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Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego,
zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz. U. z 2018 r.
poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej ustawą P.z.p.
I.

NAZWA (FIRMA) I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp.
ul. Moniuszki 2,
66-400 Gorzów Wlkp.
godziny urzędowania: w dni robocze od pon. do pt. w godz. od 7:15 do 15:15
e-mail: sekretariat@prokuratura-gorzow.pl; www.prokuratura-gorzow.pl

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony - art. 10 ust. 1, art. 39 – 46 ustawy P.z.p.

II.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Nazwa zamówienia: „Świadczenie usług kompleksowego sprzątania pomieszczeń w budynkach
prokuratur okręgu gorzowskiego oraz utrzymania czystości na terenach przyległych do tych
budynków”.
III.

W niniejszej specyfikacji zawarte są minimalne wymagania związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 7 do SIWZ.
1. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień:
90910000-9 usługi sprzątania
90919200-4 usługi sprzątania biur
90914000-7 usługi sprzątania parkingów
90610000-6 usługi sprzątania i zamiatania ulic
90620000-9 usługi odśnieżania
90630000-2 usługi usuwania oblodzeń
77310000-6 usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
2. Ze względu na różne uwarunkowania dot. lokalizacji i wymagań poszczególnych jednostek prokuratury
zaleca się dokonanie wizji lokalnej. Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej jako czynności pomocniczej
przy przygotowaniu oferty, a nie mającej wpływ na jej formalną ocenę. Zamawiający zapewni potencjalnym
Wykonawcom możliwość wejścia na teren obiektów i udostępni informacje niezbędne do sporządzenia
oferty.
3. Ogólne wymagania związane z realizacją przedmiotu zamówienia:
Wykonawca jest zobowiązany do realizacji przedmiotu zamówienia w sposób rzetelny, terminowy i
zgodny z warunkami jakościowymi powszechnie uznawanymi,
usługa sprzątania świadczona jest codziennie za wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy,
w okresie zimowym, w przypadku opadów śniegu lub marznącego deszczu, usługa stałego utrzymania
schodów, chodników i parkingów w stanie odśnieżonym i posypanym piaskiem świadczona jest codziennie
(również w dni wolne od pracy). Zamawiający wymaga wywozu śniegu sprzed posesji prokuratur na koszt
Wykonawcy.
Wykonawca winien stosować środki czystości dobrej jakości, posiadające atest PZH, przeznaczone do
danego typu powierzchni:
a) podłóg – panele, parkiet, terakota, linoleum, wykładzina dywanowa,
b) mebli – drewno, szkło, płyta meblowa, tapicerka meblowa,
c) powierzchni pokrytych glazurą,
d) armatury białej i chromowanej w pomieszczeniach sanitarnych oraz ich dezynfekcji w sposób
zapobiegający osadzaniu się kamienia w umywalkach, sedesach i na armaturze chromowanej.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym:
a) dostarczenia wszelkich maszyn i urządzeń oraz ich eksploatacji,
b) zatrudnienia osób,
c) dostarczania środków niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia (w tym środków chemicznych
i czyszczących, kostek dezynfekcyjnych do WC, odświeżaczy powietrza, płynu do mycia naczyń, wkładów
foliowych do koszy na śmieci) oraz utylizacji opakowań po zużytych środkach,
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d) usuwania z terenu posesji liści, gałęzi, odchodów zwierząt, śniegu, lodu, skoszonej trawy oraz
dostarczania piasku i soli do posypywania w okresie zimowym,
w przypadku prowadzenia prac remontowych w obiektach prokuratury obowiązek sprzątania gruzu oraz
innych odpadów budowlanych spoczywa na Wykonawcy robót budowlanych,
po zakończeniu ewentualnych prac remontowych Zamawiający wymaga gruntownego posprzątania.
W tym celu Zamawiający będzie doraźnie wymagał zwiększenia środków i sił (zwiększenie obsady
personelu).
4. Wykonawca zapewnia zakup we własnym zakresie: papieru toaletowego, ręczników papierowych, pianki i
mydła do dozowników, kostek dezynfekcyjnych do WC, odświeżaczy powietrza, płynu do mycia naczyń,
zmywaków kuchennych i innych środków niezbędnych do właściwego świadczenia usług.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji zatrudnionych pracowników Wykonawcy wykonującego
usługę oraz prawo do oceny ich pracy włącznie z prawem do składania wniosków o zmianę pracownika
w terminie do 3 dni roboczych.
6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez swoich pracowników podczas
realizacji przedmiotu zamówienia.
7. Rozliczenia następować będą każdorazowo po wykonaniu zleconej usługi. Termin płatności wynosi do 30
dni kalendarzowych od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury wraz z podziałem kosztów na
poszczególne jednostki.
8. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy P.z.p. Zamawiający wymaga:
a) aby Wykonawca lub Podwykonawca zatrudniali na podstawie umowy o pracę wszystkie osoby wykonujące
czynności sprzątania w trakcie realizacji zamówienia, ponieważ wykonanie tych czynności polega na
wykonaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r.
poz. 917, 1000, 1076, 1608 i 1629);
b) zatrudnianie, o którym mowa powyżej, powinno trwać przez cały okres realizacji zamówienia.
c) Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a P.z.p.:
Wykonawca składa stosowne oświadczenie zgodnie z pkt 5 formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr
1 do SIWZ oraz zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu do wglądu w terminie nie dłuższym niż 5 dni
roboczych od rozpoczęcia świadczenia usługi kopie umów o pracę zawartych z pracownikami realizującymi
przedmiot zamówienia we wszystkich lokalizacjach Zamawiającego. Kopia umów powinna zostać
zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL
pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia
umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania.
Każdorazowa zmiana składu osobowego wymaga pisemnego powiadomienia Zamawiającego
i uzyskania jego akceptacji, ponieważ Zamawiający zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia niektórych
pracowników Wykonawcy do wykonywania przedmiotu umowy bez podania przyczyn.
d) Uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa
w art. 29 ust. 3a P.z.p., oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań:
•
W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, każdorazowo na żądanie Zamawiającego i w terminie
wskazanym przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia kopii zanonimizowanych
umów o pracę zawartych przez Wykonawcę lub podwykonawcę z pracownikami wykonującymi czynności
sprzątania w trakcie realizacji zamówienia. W tym celu Wykonawca zobowiązany będzie do uzyskania od
pracowników zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych
osobowych.
•
w przypadku niedotrzymania terminów określonych w ppkt 8 lit. c) i d) niniejszego punktu Zamawiający
ma prawo do naliczenia Wykonawcy kar umownych zgodnie z treścią §7 wzoru umowy, stanowiącego
załącznik nr 6 do SIWZ. Za działania lub zaniechania Podwykonawcy w tym przedmiocie odpowiada
Wykonawca, względem którego Zamawiający może wystąpić z żądaniem zapłaty kary umownej.
9. Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy
polegających na powtórzeniu podobnych usług, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego,
o wartości do 20% wartości zamówienia podstawowego. Warunki, na jakich zostanie udzielone zamówienie:
warunki określone w umowie podstawowej oraz ustalone w wyniku negocjacji.
OFERTY CZĘŚCIOWE
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

IV.
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OFERTY WARIANTOWE
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

V.

OFERTY WSPÓLNE
1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy.
2. Pełnomocnictwo, o którym mowa w ppkt 1 należy dołączyć do oferty. Pełnomocnictwo musi być
złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
3. Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania i do niego Zamawiający
kieruje informacje, korespondencję itp.
4. Sposób składania dokumentów przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
został określony w pkt XIII SIWZ.
5. Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną i mają do nich
zastosowanie zasady określone w ppkt 1 – 4 niniejszego punktu.
6. Przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania postępowania) Wykonawcy składający ofertę
wspólną będą mieli obowiązek przedstawić Zamawiającemu umowę Konsorcjum/spółki cywilnej,
zawierającą co najmniej:
1) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem
realizację przedmiotu zamówienia,
2) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,
3) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia
oraz czas trwania gwarancji jakości i rękojmi.

VI.

UMOWY RAMOWE
Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

VII.

SPOSÓB PRZEKAZYWANIA INFORMACJI
1. W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się zgodnie z wyborem
Zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r.
- Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481 z późn. zm.), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu
lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o
świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r. poz. 1219 z późn. zm.).
2. Postępowanie o udzielenie zamówienia z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie prowadzi się
w formie pisemnej (art. 9 ust. 1 P.z.p.) w języku polskim (art. 9 ust. 2 ustawy P.z.p.).
Wszelkie zapytania dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia, w tym dot. treści SIWZ i ogłoszenia,
należy kierować do Zamawiającego w formie pisemnej, faksem lub drogą elektroniczną
w godzinach jego urzędowania, tj. w dni robocze od godz. 7:15 do godz. 15:15 (Fax 095/7392005;
e-mail: sekretariat@prokuratura-gorzow.pl – całodobowo) na adres Zamawiającego:

VIII.

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp.
ul. Moniuszki 2; 66-400 Gorzów Wlkp.
Sekretariat
fax 095/7392005; e-mail: sekretariat@prokuratura-gorzow.pl- całodobowo

3.
4.

5.
6.

Zamawiający wymaga, aby wszelkie pisma związane z postępowaniem były kierowane wyłącznie na
ww. adresy.
W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych odpowiedzi, jako
obowiązującą należy przyjąć treść pisma Zamawiającego z późniejszą datą.
Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują
sobie
pisemnie
(w
formie
papierowej),
faksem
lub
drogą
elektroniczną
na
adres:
sekretariat@prokuratura-gorzow.pl.
Forma elektroniczna spełnia warunek pisemności, jeżeli jest opatrzona bezpiecznym podpisem
elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego
środka spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania korespondencji.
W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający domniema,
iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu lub adres e-mail podany przez Wykonawcę
zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma zgodnie z
datą jego wysłania.
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7. Korespondencja przesłana za pomocą faksu lub drogą elektroniczną po godzinach urzędowania (tj.
która wpłynie do Zamawiającego po godzinie 15:15) zostanie zarejestrowana w następnym dniu pracy
Zamawiającego z uwzględnieniem widniejącej na dokumencie (fax, e-mail) faktycznej daty i godziny
wpływu do Zamawiającego.
8. Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest:
a) p. Paulina Karbowiak, tel. 957-392-066, fax. 957-392-065 (w dni robocze od godz. 7:15 do
godz. 15:15).
b) p. Krzysztof Sanocki, tel. 957-392-069 (w dni robocze od godz. 7:15 do godz. 15:15)- sprawy
merytoryczne.
IX.

AUKCJA ELEKTRONICZNA
Zamawiający nie zamierza zastosować aukcji elektronicznej przy wyborze najkorzystniejszej oferty.

X.

DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW
Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.

XI.

PODWYKONAWCY
Zamawiający dopuszcza możliwość udziału podwykonawców w realizacji zadania.
Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części (zakresu) zamówienia, której wykonanie
powierzy podwykonawcom.

XII.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Wymagany termin wykonania zamówienia -24 miesiące. Przewidywany termin rozpoczęcia świadczenia
usług: 01.06.2019 r.

PODSTAWY WYKLUCZENIA, WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. DOKUMENTY
1. O udzielenie zamówienia może się ubiegać Wykonawca, który nie podlega wykluczeniu
z postępowania, w okolicznościach, o których mowa w:
1) art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy P.z.p.
2) art. 24 ust. 5 pkt 1), 2), 4) i 8) ustawy P.z.p.; wykluczeniu na tej podstawie podlega wykonawca:
a) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd
zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo
restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1508 oraz z 2018 r. poz. 149, 398, 1544 i 1629) lub którego
upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację
majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28
lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 2344 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 398, 685, 1544
i 1629);
b) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość,
w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał
lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych
środków dowodowych;
c) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu
wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z Zamawiającym,
o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4 ustawy, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia
odszkodowania;
d) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne
lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z
wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych
podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub
zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

XIII.

2. Ponadto o udzielenie zamówienia może się ubiegać Wykonawca, który spełnia poniżej określone
warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile
obowiązek ich posiadania wynika z odrębnych przepisów.
Określenie warunków:
Zamawiający nie określa sposobu spełniania warunku.

6/18

PO VII WB 261.9.2019 „Świadczenie usług kompleksowego sprzątania pomieszczeń w budynkach prokuratur okręgu
gorzowskiego oraz utrzymania czystości na terenach przyległych do tych budynków”

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Minimalny poziom zdolności:
Zamawiający uzna, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i/lub finansowej zapewniającej
należyte wykonanie zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą
niż 500.000,00 PLN.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać co najmniej jeden z Wykonawców
w całości.
W przypadku, gdy Wykonawca polega na sytuacji ekonomicznej podmiotów trzecich na zasadach
określonych w art. 22a ustawy, powyższe zastrzeżenie dotyczy również tych podmiotów.
3) zdolności technicznej lub zawodowej
Minimalny poziom zdolności:
Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne i/lub zawodowe zapewniające
należyte wykonanie zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
1. wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje) należycie w okresie
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, minimum 2 usługi w zakresie kompleksowego sprzątania
pomieszczeń w budynkach użyteczności publicznej o wartości nie mniejszej niż 300.000 zł
brutto wynikającej z jednej umowy, trwające co najmniej 12 miesięcy KAŻDA z podaniem ich
wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz
załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie–
wzór stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać co najmniej jeden z Wykonawców
w całości.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek Wykonawcy mogą spełniać łącznie.
3. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania i spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu:
a) do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie wg
wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ, w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega
wykluczeniu z powodów określonych w ppkt 1.
b) do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie wg
wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ, w celu wstępnego potwierdzenia, że spełnia
warunki udziału w postępowaniu o których mowa w ppkt 2.
c) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, ww. oświadczenie
o braku podstaw wykluczenia wykonawcy składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie, natomiast oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składa
pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
d) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia, o których mowa
w ppkt 3 lit. a) i b) potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw
wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w
postępowaniu lub brak podstaw wykluczenia.
e) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec
nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków
udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w
ppkt 3 lit. a) i b).
4. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w
wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i/lub
dokumentów na potwierdzenie, że:
1) Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, z powodów określonych w ppkt 1, tj.:
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a) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem
podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami,
w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
W przypadku składania oferty wspólnej ww. zaświadczenie składa każdy z Wykonawców składających ofertę
wspólną. W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną Wykonawca musi złożyć oddzielne
zaświadczenia dla każdego ze wspólników oraz oddzielne na spółkę.
Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
b) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawione nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że
wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu;
W przypadku składania oferty wspólnej ww. zaświadczenie składa każdy z Wykonawców składających ofertę
wspólną. W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną Wykonawca musi złożyć oddzielne
zaświadczenia dla każdego ze wspólników oraz oddzielne na spółkę.
Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
c) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji), w celu potwierdzenia braku podstaw
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę
wspólną.
Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

2) Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w ppkt 2, tj.:
a) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat
wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów
określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których
mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były
wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej
przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje
bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ.
W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny ww.
wykaz.
Ww. oświadczenie oraz dowody i inne dokumenty należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem.
b) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną
określoną przez Zamawiającego.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa ten/ci z Wykonawców składających ofertę
wspólną, który/rzy w ramach konsorcjum będzie/ą odpowiadał/li za spełnienie tego warunku.
Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem

5. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych
sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach
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technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach
lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
6. W przypadku podmiotów, o których mowa w ppkt 5, przedkładane przez Wykonawcę kopie dokumentów
dotyczących każdego z tych podmiotów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez te
podmioty.
7. Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego, które należy dołączyć do oferty:
a) prawidłowo wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy- załącznik zał. nr 1 do
SIWZ,
W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny dokument.
Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.
b) oświadczenie zgodnie z pkt XIII ppkt 3 lit a) SIWZ (oświadczenie o niepodleganiu
wykluczeniu z postępowania)
W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z Wykonawców składających ofertę
wspólną.
Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.
c) oświadczenie zgodnie z pkt XIII ppkt 3 lit b) SIWZ (oświadczenie o spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu)
W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz.
Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.
d) zobowiązanie podmiotu trzeciego, zgodnie z pkt XIII ppkt 5 i 6 siwz, jeżeli Wykonawca w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, zamierza polegać na zdolnościach
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów.
Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej.
Wzór przykładowego pisemnego zobowiązania podmiotu trzeciego stanowi załącznik nr 8 do
SIWZ.
e) odpowiednie pełnomocnictwa
W przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy dołączyć upoważnienie lub
pełnomocnictwo (w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez
notariusza), określające zakres czynności, do których jest umocowany oraz w przypadku składania oferty
wspólnej (pkt VI SIWZ).
8. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej:
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24
ust. 1 pkt 23 ustawy, wykonawca składa w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie
internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy P.z.p. oświadczenie wykonawcy
o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, według wzoru
stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z
innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę
wspólną.
Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
9. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub innych dokumentów niezbędnych do
przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą
wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub
poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia,
uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne
byłoby unieważnienie postępowania.
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10. Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa,
zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta
wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
11. Jeżeli

jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie
zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia
wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu,
spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone
uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub
dokumentów.

12. UWAGA! Na podstawie art. 24aa ustawy Zamawiający może, najpierw dokonać oceny ofert,

a następnie zbadać, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
13. Jeżeli Wykonawca, o którym mowa w ppkt 12, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi

wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może zbadać, czy nie
podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył
ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.
14. W przypadku załączenia do oferty innych dokumentów niż wymagane przez Zamawiającego (np.

materiałów reklamowych i informacyjnych) zaleca się, aby stanowiły one odrębną część, niezłączoną
z ofertą w sposób trwały. Dokumenty takie nie będą podlegały ocenie przez Zamawiającego.

WYKONAWCY ZAGRANICZNI:
1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i jest
zobowiązany, zgodnie z pkt XIII ppkt 4 siwz do złożenia wskazanych tam dokumentów, to zgodnie z § 7
Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów,
jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, okresu ich ważności oraz form, w jakich
dokumenty te mogą być składane (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126) zamiast dokumentów:
XIV.

1) o których mowa w § 5 pkt 1 ww. Rozporządzenia:
– składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny
dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo
dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy,
2) o których mowa w § 5 pkt 2-4 ww. Rozporządzenia:
– składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że
zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami
lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
2. Dokumenty, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 lit. b ww. Rozporządzenia, powinny być
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa
w § 7 ust. 1 pkt 2 lit. a ww. Rozporządzenia, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem tego terminu.
3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma
osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w § 7 ust. 1 ww.
Rozporządzenia, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze
wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument
miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem
samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania
wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis §7 ust. 2 ww. Rozporządzenia stosuje się
odpowiednio.
4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić
się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
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lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji
dotyczących tego dokumentu.
5. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w § 5
pkt 1 ww. Rozporządzenia, składa dokument, o którym mowa w §7 ust. 1 pkt 1 ww. Rozporządzenia, w
zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy, jeżeli zamawiający wymagał zgodnie z pkt XIII
ppkt 4 siwz złożenia tego dokumentu. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której
dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym
oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej
osoby. Przepis § 7 ust. 2 zdanie pierwsze ww. Rozporządzenia stosuje się.
6. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić
się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o
udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
XV.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Termin związania ofertą wynosi 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert (z zastrzeżeniem
zapisów art. 85 ust. 2-4 oraz 182 ust. 6 ustawy P.z.p.). Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się
wraz z upływem terminu składania ofert.

XVI.
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Wykonawca zobowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia.
Wykonawca powinien zapoznać się z całością niniejszej dokumentacji.
Każdy Wykonawca może złożyć ofertę tylko w jednym egzemplarzu, w formie pisemnej w wersji
papierowej.
4. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, a każdy dokument składający się na ofertę
sporządzony w innym języku niż język polski powinien być złożony wraz z tłumaczeniem, przy czym
wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.
5. Wszystkie wymagane dokumenty należy wypełnić starannie i zgodnie z ich brzmieniem oraz
wskazówkami Zamawiającego.
6. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. Zamawiający
zastrzega, że nie będzie zwracał dokumentów składających się na ofertę.
7. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były kolejno ponumerowane (łącznie ze stroną tytułową) oraz
spięte w sposób uniemożliwiający wysunięcie się którejkolwiek z kartek.
8. Wszystkie wymagane dokumenty muszą być dostarczone w formie oryginałów lub kserokopii
poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę lub osobę przez niego upoważnioną, z
zastrzeżeniem pkt XIII ppkt 7 lit. d) i e) SIWZ.
9. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany muszą być parafowane przez osobę
podpisującą ofertę.
10. Oferta musi być złożona w terminie podanym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
11. Zaleca się, aby oferta była umieszczona w 2 zamkniętych kopertach.
1. Koperta zewnętrzna powinna być zaadresowana na Zamawiającego, tj.
2.
3.

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp.
ul. Moniuszki 2; 66-400 Gorzów Wlkp.
pok. nr 2 Biuro Podawcze
z dopiskiem na kopercie:
OFERTA- „Świadczenie usług kompleksowego sprzątania pomieszczeń w budynkach prokuratur
okręgu gorzowskiego oraz utrzymania czystości na terenach przyległych do tych budynków”
(PO VII WB 261.9.2019)
Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert, tj. 29.04.2019 r., godz. 9:15
2.

Koperta wewnętrzna powinna zawierać ofertę i być zaadresowana na Wykonawcę tak, by można ją
było odesłać w przypadku złożenia oferty po terminie.

12. Jeżeli oferta Wykonawcy nie będzie oznaczona w sposób wskazany w ppkt 11, Zamawiający nie będzie

ponosić odpowiedzialności za nieterminowe wpłynięcie oferty.
13. Wykonawca może wprowadzać zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu

składania ofert, przy czym:
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a) w przypadku wycofania oferty Wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę wycofuje
w zamkniętej kopercie zaadresowanej jak w ppkt 11 z dopiskiem WYCOFANIE. Koperty
wewnętrzne ofert wycofanych nie będą otwierane. Oferty wycofane zostaną zwrócone po terminie
składania ofert.
b) w przypadku zmiany oferty Wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę zmienia,
określając zakres i rodzaj zmian, a jeśli oświadczenie o zmianie pociąga za sobą konieczność
wymiany, czy też przedłożenia nowych dokumentów, Wykonawca winien złożyć te dokumenty.
Powyższe oświadczenie i ewentualne dokumenty należy zamieścić w zamkniętej kopercie
zaadresowanej jak w ppkt 11 z dopiskiem ZMIANY. Koperty te zostaną otwarte przy otwieraniu
oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany.
14. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane
oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może
zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4.
15. Zastrzeżenie winno być dokonane poprzez złożenie oferty w dwóch częściach opisanych jako „część
jawna oferty” i jako „część tajna oferty”. Oferta złożona bez podziału na części jest ofertą jawną.
MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1. Ofertę należy dostarczyć/przesłać na adres Zamawiającego (Biuro Podawcze Prokuratury Okręgowej)
do dnia 29.04.2019 r., do godz. 9:00.
2. Zamawiający dokona otwarcia ofert w dniu 29.04.2019 r. o godz. 9:15 w swojej siedzibie.
3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
4. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje
dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia oraz okresu gwarancji i rękojmi.
5. W przypadku złożenia oferty po terminie składania ofert zastosowanie ma art. 84 ust. 2 ustawy P.z.p.

XVII.

XVIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1. Cena/Wartość brutto oferty musi być podana w PLN i w takiej walucie będzie rozliczane zamówienie

pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.
W cenie oferty/Wartości brutto powinny zostać ujęte wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.
Cena/Wartość brutto oferty powinna być podana cyfrowo i słownie, zgodnie z załączonym formularzem
ofertowym.
4. Przy obliczaniu cen należy stosować zasady zaokrąglenia liczb do dwóch miejsc po przecinku na
każdym etapie przeliczania. Jeżeli cena jest wynikiem dokonanych wyliczeń to powinna być zaokrąglona
do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z zasadą: jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest równa 5 lub
więcej to zaokrąglenie „w górę”, jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza niż 5 to cena będzie
zaokrąglona „w dół”.
5. Ceny podane w formularzu ofertowym przez Wykonawcę są cenami stałymi i nie mogą być zmienione
na wyższe w trakcie obowiązywania umowy, z zastrzeżeniem pkt XXII ppkt 6 i ppkt 7 niniejszej siwz.
6. Zamawiający wymaga podania ceny, za każdą zaoferowaną usługę, wyrażonej w jednostkach
pieniężnych złoty i grosze. Zgodnie z utrwalonym w doktrynie i orzecznictwie poglądem, nie można
uznać, iż podanie wartości 0,00 zł w poszczególnych pozycjach Formularza Ofertowego wyczerpuje
wymóg podania ceny. Polski system monetarny nie przewiduje bowiem jednostek pieniężnych o
nominale zero złotych (uchwała KIO Sygn. akt KIO/KP 93/10). Cena powinna być wyrażona w złotych i
w groszach, nie dopuszcza się więc złożenia oferty cenowej w wys. 0,00 zł.
7. Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z
uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na
niezgodności oferty z siwz, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty- niezwłocznie zawiadamiając
o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
8. Błąd w obliczeniu ceny, którego nie można poprawić na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 2 albo art. 87 ust.
2 pkt 3 ustawy P.z.p. spowoduje odrzucenie oferty.
2.
3.

XIX.

INFORMACJA DOTYCZĄCA WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ
ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM I WYKONAWCĄ
Rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą będą prowadzone w PLN.

BYĆ

PROWADZONE

XX.
KRYTERIA OCENY OFERT
1. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
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2.
3.

Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert nieodrzuconych.
Zamawiający dokona oceny ofert za pomocą następujących kryteriów:

a) cena oferty – znaczenie 60% (maks. 60 pkt)

najniższa zaoferowana cena brutto oferty
C = _______________________________________ x 60% x 100, gdzie:
cena brutto oferty badanej
C - ilość punktów uzyskanych w kryterium cena

b) wysokość kary umownej za każdy dzień niewykonania lub nienależytego wykonania usługi
będącej przedmiotem umowy– znaczenie 30% (maks. 30 pkt)
Punkty zostaną przyznane w zależności od wysokości zaoferowanej przez Wykonawcę kary umownej za
każdy dzień niewykonania lub nienależytego wykonania usługi będącej przedmiotem umowy, z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy, w następujący sposób:








jeżeli Wykonawca zadeklaruje karę umowną w minimalnym wymiarze wymaganym w siwz, tj. w
wysokości 100 zł za każdy dzień niewykonania lub nienależytego wykonania usługi – otrzyma 0 pkt
w kryterium „wysokość kary umownej za każdy dzień niewykonania lub nienależytego wykonania
usługi będącej przedmiotem umowy”,
jeżeli Wykonawca zadeklaruje karę umowną w wysokości 200 zł za każdy dzień niewykonania lub
nienależytego wykonania usługi – otrzyma 10 pkt w kryterium „wysokość kary umownej za każdy
dzień niewykonania lub nienależytego wykonania usługi będącej przedmiotem umowy”,
jeżeli Wykonawca zadeklaruje karę umowną w wysokości 300 zł za każdy dzień niewykonania lub
nienależytego wykonania usługi – otrzyma 20 pkt w kryterium „wysokość kary umownej za każdy
dzień niewykonania lub nienależytego wykonania usługi będącej przedmiotem umowy”,
jeżeli Wykonawca zadeklaruje karę umowną w wysokości 500 zł za każdy dzień niewykonania lub
nienależytego wykonania usługi – otrzyma 30 pkt w kryterium „wysokość kary umownej za każdy
dzień niewykonania lub nienależytego wykonania usługi będącej przedmiotem umowy”.

W przypadku niewypełnienia bądź nieprawidłowego wypełnienia (np. nieczytelnego
wypełnienia lub zaznaczenia więcej niż jednej kratki) pkt 3 formularza ofertowego
zamawiający przyzna „0” punktów w kryterium „wysokość kary umownej” (K- ilość punktów
uzyskanych w kryterium wysokość kary umownej). W przypadku wskazania innej niż wyżej opisane
wysokości kary umownej, oferta otrzyma „0” pkt w tym kryterium, a wysokość kary umownej
zostanie przyjęta jako minimalna (100 zł).

c) stosowanie ekologicznych środków czystości*– znaczenie 10% (maks. 10 pkt)
* Przez ekologiczne środki czystości, tj. substancje pomagające w utrzymaniu czystości
i usuwaniu brudu z różnych powierzchni, Zamawiające rozumie preparaty, które:
-są biodegradowalne, czyli ulegają rozkładowi;
-nie zawierają środków chemicznych niszczących środowisko i źle wpływających na nasze zdrowie;
-są wyprodukowane na składnikach roślinnych i mineralnych, które są naturalne i bezpieczne;
-nie mają syntetycznych barwników, środków zapachowych, konserwantów i enzymów;
-nie zawierają tłuszczy zwierzęcych;
-nie wywołują alergii i podrażnień skóry, są bezpieczne dla dróg oddechowych.
Jeżeli Wykonawca będzie stosował ekologiczne środki czystości do realizacji przedmiotu zamówienia
zostaną mu przyznane punkty według poniższej tabeli:
Ilość ekologicznych środków czystości,
które Wykonawca będzie stosował do
sprzątania, każdy do innego rodzaju
powierzchni czyszczonej

Ilość uzyskanych punktów*
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brak stosowania ekologicznych środków
0
czystości
1-2 ekologiczne środków czystości
3
3 ekologiczne środki czystości
6
4 ekologiczne środków czystości i więcej
10
*E-ilość punktów uzyskanych w kryterium stosowanie ekologicznych środków czystości
W razie niepodania przez Wykonawcę ilości ekologicznych środków czystości, które będzie
stosował

do

realizacji

przedmiotu

zamówienia

(każdy

do

innego

rodzaju

powierzchni

czyszczonej) w pkt 4 formularza ofertowego, Zamawiający przyzna „0” pkt w tym kryterium.

ŁĄCZNA PUNKTACJA BĘDZIE PRZELICZANA WG PONIŻSZEGO WZORU:
P= C + K + E, gdzie:
P-ilość uzyskanych punktów ogółem
C-ilość uzyskanych punktów w kryterium cena
K-ilość punktów uzyskanych w kryterium wysokość kary umownej za każdy dzień niewykonania lub
nienależytego wykonania usługi będącej przedmiotem umowy
E-ilość punktów uzyskanych w kryterium stosowanie ekologicznych środków czystości
Kryterium będzie oceniane w skali od 1 – 100 pkt, z tym, że 1 punkt = 1%
Oferta z największą liczbą punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą.
UWAGA: Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert
przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych
ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej
cenie lub koszcie, Zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie
określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
4. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu do wglądu w terminie nie dłuższym niż 5 dni
roboczych od rozpoczęcia świadczenia usług karty charakterystyki ekologicznych środków czystości, które
będzie stosował do sprzątania, każdy do innego rodzaju powierzchni czyszczonej, jeżeli zaoferował ich
używanie przy realizacji przedmiotu umowy.
Każdorazowa zmiana któregokolwiek z ekologicznych środków czystości wymaga pisemnego powiadomienia
Zamawiającego i uzyskania jego akceptacji.
a) uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę ww. wymagań oraz sankcje
z tytułu niespełnienia tych wymagań:

Zamawiający ma prawo w każdym okresie realizacji zamówienia zwrócić się do Wykonawcy
o przedstawienie kart charakterystyki używanych do realizacji umowy ekologicznych środków
czystości, zaś Wykonawca ma obowiązek przedstawić je Zamawiającemu w wyznaczonym terminie,

w przypadku niedotrzymania terminów określonych w ppkt 4 niniejszego punktu Zamawiający ma
prawo do naliczenia Wykonawcy kar umownych zgodnie z treścią §7 wzoru umowy, stanowiącego
załącznik nr 6 do SIWZ.

5. Zamawiający dokonując oceny zastosuje zaokrąglenia liczb do dwóch miejsc po przecinku na każdym
etapie przeliczania. Wartość będąca wynikiem dokonanych wyliczeń będzie zaokrąglona do dwóch miejsc
po przecinku zgodnie z zasadą: jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest równa 5 lub więcej to zaokrąglenie „w
górę”, jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza niż 5 to zaokrąglenie „w dół”.
XXI.

1.

INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE ZOSTANĄ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY
W CELU ZAWARCIA UMOWY
Niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający informuje wszystkich Wykonawców o:
a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce
zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę
wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są
miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną
ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
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b) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,
c) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach,
o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących
wydajności lub funkcjonalności,
d) unieważnieniu postępowania– podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w ppkt 1 lit. a) i d) niniejszego punktu, na stronie
internetowej.
Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi
wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może zbadać, czy nie
podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę
najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.
Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od
dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało
przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni– jeżeli zostało przesłane w inny
sposób– w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.
Przed zawarciem umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia do przedłożenia do wglądu umowy Konsorcjum/umowy spółki
cywilnej, zawierającej co najmniej:
a. zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim
zakresem realizację przedmiotu zamówienia,
b. określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,
c. czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację
zamówienia oraz czas trwania gwarancji jakości i rękojmi.
WARUNKI UMOWY
Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w
ofercie.
Umowa jest nieważna w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz załącznikach do siwz.
Wykonawcy składający ofertę wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
Załącznik nr 6 do SIWZ stanowi projekt umowy.
Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia istotnych zmian do zawartej umowy w stosunku do
treści oferty zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy P.z.p. Wszelkie zmiany wymagają zgody obu stron
i formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Warunki zmiany:
a)
istotne błędy pisarskie i rachunkowe w treści umowy (np. w opisie przedmiotu umowy,
w wysokości wynagrodzenia kwotowo lub słownie),
b)
zmiana zakresu realizacji zamówienia przez podwykonawcę, na pisemny wniosek Wykonawcy,
c)
zmiana lokalizacji obiektu lub likwidacja obiektu,
d)
w uzasadnionych i niezawinionych przez żadną ze stron umowy przypadkach możliwość zmiany
ostatecznego terminu realizacji umowy;
e)
zmiana sposobu/zasad dokonywania rozliczeń i płatności, zmiana płatnika;
f)
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy,
w przypadku zmiany:
1) stawki podatku od towarów i usług,
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne- jeżeli zmiany te będą
miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
Zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy wymienione w podpunkcie f)
z numerami 2) i 3) będą wprowadzone na pisemny wniosek Wykonawcy, który powinien zostać złożony
w terminie do 30 dnia od dnia wejścia w życie przepisów dokonujących tych zmian. Ponadto
Wykonawca musi udowodnić wpływ zmian na wartość wykonania zadania. W wyliczeniach dotyczących
podwyższenia wartości wykonania zadania Wykonawca winien uwzględnić tylko te dotyczące osób
bezpośrednio biorących udział w realizacji zamówienia.
Aneks zostanie zawarty po pozytywnym zweryfikowaniu przez Zamawiającego wniosku Wykonawcy,
udowadniającego wpływ zmian wymienionych w podpunkcie f) z numerami 2) i 3) na wartość
wykonania zadania, w terminie jednego miesiąca od dnia jego złożenia.
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10.

Aneks dotyczący zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy na mocy umowy, w przypadku
wystąpienia jednej ze zmian przepisów wskazanych w art. 142 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych, wchodzić będzie każdorazowo w życie z dniem wejścia
w życie zmian przepisów, o których mowa powyżej.
Jeżeli występują zmiany w strukturze organizacyjnej Zamawiającego lub Wykonawcy, dotyczące
zwłaszcza określonych w umowie nazw, adresów, podległości, rachunków bankowych, a także zmiany
osób odpowiedzialnych za przebieg realizacji umowy Strony niezwłocznie informują pisemnie
o tych zmianach. Zmiany takie nie wymagają formy pisemnej w postaci aneksu.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Wadium należy wnieść w wysokości 15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych) przed upływem
terminu składania ofert. Decyduje moment wpływu środków do Zamawiającego.
2. Wadium może być wnoszone: 1) w pieniądzu- przelewem na konto depozytowe Zamawiającego
NBP O/O Zielona Góra 71 1010 1704 0009 2513 9120 0000 2) poręczeniach bankowych lub
poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (z tym, że poręczenie kasy jest zawsze
poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach
udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości- do kasy Prokuratury Okręgowej, ul.
Moniuszki 2, 66-400 Gorzów Wlkp. za pośrednictwem Wydziału VII BudżetowoAdministracyjnego od poniedziałku do piątku od 8.00-14.00.
3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach.
4. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu zaleca się, aby np. w tytule przelewu wyraźnie oznaczyć
wykonawcę wnoszącego wadium, szczególnie w przypadku gdy wadium jest wnoszone przez
pełnomocnika/pośrednika.
5. W przypadku, gdy Wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej, gwarancji
ubezpieczeniowej lub poręczenia:
1) dokument gwarancji/poręczenia sporządzony w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na
język polski;
2) gwarancje/poręczenia
podlegać muszą prawu polskiemu; wszystkie spory odnośnie
gwarancji/poręczeń będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji sądów
polskich.
6. W przypadku, gdy wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej
lub poręczenia z treści tych gwarancji/poręczeń musi w szczególności jednoznacznie wynikać:
1) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela (np. banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty całej kwoty
wadium nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie zamawiającego (beneficjenta
gwarancji/poręczenia- Prokuraturę Okręgową w Gorzowie Wlkp.) zawierające oświadczenie, że
zaistniały okoliczności, o których mowa w pkt 9, bez potwierdzania tych okoliczności,
2) termin obowiązywania gwarancji/poręczenia, który nie może być krótszy niż termin związania ofertą.
7. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, jeżeli nie wniesie on wadium lub wniesie wadium w sposób
nieprawidłowy.
8.
Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowa na rachunku bankowym.
9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli:
1) wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po jego
stronie,
2) wykonawca, w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn
leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o
których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy,
pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3
ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako
najkorzystniejszej.
10. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została
wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 9 ppkt 2.
11. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium
niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia
należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.
12. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem
terminu składania ofert.

XXIII.

1.

16/18

PO VII WB 261.9.2019 „Świadczenie usług kompleksowego sprzątania pomieszczeń w budynkach prokuratur okręgu
gorzowskiego oraz utrzymania czystości na terenach przyległych do tych budynków”

13. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na
podstawie pkt 10, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana
jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.
14. Na wniosek Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą Zamawiający zaliczy
wadium wpłacone w pieniądzu na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy. ]
15. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z
umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane pomniejszonym o koszty
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.
16. W ofercie należy wpisać nr konta, na które Zamawiający ma zwrócić wadium lub dołączyć do oferty
upoważnienie do odbioru wadium przez wskazaną osobę.
WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
Zamawiający nie żąda od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XXIV.

WYMAGANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZAMÓWIENIA NA PODSTAWIE ART. 29 UST. 4
USTAWY P.Z.P.-KLAUZULA SPOŁECZNA
Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy P.z.p.

XXV.

ZALICZKA NA POCZET WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczki na poczet wykonania zamówienia.

XXVI.

ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ
1.Wykonawcom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę
w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej
przewidziane w dziale VI ustawy: odwołanie i skarga.
2. Odwołanie przysługuje wobec czynności:
1) określenia warunków udziału w postępowaniu;
2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
3) odrzucenia oferty odwołującego;
4) opisu przedmiotu zamówienia;
5) wyboru najkorzystniejszej oferty.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu
lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w
taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż
Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli
przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.
5. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego
przysługuje skarga do sądu.

XXVII.

INFORMACJE DODATKOWE
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia mają
zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego
2. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących po stronie
Zamawiającego, Wykonawcom, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie
o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania
oferty.

XXVIII.

OCHRONA INFORMACJI
1. Wykonawca jest zobowiązany traktować jako poufne wszelkie informacje dotyczące zastosowanych
w wyniku realizacji przedmiotu zamówienia rozwiązań, a pozyskanych informacji nie może użyć do celów
innych niż związane z realizacją umowy oraz nie może ujawniać ich osobom trzecim bez uprzedniej pisemnej
zgody Zamawiającego. Informacje te mogą być ujawnione tylko pracownikom Zamawiającego i Wykonawcy
w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. W sprawach nieuregulowanych w
niniejszej SIWZ mają zastosowanie przepisy Ustawy o ochronie informacji niejawnych.

XXIX.

KLAUZULA INFORMACYJNA
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
XXX.
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swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
a) administratorem Pani/Pana danych związanych z niniejszym postępowaniem jest Prokuratura Okręgowa
w Gorzowie Wlkp., ul. Moniuszki 2, 66-400 Gorzów Wlkp.,
b) wyznaczonym do kontaktu w sprawie przetwarzanych danych osobowych przedstawicielem administratora
jest Inspektor Ochrony Danych Pani Renata Papaj, tel. 95 7392-007, dostępny pod adresem e-mail:
iod@prokuratura-gorzow.pl,
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa oprogramowania w zakresie systemu
informacji prawnej dla jednostek prokuratury regionu szczecińskiego” nr postępowania PO VII WB 261.3.2019,
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,
d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy P.z.p.
e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z Rzeczowym Wykazem Akt Zamawiającego,
f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem
ustawowym określonym w przepisach ustawy P.z.p., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy P.z.p.;
g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,
stosowanie do art. 22 RODO;
h) posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych
z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
i) 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: 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.

XXXI.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ (stanowiące integralną część SIWZ)
Formularz ofertowy- zał. nr 1 do SIWZ;
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania- zał. nr 2 do SIWZ;
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu- zał. nr 3 do SIWZ;
Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowejzał. nr 4 do SIWZ;
Wykaz usług- zał. nr 5 do SIWZ;
Projekt umowy- zał. nr 6 do SIWZ;
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia- zał. nr 7 do SIWZ;
Zobowiązanie do oddania zasobów- zał. nr 8 do SIWZ.
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