wszystkie dokumenty oferty, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 

mailto:womp@womp.torun.pl
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podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Następnie z tego folderu Wykonawca utworzy 

plik .zip (bez nadawania mu haseł i bez szyfrowania). W kolejnym kroku za pośrednictwem 

Aplikacji do szyfrowania Wykonawca zaszyfruje plik zawierający dokumenty składające się na 

ofertę.  

6. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 

kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), które 

Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym 

pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę 

przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do 

jednego pliku archiwum (zip). Wykonawca zobowiązany jest, wraz z przekazaniem tych 

Informacji wykazać spełnienie przesłanek określonych w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 

1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Uzasadnienie zastrzeżenia Informacji jako 

tajemnicy przedsiębiorstwa powinno być sformułowane w sposób umożliwiający jego 

udostępnienie. Zastrzeżenie przez Wykonawcę tajemnicy przedsiębiorstwa bez uzasadnienia, 

będzie traktowane przez Zamawiającego jako bezskuteczne ze względu na zaniechanie przez 

Wykonawcę podjęcia niezbędnych działań w celu zachowania poufności objętych klauzulą 

Informacji zgodnie z postanowieniami art. 18 ust. 3 PZP.  

7. Do oferty należy dołączyć oświadczenie wykonawcy w postaci elektronicznej opatrzone 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,            

a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (zip). 

Wzór oświadczenia oferenta stanowi Załącznik Nr 2 do SWZ. W przypadku wspólnego 

ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa każdy z Wykonawców.   

8. Do przygotowania oferty zaleca się wykorzystanie Formularza oferty, którego wzór stanowi 

Załącznik Nr 1 do SWZ. W przypadku gdy Wykonawca nie korzysta z przygotowanego przez 

Zamawiającego wzoru, w treści oferty należy zamieścić wszystkie informacje wymagane w 

Formularzu ofertowym.  

9. Do oferty należy dołączyć:  

9.1.  Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik;  

9.2. Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – dotyczy ofert składanych przez 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

10. Oferta oraz oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu musza być złożone w oryginale (t.j.         

w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym).  

11. Zamawiający zaleca ponumerowanie stron oferty.  

12. Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak 

składana oferta (t.j. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem 

zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) 

pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego 

poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991r. – Prawo 

o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio 

w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym 

mocodawcy lub kopii (skanu) opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem 

zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania           
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z dokumentem w postaci papierowej przez mocodawcę. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa 

nie może być uwierzytelniona przez pełnomocnika.  

13. Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe 

środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia     

w wyznaczonym terminie.  

14. Postanowień pkt 13 nie stosuje się, jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzaniu 

zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub, pomimo 

złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą 

przesłanki unieważnienia postępowania.  

 

13. Sposób składania oferty 

1. Każdy Wykonawca może przedłożyć tylko jedną ofertę, pod rygorem odrzucenia wszystkich 

złożonych przez niego ofert. 

2. Każdy Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę. Oferta, w której Wykonawca 

zaproponuje więcej niż jedną cenę zostanie odrzucona. Cena podana w ofercie powinna 

obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami 

stawianymi przez Zamawiającego. Ewentualne upusty muszą zostać zawarte przez Wykonawcę 

w cenach jednostkowych oferty pod rygorem jej odrzucenia. Cena oferty musi być podana w PLN 

liczbowo i słownie z wyodrębnieniem podatku VAT. Oferta zawierająca omyłki rachunkowe        

w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 87, lub błędy w obliczeniu ceny 

zostanie odrzucona zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy. 

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia przez Wykonawcę oferty przewidującej 

odmienny, niż określony w Rozdziale 4 i 5 Specyfikacji Warunków Zamówienia sposób 

wykonania zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej,      

o której mowa w art. 92 ustawy. 

4. Obowiązuje podanie wszelkich wielkości z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, przy 

czym gdy dana wielkość wynosi zero należy wpisać odpowiednio „0,00 %” lub „0,00 zł” lub 

„00/100”. 

5. Wykonawców obowiązuje wykorzystanie wszystkich załączonych do SWZ wzorów 

dokumentów, załączników. Wszystkie pola i pozycje tych wzorów winny być wypełnione. 

Dokumenty, które nie wymagają wypełniania winny zostać podpisane i dołączone do oferty. 

Wprowadzenie przez Wykonawcę jakichkolwiek zmian merytorycznych w treści wzorów 

załączonych dokumentów, nie wypełnienie przeznaczonych do tego celu rubryk, wypełnienie ich 

niezgodnie z przeznaczeniem, brak lub podanie informacji w zakresie niepełnym w stosunku do 

wymaganego, może spowodować odrzucenie oferty. 

6. Stwierdzenie przez Zamawiającego faktu podania przez Wykonawcę nieprawdziwych informacji 

mających wpływ na wynik prowadzonego postępowania, spowoduje wykluczenie tegoż 

Wykonawcy z postępowania. 

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

8. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia oferty zgodnie z wymaganiami Specyfikacji 

Warunków Zamówienia. Niedotrzymanie warunków określonych w Specyfikacji Warunków 

Zamówienia spowoduje odrzucenie oferty. 

9. Postanowienia w sprawie dokumentów zastrzeżonych: 

1) Wszystkie dokumenty złożone w prowadzonym postępowaniu są jawne, z wyjątkiem informacji 

zastrzeżonych przez składającego ofertę. 

2) Dokumenty niejawne (zastrzeżone) składane w ofercie Wykonawca wydziela lub oznacza           

w wybrany przez siebie sposób. 
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3) Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa  w rozumieniu przepisów 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później, niż w terminie składania 

ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane. 

4) Wykonawca nie może zastrzec informacji i dokumentów, których jawność wynika z innych 

aktów prawnych, w tym m.in. z zapisu art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

10. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany lub wycofania 

oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia oferty 

opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.  

11. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert.  

12. Wykonawca po przesłaniu oferty za pomocą Formularza do złożenia, zmiany lub wycofania 

oferty na „ekranie sukcesu” otrzyma numer oferty generowany przez ePUAP. Ten numer należy 

zapisać i zachować. Będzie on potrzebny w razie ewentualnego wycofania oferty.  

13. Wykonawca przed upływem terminu do składania ofert może zmienić albo wycofać ofertę za 

pośrednictwem formularza do zmiany albo odpowiednio do wycofania oferty dostępnego na 

ePUAP i udostępnionego również na miniportalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został 

opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.  

14. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może wycofać ani zmienić złożonej 

oferty.  

 

16. Miejsce oraz termin składania ofert 

1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany lub wycofania 

oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia oferty 

opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.  

2. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do 27 stycznia 2022 r., do 

godziny 10:00.  

3. Wykonawca po przesłaniu oferty za pomocą Formularza do złożenia, zmiany lub wycofania 

oferty na „ekranie sukcesu” otrzyma numer oferty generowany przez ePUAP. Ten numer należy 

zapisać i zachować. Będzie on potrzebny w razie ewentualnego wycofania oferty.  

 

17. Miejsce i termin otwarcia ofert 

1. Otwarcie złożonych ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej w dniu 27 stycznia 

2022r. o godz. 10.30 w siedzibie Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Toruniu,  

ul. M. Skłodowskiej-Curie 61/67. 

2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający przekaże zebranym informację o wysokości 

kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

3. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji. 

4. Oferty zostaną odczytane w kolejności ich dostarczenia. 

5. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta: nazwę oraz adres Wykonawcy, którego oferta jest 

otwierana, a także informację dotyczącą ceny oferty, terminu wykonania zamówienia, okresu 

gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. 
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16. Sposób obliczenia ceny Oferty   
1. Wykonawca podaje cenę za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie ze wzorem 

Formularza oferty, stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ.   

2. Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 

zamówienia zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia oraz istotnymi postanowieniami 

umowy określonymi w niniejszej SWZ.   

3. Cena podana na Formularzu oferty jest ceną ostateczną, niepodlegającą negocjacji                                 

i wyczerpującą wszelkie należności Wykonawcy wobec Zamawiającego związane                        

z realizacją przedmiotu zamówienia.  

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

miejsc po przecinku.  

5. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walucie obcej.  

6. Wyliczona cena oferty brutto będzie służyć do porównania złożonych ofert i do rozliczenia             

w trakcie realizacji zamówienia.  

7. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów        

i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106), dla celów zastosowania kryterium ceny Zamawiający 

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

obowiązek rozliczyć. W ofercie, o której mowa w pkt. 1, Wykonawca  ma obowiązek:  

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

u Zamawiającego obowiązku podatkowego;  

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

prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;  

3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym 

Zamawiającego, bez kwoty podatku;  

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

miała zastosowanie.  

8. Wzór Formularza oferty został opracowany przy założeniu, iż wybór oferty nie będzie 

prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie podatku 

VAT. W przypadku, zaistnienia okoliczności, o których mowa w pkt. 7 Wykonawca 

zobowiązany jest złożyć oświadczenie o powstaniu u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego, oraz  odpowiednio zmodyfikować treść formularza.   

  

17. Wymagania dotyczące wadium  
Wykonawca nie jest zobowiązany do zabezpieczenia swojej oferty wadium.  

  

18. Termin związania ofertą  
1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 27 lutego 2022 r. Bieg 

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

2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu 

związania ofertą wskazanego w pkt 1, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą 

zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu          

o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni. Przedłużenie terminu związania ofertą 
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wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na 

przedłużenie terminu związania ofertą.  

 

20. Opis kryteriów oceny Ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu 

oceny   
Za Ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana Oferta zawierająca najkorzystniejszy  bilans 

punktów  w  poniższych kryteriach:   

1. Cena oferty – 80 pkt.  

C= Cn/Cbx100x80%  

gdzie:   

C     – ilość punktów przyznana danej ofercie w kryterium cena  

Cn    – oferowana najniższa cena oferty  

Cb    – oferowana cena w badanej ofercie  

100  -  wskaźnik stały  

30%  - procentowe znaczenie kryterium ceny  

 

 

 

2. Doświadczenie – 20 pkt.  

Wykonawca otrzyma punkty za należyte wykonanie usług polegających na sprzątaniu 

pomieszczeń podmiotów leczniczych z podaniem dat wykonania i odbiorców, w tym:  

 sprzątanie pomieszczeń podmiotów leczniczych w zakresie od 2-3 podmiotów – 10 pkt.;  

 sprzątanie pomieszczeń podmiotów leczniczych w zakresie od 4-5 podmiotów – 15 pkt.;  

 sprzątanie pomieszczeń podmiotów leczniczych w zakresie od 6 podmiotów – 20 pkt.  

 

3. Za najkorzystniejszą uznana zostanie Oferta, która uzyska największą ilość punktów                    

w kryteriach określonych powyżej.  

4. Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt i tak zostanie przeliczona liczba punktów w przyjętych 

kryteriach.  

5. Maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów wynosi: 100. Wszystkie obliczenia będą 

dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  

6. Podstawą przyznania punktów w kryterium „cena” będą ceny jednostkowe podane  przez 

Wykonawcę w Formularzu Oferty.  

7. Ceny jednostkowe muszą uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie                       

w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.  

8. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona            

z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.  

9. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień 

dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.  

10. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za 

najkorzystniejszą.  

  



16 
 

21. Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty        

w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego  
1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym 

niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.  

2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 

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

prowadzonym w trybie podstawowym złożono tylko jedną ofertę.  

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

przez Zamawiającego.  

4. Warunkiem, koniecznym ze strony Wykonawcy, do zawarcia umowy będzie dostarczenie 

Zamawiającemu przed jej zawarciem nw. dokumentów: w przypadku Wykonawców 

ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia - dostarczenie Zamawiającemu przed 

podpisaniem umowy kserokopii (potwierdzonej „za zgodność z oryginałem”) umowy 

współpracy lub umowy konsorcjum – określającą w szczególności zasady odpowiedzialności 

i rozliczeń stron oraz wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez 

któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia najpóźniej w dniu zawarcia 

umowy.  

  

22. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy  
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

  

23. Informacje o treści zawieranej umowy oraz możliwości jej zmiany  
1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

na warunkach określonych w Projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących Załącznik 

nr 3 do SWZ.  

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

zawartym w ofercie.  

3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej 

oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 ustawy Pzp oraz wskazanym w Projektowanych 

postanowieniach umowy.  

4. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy 

pisemnej.  

 

24. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy  
1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują Wykonawcy, uczestnikowi 

konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub 

nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 

Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.  

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie 

zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również 

organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi 

Małych i Średnich Przedsiębiorców.  

3. Odwołanie przysługuje na:  



17 
 

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu                          

o udzielenie zamówienia, w tym na Projektowane postanowienie umowy;  

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której Zamawiający był 

obowiązany na podstawie ustawy.  

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Odwołujący przekazuje kopię 

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

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

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia 

zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub treści SWZ na stronie 

internetowej.  

6. Odwołanie wnosi się w terminie:  

1) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego 

wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej,  

2) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego 

wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w ppkt 1).  

7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 5 dni od dnia,     

w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość           

o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia  

8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, 

stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.  

9. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy 

z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy 

niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.  

10. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego 

dalej "sądem zamówień publicznych".  

11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia 

orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy  

Pzp, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce 

pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo 

pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.  

12. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień 

publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.  

  

25. Wykaz załączników do SWZ  
 Załącznik nr 1 - Formularz Oferty;  

 Załącznik nr 2 - Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia i o spełnianiu 

warunków udziału w postępowaniu; 

 Załącznik  nr 3 - Opis Przedmiotu Zamówienia;   

 Załącznik nr 4 - Projektowane postanowienia umowy ramowej i umowy powierzenia  

przetwarzania danych osobowych;  

 Załącznik  nr 5 - Zobowiązanie podmiotu do udostępnienia niezbędnych zasobów Wykonawcy.  
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