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Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie i na której będą 

dostępne wszelkie dokumenty związane z prowadzonym postępowaniem: 

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

https://osir.wolomin.pl/category/osir/dokumenty/ 

I.  INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

1. Ośrodek Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie, ul. Korsaka 4, 05-200 Wołomin przetwarza 
dane zawarte w ofertach albo wnioskach o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego, znajdujące się w publicznie dostępnych rejestrach (Krajowy Rejestr 
Sądowy, Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej RP, Krajowy Rejestr 
Karny) w celu prowadzenia postępowań w sprawie zamówienia publicznego na postawie 
przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 
1129 ze zm.) Wśród tych informacji mogą pojawić się dane, które na gruncie Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 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 (dalej „RODO”), 
mają charakter danych osobowych. 

2. W świetle powyższego Ośrodek Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie informuje, że: 
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”, informuję, że: 

-  administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji 
„Huragan” w Wołominie, z siedzibą przy ul. Korsaka 4; 

-  inspektor ochrony danych w Ośrodka Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie jest dostępny 
pod nr telefonu 780 030 178 oraz adresem mailowym: iod@invoi.email *; 

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu   
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego świadczenie  
kompleksowych  usług związanych z utrzymaniem czystości w obiekcie krytej pływalni 
Ośrodka  Sportu  i  Rekreacji  „Huragan”  w Wołominie przy ul. Korsaka 4 - nr OSiR-ZP-
02/2021; 



- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), dalej „ustawa 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 zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy 
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy pzp, związanym z udziałem w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych 
danych wynikają z ustawy pzp; 

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

- posiada Pani/Pan: 
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących. 

Jednakże stosownie do brzmienia art. 75 ustawy pzp w przypadku,  gdy wykonanie obowiązków, 
o których mowa w art. 15 ust. 1–3 rozporządzenia 2016/679 (realizacja prawa dostępu 
przysługującego osobie, której dane dotyczą), wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, 
zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji 
mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu. 

− 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 ***. Jednakże 
wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO (prawo do ograniczenia 
przetwarzania) nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu. 
− 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. 
______________________ 
* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego 
administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony 
danych osobowych. 
** 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 członkowskiego. 
 



Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Ośrodka Sportu i Rekreacji 
„Huragan” w Wołominie oraz  Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, ul. Postępu 17A, 02-676 
Warszawa, jako właściciel Platformy mini Portal. 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji, zgodnie z art. 275 pkt 1) 

ustawy pzp, o wartości szacunkowej zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych. 

2. Zamawiający nie przewiduje możliwości negocjacji w celu ulepszenia treści ofert. 

3. Zgodnie z art. 310 pkt 1 pzp Zamawiający nie przewiduje możliwości unieważnienia 

przedmiotowego postępowania, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na 

sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane. 

4. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

5. Zamawiający nie przewiduje złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych. 

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 pzp. 

8. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania w trybie art. 256 ustawy pzp. 

9. Zamawiający nie przewiduje wizji lokalnej. 

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

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem art. 261 

ustawy pzp. 

11. Zamawiający, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, przewiduje 

możliwość udzielania dotychczasowemu wykonawcy zamówień podobnych, o których mowa w 

art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy pzp. Przedmiot zamówień podobnych stanowić będą usługi w 

przedmiocie oraz zakresie zgodnym z zamówieniem podstawowym, określonym w Załączniku 

nr 6 do SWZ – Opisie Przedmiotu Zamówienia. Warunkiem udzielenia zamówienia polegającego 

na powtórzeniu podobnych usług jest zaistnienie następujących okoliczności: 

1) dotychczasowy wykonawca realizował roboty należycie i z najwyższą starannością, 

2) dotychczasowy wykonawca zapewni nie gorszy standard wykonywania nowego zamówienia niż 

zamówienia podstawowego, 

3) kary umowne naliczone dotychczasowemu wykonawcy nie przekroczyły 2% wartości brutto 

zamówienia podstawowego. 

Ponadto zamówienie zostanie udzielone na podstawie warunków przewidzianych dla zamówienia 

podstawowego oraz przeprowadzonych negocjacji z wykonawcą. 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 



1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie  kompleksowych  usług związanych z 

utrzymaniem czystości w obiekcie krytej pływalni Ośrodka  Sportu  i  Rekreacji  

„Huragan”  w Wołominie przy ul. Korsaka 4. 

2. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 90.90.00.00-6; 90.91.00.00-9 

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamówienie nie zostało podzielone na 

części. Usługa dotyczy utrzymania czystości w jednym budynku, więc ze względu 

organizacyjnych i ekonomicznych zamówienie nie zostało podzielone.  

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

elektronicznych. 

5. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7. 

6. Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia zawarte są w opisie przedmiotu 

zamówienia stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ubezpieczenia OC przez cały okres realizacji 

zamówienia oraz przedstawienia Zamawiającemu aktualnej polisy na minimum 250 000,00 zł. 

8. Jeśli gdziekolwiek w Specyfikacji Warunków Zamówienia następuje wskazanie znaków 

towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje 

produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę to dopuszcza się rozwiązania 

równoważne opisywanym i uznaje się, że takiemu odniesieniu towarzyszą wyrazy „lub 

równoważny”. Równoważne rozwiązanie powinno mieć parametry nie gorsze niż te określone 

w karcie technicznej/deklaracji właściwości użytkowych produktu wskazanego w niniejszej 

SWZ. 

9. Jeśli gdziekolwiek w Specyfikacji Warunków Zamówienia znajduje się odniesienie do norm, 

europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji 

technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Prawo zamówień 

publicznych, to dopuszcza się rozwiązania równoważne opisywanym i uznaje się, że takiemu 

odniesieniu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. 

10. W przypadkach, kiedy w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostałyby znaki towarowe, 

patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, charakteryzujące określone produkty lub 

usługi, oznacza to, że Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą 

dostatecznie dokładnych określeń i jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia. W 

takich sytuacjach ewentualne wskazania na znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub 

szczególny proces, należy odczytywać z wyrazami „lub równoważny”. Wykonawca, który 

powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany 

wykazać, że oferowane przez niego usługi spełniają wymagania określone przez Zamawiającego 

na poziomie nie niższym niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia. 



IV. PODWYKONAWSTWO I WYKONAWCY ZAGRANICZNI 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez Wykonawcę części zamówienia 

podwykonawcom, przy czym Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez 

Wykonawcę przedmiotu zamówienia w zakresie kontroli i nadzoru. W pozostałym zakresie 

Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. 

2. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie powie-

rzy podwykonawcom. W przypadku niepodania przez wykonawcę w formularzu ofertowym za-

kresu zamówienia jakie powierzy podwykonawcy, Zamawiający uzna, że wykonawca wykona 

je samodzielnie. 

3. Zamawiający nie wymaga od wykonawcy, który zamierza powierzyć wykonanie części zamó-

wienia podwykonawcom, złożenia oświadczenia w celu wykazania braku istnienia wobec nich 

podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu. 

4. Umowa o podwykonawstwo będzie musiała określać jaki zakres czynności zostanie powierzony 

podwykonawcom. 

5. Zlecenie przez wykonawcę wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wyko-

nawcy od odpowiedzialności za wykonanie całości zamówienia tj. usług wykonanych przez sie-

bie i zleconych.  

V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 01.01.2022 r. – 31.12.2022 r. 

2. Szczegółowe zagadnienia dotyczące terminu realizacji umowy uregulowane są w ogólnych 

warunkach umowy stanowiących załącznik nr 5 do SWZ. 

VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu 

na zasadach określonych w Rozdziale VII SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego 

warunki udziału w postępowaniu. 

 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, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów: 

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 



Wykonawca spełni warunek jeżeli posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w 

zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę 

gwarancyjną nie niższą niż 250 000,00 zł.  

4) zdolności technicznej lub zawodowej: 

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich trzech lat przed 

upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w 

tym okresie) wykonał lub wykonuje, co najmniej jedną usługę sprzątania  odpowiadające 

swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia o wartości nie mniejszej niż 

100 000,00 zł brutto. 

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

w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej – dopuszcza łączne 

spełnianie warunku przez Wykonawców. 

4. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada 

wymaganych zdolności, 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. 

VII.  PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 

1. Z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia wyklucza się, z zastrzeżeniem art. 110 

ust. 2 ustawy pzp, wykonawcę względem którego zachodzą przesłanki wykluczenia, o których mowa: 

1) w art. 108 ust. 1 ustawy pzp; 

2) w art. 109 ust. 1 pkt 10 ustawy pzp, tj.: 

2. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania 

o udzielenie zamówienia. 

3. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 pzp.  

VIII. SKŁADANIE DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ WRAZ Z OFERTĄ. 

INFORMACJE O PODMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH. 

  

1. Dokumenty wymagane przez zamawiającego, które należy złożyć składając ofertę:  

a) formularz oferty, w zakresie zgodnym ze wzorem udostępnionego przez zamawiającego; 

b) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Infor-

macji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, w celu potwierdzenia, że 

osoba działająca w imieniu (odpowiednio: wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby) 



jest umocowana do jego reprezentowania; wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia ww. do-

kumentów, jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz 

danych, o ile wykonawca wskazał w formularzu oferty danych umożliwiających dostęp do tych 

dokumentów; 

c) pełnomocnictwa lub inne dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania (od-

powiednio: wykonawcy, podmiotu udostępniającego zasoby, wykonawców wspólnie ubiegają-

cych się o udzielenie zamówienia), jeżeli w imieniu (odpowiednio: wykonawcy, podmiotu udo-

stępniającego zasoby, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) działa 

osoba, której umocowanie do reprezentowania nie wynika z dokumentów rejestrowych, o których 

mowa w pkt b) powyżej (KRS, CEIDG); 

d) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wy-

kluczenia z postępowania zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ 

 

2. Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej do złożenia w wy-

znaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowo-

dowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, 

aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych. 

3. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują:  

a) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy o braku przynależności do 

tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie kon-

kurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020r. poz. 1076), z innym wykonawcą, który złożył od-

rębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo 

oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub in-

formacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o do-

puszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej 

samej grupy kapitałowej – załącznik nr 4 do SWZ. 

b) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych rów-

nież wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i pod-

miotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem 

dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy 

czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez 

podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzają-

cych się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego 

nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku 



świadczeń powtarzających się lub ciągle nadal wykonywanych referencje bądź inne doku-

menty potwierdzając ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie 3 mie-

sięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu.   

c) aktualne dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wska-

zaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia, nie mniejszej niż 250 000 zł. 

W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa ten z wykonawców składających  

ofertę  wspólną,  który  wykazuje spełnianie warunku udziału w postępowaniu. 

4. Na podstawie art. 128 ust. 1 ustawy, jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa 

w art. 125 ust. 1 ustawy, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświad-

czeń składanych w postępowaniu lub będą one niekompletne lub będą zawierać błędy, zamawia-

jący wezwie wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyzna-

czonym terminie z zastrzeżeniem art. 128 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy. 

5. Wszystkie składane oświadczenia, podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty muszą 

być aktualne na dzień ich złożenia. 

IX. WYMÓG W ZAKRESIE ZATRUDNIANIA NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ 

 

1. Wymóg w zakresie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę: 

1) zgodnie z art. 95 ustawy pzp zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub 

 podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy w rozumieniu 

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 ze zm.), 

zgodnie z art. 22 § 1 tejże ustawy, osób wykonujących w szczególności następujące czynno-

ści w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia: pełnienie służby na obiekcie Krytej Pły-

walni oraz w budynku stadion; 

2) w trakcie realizacji zamówienia zamawiający ma prawo do wyrywkowej weryfikacji faktu 

zatrudniania na umowę o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynno-

ści. W tym celu zamawiający wezwie wykonawcę do przedstawienia, w wyznaczonym ter-

minie, nie krótszym niż 3 dni, dowodów zatrudniania na umowę o pracę wskazanych osób; 

3) w celu weryfikacji zatrudniania, przez wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie umowy 

o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji 

zamówienia, zamawiający może żądać w szczególności: 

- oświadczenia zatrudnionego pracownika, 

- oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie 

umowy o pracę, 



- poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika, 

- innych dokumentów, 

zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę 

zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika; 

4) w przypadku powzięcia przez zamawiającego informacji o naruszeniu przez wykonawcę lub 

podwykonawcę obowiązku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób, albo w przy-

padku braku przedstawienia dowodów potwierdzających fakt zatrudnienia na umowy o 

pracę, zamawiający niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie Państwową Inspekcję Pracy, ce-

lem podjęcia przez nią stosownego postępowania wyjaśniającego w tej sprawie; 

5) jeśli Państwowa Inspekcja Pracy stwierdzi brak umów o pracę osób wskazanych przez za-

mawiającego, będzie to stanowiło podstawę do naliczenia kar umownych, określonych w 

umowie o zamówienie publiczne; 

6) zamawiający ma prawo dokonać kontroli, o której mowa w pkt 2) powyżej wielokrotnie pod-

czas trwania umowy o zamówienie publiczne.  

 

X. POLEGANIE NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW 

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postepowaniu 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. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 

do SWZ. 

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 IX ust. 1 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 IX SWZ. 

XI. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O 

UDZIELENIE ZAMÓWIENIA (SPÓŁKI CYWILNE/ KONSORCJA) 

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. Pełnomocnictwo winno 

być załączone do oferty. 

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, 

o których mowa w Rozdziale VIII ust. 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. 

3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, 

z którego wynika, które roboty budowlane/dostawy/usługi wykonają poszczególni wykonawcy. 

4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa 

każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

XII. SPOSÓB KOMUNIKACJI ORAZ WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 

1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia i w konkursie, w tym składanie ofert, 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, wymiana informacji oraz 

przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z 

uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie pzp., odbywa się przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki 



komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług 

drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344). 

2. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 pzp., podmiotowe środki dowodowe, 

pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci 

elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf, 

.pdf, .doc, .docx, .odt. Ofertę, a także oświadczenie o jakim mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ 

składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej 

opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski lub informacje Wykonawcy przekazują: 

1) drogą elektroniczną z wykorzystaniem poczty elektronicznej: email: 

sekretariat@osirhuraganwolomin.pl; 

2) poprzez miniPortal (miniportal.uzp.gov.pl) 

4.  Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są: 

1) w sprawach przedmiotu zamówienia: Pani Urszula Wysokińska, tel.  536 324 310 lub 

22 760 39 20 ; 

5. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawcy powinni posługiwać się 

numerem przedmiotowego postępowania. 

6. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. 

7. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni 

przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ 

wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert. 

8. Jeżeli zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w ust. 7, przedłuża termin 

składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców 

z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert. W przypadku gdy 

wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa w ust. 7, 

zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia 

terminu składania ofert. 

9. Przedłużenie terminu składania ofert, o których mowa w ust. 8, nie wpływa na bieg terminu 

składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ. 

XIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT ORAZ WYMAGANIA FORMALNE 

DOTYCZĄCE SKŁADANYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

2. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ. 

3. Ofertę składa się na Formularzu Ofertowym – zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ. Wraz z 

ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć: 



1) oświadczenia, o których mowa w Rozdziale VIII ust. 1 SWZ; 

2) zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w Rozdziale X ust. 3 SWZ (jeżeli dotyczy); 

3) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa 

(jeżeli dotyczy); 

4. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, 

zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, 

właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego 

przedstawiciela Wykonawcy. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy 

jest umocowana do jego reprezentowania, zamawiający żąda od wykonawcy odpisu lub 

informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. 

5. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w 

formie formularzy zamieszczonych w załącznikach do SWZ, powinny być sporządzone zgodnie 

z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy. 

6. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci 

elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

7. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę 

powinien być czytelny. 

8. Jeśli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z 

dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), 

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

udostępnione oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.. 

9. Podmiotowe środki dowodowe lub inne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające 

umocowanie do reprezentowania, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z 

tłumaczeniem na język polski. 

10. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności z 

przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca składający ofertę. Zamawiający nie 

przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

11. Sposób przygotowania oferty w formie elektronicznej: 

a) 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 lub wniosku oraz do formularza 

do komunikacji. 

b) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów 

elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji 



przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu 

oraz Regulaminie ePUAP. 

c) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy 

do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB. 

d) Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień,  dokumentów elektronicznych, 

oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji 

przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. 

e) Wykonawca składa ofertę/wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, dalej 

„wniosek” za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub 

wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Formularz do 

zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla wykonawców na miniPortalu, w 

szczegółach danego postępowania. W formularzu oferty/wniosku Wykonawca 

zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie 

korespondencja związana z postępowaniem. 

f) Proces szyfrowania ma miejsce na stronie miniPortal.uzp.gov.pl. 

g) Oferta/wniosek powinna/powinien być sporządzona/sporządzony w języku polskim, z 

zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych *.doc *docx, *pdf  i podpisana 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposób złożenia oferty/wniosku, w tym 

zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie korzystania z miniPortal. 

h) Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 

16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 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). 

i) Do oferty/wniosku należy dołączyć dokumenty i oświadczenia w postaci elektronicznej 

opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie wraz z plikami 

stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP). 

j) Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę 

za  pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku 

dostępnego na  ePUAP i udostępnionych również na miniPortalu. Sposób zmiany i 

wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na mini portalu. 

k) Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany 

ani wycofać złożonej oferty. 

l) Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ. Dokumenty i załączniki powinny być 

wypełnione przez Wykonawcę dokładnie wg informacji zawartych w niniejszej SWZ bez 



dokonywania w nich zmian przez Wykonawcę, wg wzorów stanowiących załącznik do 

SWZ, jeśli takie Zamawiający przewidział. 

m) Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem wymagań dotyczących 

formy elektronicznej w formacie *.doc *docx, *pdf  na zasadach i w trybie wskazanym w 

niniejszej SWZ i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym, pod rygorem 

odrzucenia oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP. Postanowienia zdania 1. 

w zakresie zachowania postaci elektronicznej i opatrzenia dokumentów kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym, dotyczą wszystkich oświadczeń i dokumentów składanych wraz 

z ofertą. 

n)  Oferta oraz załączniki do niej, musi być podpisana przez osobę upoważnioną do 

reprezentowania firmy zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w Krajowym 

Rejestrze Sądowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej firmy 

Wykonawcy lub przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu, a 

w przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia przez 

ustanowionego pełnomocnika. Podpis powinien dawać możliwość weryfikacji osoby go 

składającej. 

o) Wykonawca jest zobowiązany złożyć w terminie wyznaczonym w niniejszej SWZ na 

składanie ofert, ofertę wraz z oświadczeniami lub dokumentami wymienionymi w rozdziale 

VIII ust. 1 niniejszej SWZ. Pozostałe dokumenty wymienione w SWZ w rozdziale VIII ust. 

2 Wykonawca składa na wezwanie Zamawiającego. 

p) Wykonawca może złożyć tylko 1 ofertę. Złożenie więcej niż 1 oferty przez Wykonawcę 

spowoduje odrzucenie wszystkich złożonych przez niego ofert. 

q) Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane oraz by Wykonawca opisał 

załączniki do SWZ nazwami umożliwiającymi ich identyfikację. 

r) Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie elektronicznej. 

XIV. SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY 

1. Wykonawca podaje cenę za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie ze wzorem Formularza 

Ofertowego, stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ. W formularzu wykonawca podaje cenę 

całkowitą brutto (zawierającą VAT), za którą podejmuje się zrealizowania całości zamówienia 

oraz cenę za jedną jednostkę świadczenia usługi. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia formularza oferty i określenia w nim liczbowo i 

słownie ceny netto i brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia. 

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

zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz ogólnymi warunkami umowy 

określonymi w niniejszej SWZ. 



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 lub kosztu zamawiający 

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

obowiązek rozliczyć. W ofercie, o której mowa w ust. 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.   

XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

XVI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. 22.01.2022 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 ust. 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 wymaga 

złożenia przez wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu 

związania ofertą. 

XVII. SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

1. Ofertę należy złożyć poprzez miniportal.uzp.gov.pl do dnia 23.12.2021 r. do godziny 10:00. 



2. O terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na miniPortalu. 

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.12.2021 r. o godzinie 11:00   

4. Najpóźniej przed otwarciem ofert, Zamawiający udostępnia się na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza się przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 

5. Niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia się na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania informacje o: 

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej 

działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały 

otwarte; 

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 

XVIII. KRYTERIA I SPOSÓB OCENY OFERT 

1. KRYTERIA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie kierował się następującymi 

kryteriami: 

Kryterium oceny ofert Waga kryterium 

Cena brutto oferty - C 60 % 

Częstotliwość kontroli (w ramach realizacji 

czynności nadzorujących realizację usługi przez 

koordynatora) - K 

40 % 

 

2. ZASADY OCENY OFERT WEDŁUG USTALONYCH KRYTERIÓW 

Ocena ofert dokonywana będzie w niżej wskazanych kryteriach: 

a) Ceny brutto oferty – C - w tym kryterium punkty zostaną przyznane według następującego 

wzoru: 

               CN - najniższa cena 
C =     -------------------------------   x 60 

         CB - cena w ofercie badanej 

 

C - liczba punktów otrzymanych przez ofertę badaną w kryterium „Cena” 

CN - najniższa cena spośród wszystkich ofert podlegających ocenie 

CB - cena w ofercie badanej 



Do oceny oferty w tym kryterium Zamawiający przyjmie cenę zaoferowaną w 

Formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do SWZ. 

Maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów w tym kryterium to 60 pkt. 

 

b) Częstotliwość kontroli (w ramach realizacji czynności nadzorujących realizacje usługi 

przez koordynatora) – K – w tym kryterium punkty zostaną przyznane zgodnie z poniż-

szym zapisem: 

Za przeprowadzenie kontroli przez nadzorującego realizację usługi, tzw. Koordynatora: 

1) 1 raz w tygodniu – 40 pkt., 

2) co 2 tygodnie – 30 pkt., 

3) co 3 tygodnie – 20 pkt., 

4) co 4 tygodnie – 0 pkt. 

Za kontrole przeprowadzone częściej niż 1 raz w tygodniu, nie będą przyznane dodatkowe 

punkty. 

Maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów w tym kryterium to 40 pkt. 

Do oceny oferty w tym kryterium Zamawiający przyjmę informację zawartą w Formularzu 

ofertowym – załącznik nr 1 do SWZ. 

W przypadku braku informacji w formularzu ofertowym, Wykonawca otrzyma 0 pkt. w tym 

kryterium. 

Przyjmuje się, że 1% wagi kryterium = 1 pkt i tak zostanie przeliczona liczba punktów 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która nie podlega odrzuceniu i uzyska największą liczbę 

punktów wg wzoru: Liczba punktów = C + K, gdzie C oznacza liczbę punktów uzyskanych przez 

ofertę w kryterium ceny oferty, K oznacza liczbę punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium czę-

stotliwość kontroli (w ramach realizacji czynności nadzorujących realizację usługi przez koordynatora) 

Wyliczenia punktów zostaną dokonane z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku, zgodnie z 

matematycznymi zasadami zaokrąglania. Maksymalna łączna suma punktów możliwych do uzyskania 

- 100 punktów. 

XIX. 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. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem umowy w 

sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 

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

Zamawiającego. 

5. Na potwierdzenie posiadania niezbędnego sprzętu do realizacji zamówienia najpóźniej w dniu 

podpisania Umowy, Wykonawca jest zobowiązany przedstawić wykaz sprzętu zgodnie z 

Załącznikiem nr 2 do Umowy. 

6. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić najpóźniej w dniu podpisania umowy, wykaz 

niezbędnych materiałów i środków czystości do realizacji zadania zgodnie z załącznikiem nr 3 

do Umowy. 

7. Na potwierdzenie posiadania niezbędnego personelu do realizacji zamówienia najpóźniej w dniu 

podpisania Umowy, Wykonawca jest zobowiązany przedstawić wykaz personelu zgodnie z 

Załącznikiem nr 8 do Umowy. 

XX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA 

UMOWY 

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

  

XXI.  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 ogólnych warunkach umowy, stanowiących załącznik nr 5 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 pzp. oraz wskazanym w ogólnych warunkach 

umowy, stanowiących załącznik nr 5 do SWZ. 

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

pisemnej. 



XXII. 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 pzp. oraz Rzecznikowi Małych 

i Średnich Przedsiębiorców. 

3. Odwołanie przysługuje na: 

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 Izby. 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 pkt 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. 

XXIII. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SWZ    

Załącznik nr 1- Formularz Ofertowy 

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i o spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu 

Załącznik nr 3 - Zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia niezbędnych zasobów Wykonawcy 

Załącznik nr 4 - Oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej 

Załącznik nr 5 - Ogólne warunki umowy 

Załącznik nr 6 - Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) 

Załącznik nr 7  - Wykaz osób 

Załącznik nr 8 – Wykaz usług 

Załącznik nr 9 – Regulamin krytej pływalni 


