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K1/72/2020                                                           Warszawa, dnia  31.12.2020 r. 

Podstawa prawna 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy: Prawo 

zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. 

zm.), dalej "ustawa Pzp". 

 

  

SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - INSTYTUT MIKROELEKTRONIKI I FOTONIKI 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: 

 

Kompleksową usługę sprzątania 

 

słownik CPV: 

   90910000-9 – Usługi sprzątania 

90911200- 8 Usługi sprzątania budynków 

90919200 – 4 – Usługi sprzątania biur 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie 

przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nieprzekraczającej kwoty 

określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 

  

I. Nazwa i adres (siedziba) Zamawiającego:  

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki 

02-668 Warszawa, al. Lotników 32/46  

adres internetowy: http://imif.lukasiewicz.gov.pl/  

 

II. Tryb udzielenia zamówienia: 

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie 

art. 39 i nast. ustawy Pzp. 

 

III. Opis przedmiotu zamówienia i wymagania Zamawiającego: 

Zamówienie zostało podzielone na 4 części. Zamawiający dopuszcza możliwość 

składania ofert na więcej niż jedną część zamówienia. Dla obu części przedmiot 

zamówienia obejmuje kompleksową usługę sprzątania budynków: 

 Część 1: Kompleksowa usługa sprzątania budynków położonych przy Alei Lotników 

32/46 w Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki  

w Warszawie.  

Wymagania i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określone są w Załączniku nr 1A do 

SIWZ. 
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 Część 2: Kompleksowa usługa sprzątania budynków położonych przy ulicy 

Okulickiego 5E w Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki  

Oddział Piaseczno -Zakład Technologii Mikrosystemów. 

Wymagania i parametry techniczne przedmiotu zamówienia określone są w Załączniku nr 1B do 

SIWZ. 

 

 Część 3: Kompleksowa usługa sprzątania budynków położonych przy ulicy 

Konstruktorskiej 6 w Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki 

Centrum Technologii Materiałów Elektronicznych w Warszawie.  

Wymagania i parametry techniczne przedmiotu zamówienia określone są w Załączniku nr 1C do 

SIWZ. 

 

 Część 4: Kompleksowa usługa sprzątania budynków położonych przy ulicy 

Wólczyńskiej 133  w Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki  

Centrum Technologii Materiałów Elektronicznych w Warszawie. 

Wymagania i parametry techniczne przedmiotu zamówienia określone są w Załączniku nr 1D do 

SIWZ. 

 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. Opis przedmiotu zamówienia dla wszystkich części: 

1) Zamawiający udostępni Wykonawcy nieodpłatnie, pomieszczenie gospodarcze do 

przechowywania środków czystości i drobnych narzędzi pracy w każdym  

z obiektów realizacji usług sprzątania. 

2) Zamawiający zapewnia Wykonawcy składowanie odpadów w kontenerach 

usytuowanych na terenie posesji Zamawiającego. Opróżnianie kontenerów 

zbiorczych należy do obowiązków Zamawiającego. 

3) Na potrzeby wykonywania przedmiotu zamówienia Wykonawca może korzystać 

nieodpłatnie z wody i energii elektrycznej Zamawiającego. 

4) Zamawiający wymaga zapewnienia od Wykonawcy jednej osoby koordynującej 

pracę osób sprzątających, która zapewni stały bieżący nadzór nad osobami 

sprzątającymi oraz nad jakością wykonywanych prac objętych przedmiotem 

zamówienia. Koordynator będzie wyposażony przez Wykonawcę w telefon 

komórkowy oraz będzie upoważniony do kontaktów z Zamawiającym w zakresie 

bieżących uwag, doboru sprzętu, środków czystości itp. Koordynator będzie 

odpowiedzialny za przekazywania osobom sprzątającym uwag, zastrzeżeń  

i poleceń Zamawiającego w związku z realizacją przedmiotu zamówienia. 

5) Do wykonywania prac na wysokości powyżej 1 m Wykonawca zobowiązany jest 

skierować osoby posiadające aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań 

do pracy na wysokości. 

6) Wykonawca zobowiązany jest wykonać usługi sprzątania przy użyciu sprzętu 

ręcznego i mechanicznego odpowiedniego do rodzaju sprzątanych powierzchni. 
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7) Wykonawca jest zobowiązany w czasie wykonywania usług sprzątania do 

zapewnienia należytego ładu i porządku oraz zabezpieczenia miejsc wykonywania 

usług. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w mieniu 

Zamawiającego spowodowane działaniem Wykonawcy podczas wykonywania 

przedmiotu zamówienia. 

8) Wszystkie osoby skierowane przez Wykonawcę, wykonujące czynności sprzątania 

budynków Zamawiającego obowiązuje zakaz: 

a) wprowadzania osób trzecich do budynków i posesji Zamawiającego, 

b) korzystania ze sprzętu biurowego Zamawiającego, 

c) przeglądania, kopiowania lub wynoszenia wszelkiego rodzaju dokumentów 

Zamawiającego, 

d) korzystania z telefonów Zamawiającego, 

e) spożywania alkoholu, zażywania narkotyków i innych środków odurzających na 

terenie budynków i posesji Zamawiającego, 

f) stawienia się do miejsca świadczenia usług sprzątania (budynków, posesji)  

w stanie po spożyciu alkoholu, narkotyków  lub innych środków odurzających. 

 

9) Ubezpieczenie: Wykonawca zobowiązany jest do posiadania aktualnej polisy 

ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności na kwotę co najmniej: 

a) dla Części 1 - na kwotę co najmniej 2 000 000,00 zł (dwa miliony 

złotych)  na cały okres trwania umowy,  

b) dla części 2 na kwotę co najmniej 1 000 000,00 zł (jeden milion 

złotych) na cały okres trwania umowy, 

c) dla części 3 na kwotę co najmniej 1 000 000,00 zł (jeden milion 

złotych) na cały okres trwania umowy, 

d) dla części 4 na kwotę co najmniej 1 000 000,00 zł (jeden milion 

złotych) na cały okres trwania umowy. 

Polisa może się sumować. Polisa ubezpieczeniowa musi obejmować ochroną 

ubezpieczeniową działalność Wykonawcy obejmującą realizację zamówienia. 

Ubezpieczeniu podlegać muszą w szczególności: 

a) usługi, materiały oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio  

z wykonawstwem, w tym szkody w mieniu Zamawiającego 

b) odpowiedzialność cywilna za szkody powstałe z winy Wykonawcy i jego 

pracowników oraz w następstwie nieszczęśliwych wypadków, dotyczących 

pracowników Wykonawcy i osób trzecich, powstałe w związku  

z prowadzonymi usługami sprzątania, w tym także ruchem pojazdów 

mechanicznych, o ile jest to związane z realizacją zamówienia. 

 

10) Wymóg zatrudnienia na umowę o pracę: 

a) Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga aby Wykonawca 

skierował osoby zatrudnione na umowę o pracę, które będą brały czynny udział 

w wykonaniu przedmiotu zamówienia w pracach bezpośrednio związanych ze 

sprzątaniem budynków, określonych w opisie przedmiotu zamówienia dotyczący 
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kompleksowego utrzymania czystości pomieszczeń budynków IMiF 

odpowiednio: 

 położonych przy a. Lotników 32/46 w Warszawie (minimum 4 osoby 

wyposażone w odzież ochronną), 

 położonych przy ul. Okulickiego 5E w Piasecznie (minimum 1 osoba 

wyposażona w odzież ochronną)  

 położonych przy ul. Konstruktorskiej 6 w Warszawie (minimum 3 osoby 

wyposażone w odzież ochronną) 

 położonych przy ul. Wólczyńskiej 133 w Warszawie (minimum 5 osób 

wyposażonych w odzież ochronną) 

oraz w wykazie częstotliwości wykonywania tych prac – przez cały okres realizacji 

zamówienia. 

b) Osoby te muszą być zatrudniane na umowę o pracę zgodnie z art. 22 § 1 ustawy 

z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1666). 

Zamawiający zastrzega, że powyższy wymóg nie dotyczy koordynatora 

(koordynator nie jest zaliczony w poczet minimalnej liczby osób 

wskazanych w rozdziale III pkt 10 a).  

c) Zamawiający wymaga udokumentowania zatrudnienia na podstawie umowy  

o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia. 

d) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania 

czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących ww. 

czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  

 żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów i dokonywania ich oceny, 

 żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia 

spełniania ww. wymogów, 

 przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

 

e) Każdorazowo na żądanie Zamawiającego i zgodnie z art. 143e ustawy Pzp, 

przekazane e-mailem lub w inny sposób na piśmie, w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, jednakże nie krótszym niż 5 dni roboczych, Wykonawca 

zobowiązany jest przedłożyć do wglądu kopie zanonimizowanych dokumentów 

potwierdzających zatrudnienie ww. pracowników na podstawie umowy o pracę. 

Jako dokumenty potwierdzające zatrudnienie Zamawiający uzna np.: 

 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 oraz zakres obowiązków 

pracownika 
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11) Zamawiający nie dokonuje zastrzeżenia dotyczącego obowiązku osobistego 

wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. Obowiązek 

zatrudnienia na umowę o pracę dotyczy również podwykonawców. 

12) Mycie okien dla obu części następuje w okresie od kwietnia do września danego 

roku. Mycie okien nie wymaga zastosowania technik alpinistycznych lub wysięgnika. 

Powierzchnia okien podana jest jednostronnie. 

 

IV. Wizja lokalna 

1. Część 1:  

Zamawiający umożliwia Wykonawcy dokonanie na własny koszt wizji lokalnej  

w miejscu realizacji przedmiotu zamówienia, w dni pracy Instytutu (od poniedziałku 

do piątku) w godzinach 9.00-14.00 po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Panem 

Michałem Urbańskim adres email: michal.urbanski@imif.lukasiewicz.gov.pl, lub Panią 

Izabelą Iwanow adres email: izabela.iwanow@imif.lukasiewicz.gov.pl wraz   

z podaniem następujących danych: 

1) imienia i nazwiska osoby dokonującej oględzin (maksymalnie 2 osoby); 

2) nazwy Wykonawcy (imię i nazwisko, firma)  

3) adres wykonawcy 

4) dane kontaktowe, w tym adres email oraz numer telefonu.  

2. Część 2: 

Zamawiający umożliwia Wykonawcy dokonanie na własny koszt wizji lokalnej  

w  miejscu realizacji przedmiotu zamówienia, w dni pracy Instytutu (od poniedziałku 

do piątku) w godzinach 9.00-14.00 po wcześniejszym uzgodnieniu terminu Panią 

Anitą Nogawka–Woszczak adres email: 

anita.nogawka.woszczak@imif.lukasiewicz.gov.pl  wraz z podaniem następujących 

danych: 

1) imienia i nazwiska osoby dokonującej oględzin (maksymalnie  

2 osoby); 

2) nazwy Wykonawcy (imię i nazwisko, firma)  

3) adres wykonawcy 

4) dane kontaktowe, w tym adres email oraz numer telefonu.  

3. Część 3:  

Zamawiający umożliwia Wykonawcy dokonanie na własny koszt wizji lokalnej w  

miejscu realizacji przedmiotu zamówienia, w dni pracy Instytutu (od poniedziałku do 

piątku) w godzinach 9.00-14.00 po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Panią 

Magdaleną Ambroziak adres email: magda.ambroziak@imif.lukasiewicz.gov.pl 

wraz z podaniem następujących danych: 

1) imienia i nazwiska osoby dokonującej oględzin (maksymalnie 2 osoby); 

2) nazwy Wykonawcy (imię i nazwisko, firma)  

3) adres wykonawcy 

4) dane kontaktowe, w tym adres email oraz numer telefonu 

 

mailto:michal.urbanski@imif.lukasiewicz.gov.pl
mailto:izabela.iwanow@imif.lukasiewicz.gov.pl
mailto:anita.nogawka.woszczak@imif.lukasiewicz.gov.pl
mailto:magda.ambroziak@imif.lukasiewicz.gov.pl
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4. Część 4:  

Zamawiający umożliwia Wykonawcy dokonanie na własny koszt wizji lokalnej w  

miejscu realizacji przedmiotu zamówienia, w dni pracy Instytutu (od poniedziałku do 

piątku) w godzinach 9.00-14.00 po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Panią 

Magdaleną Ambroziak  adres email: magda.ambroziak@imif.lukasiewicz.gov.pl 

wraz z podaniem następujących danych: 

1) imienia i nazwiska osoby dokonującej oględzin (maksymalnie 2 osoby); 

2) nazwy Wykonawcy (imię i nazwisko, firma)  

3) adres wykonawcy 

4) dane kontaktowe, w tym adres email oraz numer telefonu 

 

V. Składanie ofert częściowych i wariantowych: 

1. Zamawiający dopuszcza / nie dopuszcza możliwości złożenia oferty częściowej.  

2. Zamawiający dopuszcza / nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. 

3. Zamawiający przewiduje / nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej. 

4. Zamawiający przewiduje / nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 67 

ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp). 

 

VI. Termin wykonania zamówienia: 

Termin wykonania zamówienia dla wszystkich części: do 31.12.2021 roku od daty 

podpisania umowy. 

Realizacja usługi może rozpocząć się najwcześniej: 

1) Część 1: 04.03.2021 roku  

2) Część 2: 21.02. 2021 roku 

3) Część 3: 01.03.2021 roku 

4)Część 4: 01.03.2021 roku 

 

VII. Warunki udziału w postępowaniu i opis ich spełnienia: 

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

1) nie podlegają wykluczeniu  

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej 

działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: 

  Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych warunków 

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 

Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych warunków 

c) zdolności technicznej lub zawodowej: 

mailto:magda.ambroziak@imif.lukasiewicz.gov.pl
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 dla Części 1: Zamawiający wymaga na potwierdzenie spełniania tego 

warunku aby Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy - w tym okresie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych 

lub ciągłych również wykonywanych,  co najmniej 1 usługę polegającą 

na sprzątaniu budynków o wartości minimum 150.000,00 PLN 

brutto; 

 dla Części 2: Zamawiający wymaga na potwierdzenie spełniania tego 

warunku aby Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy - w tym okresie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych 

lub ciągłych również wykonywanych,  co najmniej 1 usługę polegającą 

na sprzątaniu budynków o wartości minimum 30.000,00 PLN 

brutto. 

 dla Części 3: Zamawiający wymaga na potwierdzenie spełniania tego 

warunku aby Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy - w tym okresie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych 

lub ciągłych również wykonywanych,  co najmniej 1 usługę polegającą 

na sprzątaniu budynków o wartości minimum 40.000,00 PLN brutto 

 dla Części 4: Zamawiający wymaga na potwierdzenie spełniania tego 

warunku aby Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy - w tym okresie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych 

lub ciągłych również wykonywanych,  co najmniej 1 usługę polegającą 

na sprzątaniu budynków o wartości minimum 100.000,00 PLN 

brutto 

Jeżeli wartość usługi wyrażona będzie w walucie innej niż PLN, zamawiający 

dokona jej przeliczenia na PLN wg średniego kursu NBP na dzień, w którym 

opublikowano ogłoszenie o zamówieniu. Jeżeli w dniu opublikowania ogłoszenia 

o zamówieniu Narodowy Bank Polski nie opublikuje tabeli kursów walut, 

Zamawiający przyjmie kurs przeliczeniowy wg ostatniej tabeli kursów NBP, 

opublikowanej przed dniem ogłoszenia o zamówieniu.  

2. Zamawiający uzna za spełnione warunki, o których mowa powyżej, jeżeli dla 

poszczególnych części zostaną spełnione określone warunki.   

3. W przypadku złożenia przez wykonawcę oferty na więcej niż jedną część 

zamówienia, wykonawca powinien wykazać, że w zakresie dysponowania 

odpowiednią zdolnością zawodową – są spełnione wymagania dla każdej z części 

indywidualnie. 

4. Warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej 

dotyczący wykonanych usług, musi być spełniony:  

1) przez Wykonawcę samodzielnie lub 

2) przez jeden podmiot udostępniający doświadczenie samodzielnie, lub 

3) w przypadku podmiotów występujących wspólnie, samodzielnie przez minimum 

jednego z wykonawców występujących wspólnie.  

- z zastrzeżeniem, że nie jest dopuszczalne łączenie (sumowanie) wyżej 

wymaganego doświadczenia w ramach zdolności technicznej różnych 

podmiotów.  
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5. Zamawiający wykluczy Wykonawcę, jeśli zaistnieją okoliczności wskazane w art. 24 

ust.1 ustawy Pzp. Dodatkowo Zamawiający wykluczy Wykonawcę, jeśli zaistnieją 

okoliczności wskazane w art. 24 ust. 5 pkt 1) i 8) ustawy Pzp, tj.: 

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 2015 r., poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub 

którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu 

upadłości zawarł układ zatwierdzony 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 2015 r. poz. 

233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615); 

b) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać 

za pomocą stosowanych 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. 

6. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawca złoży wraz z ofertą 

oświadczenie stanowiące Załącznik Nr 2 do SIWZ w zakresie wskazanym przez 

Zamawiającego. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne 

potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu. 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie 

składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

7. W celu potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca 

złoży wraz z ofertą oświadczenie stanowiące Załącznik nr 3 do SIWZ w zakresie 

wskazanym przez Zamawiającego. Informacje zawarte w oświadczeniu będą 

stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału  

w postępowaniu. 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie  oświadczenie 

składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.  

8. Poleganie na zasobach innych podmiotów:  

1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w 

postępowaniu w stosownych sytuacjach może polegać na zdolnościach 

technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru 

prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

2) Wykonawca, który polega na zdolnościach 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. Zobowiązanie musi być złożone wraz z ofertą.  

3) Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, zamieszcza 

informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w ww. punkcie 

4 i 5 w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby zgodnie z art. 25a ust. 3 

ustawy Pzp. 
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4) O ile Wykonawca powołuje się na zasoby podmiotów trzecich to Wykonawca 

powinien przedłożyć odpowiednie oświadczenie z Załącznika nr 1 do SIWZ, 

podpisane przez dany podmiot. 

5) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, o którym mowa w pkt 1), 

nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w 

postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, 

Zamawiający wezwie Wykonawcę, aby ten w terminie określonym przez 

Zamawiającego: 

 zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 

 zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, 

jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa  

w pkt 1). 

6) Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty 

zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, 

pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w 

postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy 

wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy 

Pzp. 

9. Wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia: 

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W przypadku 

wspólnego ubiegania się o  zamówienie: 

a) każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zobowiązany 

jest do wykazania braku podstaw do wykluczenia; 

b) warunek udziału w postępowaniu, stosownie do danej części zamówienia 

zostanie spełniony, jeżeli spełnia go samodzielnie chociaż jeden z 

wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie; 

2) Powyższe dokumenty potwierdzają spełnianie warunków udziału  

w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy  

z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz 

brak podstaw do wykluczenia. 

3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ustanawiają pełnomocnika 

do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do 

wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. 

Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego w przypadku składania ofert przez wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawca składa  

w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. 

4) Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zostanie 

wybrana Zamawiający zastrzega możliwość żądania przed zawarciem umowy w 

sprawie zamówienia publicznego, przedłożenia umowy regulującej współpracę 

tych wykonawców.  

10. Podwykonawcy: 
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1) Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których 

wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę 

firm podwykonawców. 

2) Jeżeli zamiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu na którego 

zasoby Wykonawca powoływał w celu wykazania  spełniania warunków udziału 

w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że 

proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w 

stopniu nie mniejszym niż podwykonawca na którego zasoby Wykonawca 

powoływała się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

11. Dodatkowe informacje: 

1) 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 lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione 

podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są 

już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 

2) Zamawiający, w trybie art. 24aa ustawy Pzp najpierw dokona oceny ofert,  

a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona, jako 

najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału  

w postępowaniu. 

3) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej 

informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje 

Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej 

samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp wraz 

ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że 

powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia.  

Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ. 

4) Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta 

została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym 

niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, 

wskazanych w rozdziale VIII SIWZ. 

5) W przypadku w którym za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta złożona 

przez Wykonawcę polegającego na zasobach podmiotu trzeciego, Wykonawca 

składa również dokumenty tego podmiotu na wezwanie do złożenia dokumentów 

wskazanych w Rozdziale VIII SIWZ. 

VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów: 

1. W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu 

Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć – na wezwanie Zamawiającego: 

Wykaz wykonanych usług, 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, wykonał 

co najmniej 1 usługę polegającą na sprzątaniu o wartości minimum: 

 150 000,00 zł brutto dla Części 1 

  30 000,00 zł brutto dla Części 2   
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 40 000,00 zł brutto dla Części 3 

 100 000,00 zł brutto dla Części 4 

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 należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są 

referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi 

były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze 

Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy. 

W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje 

bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane 

nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wykaz ma być 

zgodny z treścią Załącznika nr 5 do SIWZ. 

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawca 

zobowiązany jest przedłożyć - na wezwanie Zamawiającego: 

a) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego 

potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków 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 - wystawione nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

b) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 

Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie 

zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 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 - 

wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 

ofert. 

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 Pzp. 

d) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka 

zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne. 

e) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego 

wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z 

uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub 

zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - 

dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z 

ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia 

w sprawie spłat tych należności. 
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f) oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat 

lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach 

i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz.716). 

3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 2.  

1) ppkt od a) do c) - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju,  

w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, 

że:  

 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 - wystawione nie wcześniej 

niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert 

 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

2) 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 punkcie 2 od a) do c) zastępuje się je 

dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze 

wskazaniem osoby lub 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.  

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana według 

formuły „spełnia – nie spełnia” na podstawie złożonych oświadczeń, dokumentów 

wymaganych przez Zamawiającego. 

IX. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami 

oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób 

uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami: 

1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Wszelkie oświadczenia, 

zawiadomienia będą sporządzane w języku polskim. Umowa sporządzona będzie w 

języku polskim. 

2. W związku z zaleceniem Urzędu Zamówień Publicznych dotyczącym komunikacji 

elektronicznej w dobie zagrożenia epidemicznego, Zamawiający dopuszcza 

komunikację przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

3. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się zgodnie z 

wyborem Wykonawcy: 

a) za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 

listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 2188), 

osobiście, za pośrednictwem posłańca lub przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług 

drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 123). 
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b) 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 

oraz z 2018 r. poz. 650 ze zm.) 

4. Przy wyborze środków komunikacji elektronicznej: 

a) komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu 

miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ , ePUAPu 

https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej pod adresem: 

michal.urbanski@imif.lukasiewicz.gov.pl z tym, że ofertę wraz z 

załącznikami (a także oświadczenie o zmianie bądź wycofaniu oferty) można 

złożyć tylko za pośrednictwem formularza do złożenia, zmiany i wycofania 

oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. 

b) Wykonawca składa ofertę za  pośrednictwem Formularza do złożenia, 

zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i 

udostępnionego również na miniPortalu. Ofertę należy przesłać na 

Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Zamawiającego: /L-IMiF/SkrytkaESP, 

znajdującą się na platformie ePUAP pod adresem 

https://epuap.gov.pl/wps/portal 

c) W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki 

ePUAP oraz adres e-mail, na które prowadzona będzie korespondencja 

związana z postępowaniem. 

d) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca 

posiadający konto na ePUAP ma dostęp do  formularzy: złożenia, zmiany, 

wycofania oferty oraz do formularza do komunikacji. 

e) 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. 

f) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych 

formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do 

komunikacji wynosi 150 MB. 

g) 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. 

h) Identyfikator postępowania dla danego postępowania o udzielenie 

zamówienia dostępne są na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu 

oraz na stronie Zamawiającego pod adresem 

http://imif.lukasiewicz.gov.pl/zamowienia-publiczne/  

i) Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w 

Instrukcji użytkownika systemu miniPortal. 

j) Oferta oraz inne oświadczenia i dokumenty przekazywane przez Wykonawcę 

w postępowaniu powinny być sporządzone w postaci elektronicznej w 

jednym z formatów danych: .txt, .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt. 

k) Oferta,  oświadczenie,  pełnomocnictwa  powinny  pod  rygorem  nieważności  

zostać  złożone w postaci elektronicznej i podpisane kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym. 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://epuap.gov.pl/wps/portal
mailto:michal.urbanski@imif.lukasiewicz.gov.pl
https://epuap.gov.pl/wps/portal
http://imif.lukasiewicz.gov.pl/zamowienia-publiczne/
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l) Jeżeli oryginał dokumentu lub oświadczenia, o których mowa w art. 25 ust. 

1 ustawy Pzp, lub inne dokumenty lub oświadczenia składane w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia, nie zostały sporządzone w postaci 

dokumentu elektronicznego, wykonawca może sporządzić i przekazać 

elektroniczną kopię posiadanego dokumentu lub oświadczenia. 

m) W przypadku przekazywania przez wykonawcę elektronicznej kopii 

dokumentu lub oświadczenia, opatrzenie jej kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym przez wykonawcę albo odpowiednio przez podmiot, na 

którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach 

określonych w art. 22a ustawy, albo przez podwykonawcę jest równoznaczne 

z poświadczeniem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia za 

zgodność z oryginałem. 

n) Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, 

podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, 

wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego 

albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 

o) 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 miniPortalu. 

p)  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 jego oznaczeniem 

„Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”. 

 

5. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy 

składania ofert): 

 

a) W  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  komunikacja  pomiędzy  

Zamawiającym a  Wykonawcami  w  szczególności  składanie  

oświadczeń,  wniosków  (innych  niż wskazanych w   pkt 4), zawiadomień  

oraz  przekazywanie  informacji  odbywa  się elektronicznie za 

pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz 

udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji) lub poprzez 

pocztę elektroniczną. We wszelkiej korespondencji związanej z 

niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się 

numerem referencyjnym postępowania lub numerem ogłoszenia.  

b)  Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: 

Pan Michał Urbański , email: michal.urbanski@imif.lukasiewicz.gov.pl. 

c) Dokumenty  elektroniczne,  oświadczenia  lub  elektroniczne  kopie  

dokumentów  lub oświadczeń    składane są  przez  Wykonawcę  za    

pośrednictwem Formularza   do komunikacji jako  załączniki.  

Zamawiający  dopuszcza  również  możliwość  składania dokumentów 

elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub 

oświadczeń  za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w pkt b) 

powyżej adres email. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, 

oświadczeń lub elektronicznych kopii  dokumentów  lub  oświadczeń  musi  

być  zgody   

z  wymaganiami  określonymi w  rozporządzeniu  Prezesa  Rady  

Ministrów  z  dnia  27  czerwca  2017 r. w sprawie użycia środków 

komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia  
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publicznego  oraz  udostępniania  i przechowywania  dokumentów 

elektronicznych oraz  rozporządzeniu  Ministra  Rozwoju  z  dnia  26  lipca  

2016  r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 

zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.  

 

6. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują zawiadomienia, oświadczenia, 

wnioski oraz informacje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w 

rozumieniu ustawy z dania 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, 

każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich 

otrzymania. 

Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców 

X. Wymagania dotyczące wadium: Zamawiający nie wymaga. 

 

XI. Termin związania ofertą: 

Termin związania ofertą dla wszystkich części wynosi: 30 dni od daty składania ofert. 

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

XII. Opis sposobu przygotowania ofert: 

1. Ofertę należy złożyć na piśmie zgodnie z formularzem oferty stanowiącym Załącznik 

nr 4 do SIWZ, odrębnie dla każdej z części, musi zawierać w szczególności:  

a) dokładną nazwę i adres Wykonawcy, 

b) datę sporządzenia oferty, 

c) cenę w PLN.  

2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę  na jedną z części lub może też złożyć 

oferty na obie z nich z podziałem na części (jedna oferta dla każdego zadania).  

3. Do oferty należy załączyć wypełnione i podpisane oświadczenia – Załącznik nr 2  

i Załącznik nr 3 do SIWZ. 

4. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Dokumenty 

składające się na ofertę sporządzone w innym języku niż język polski winny być 

złożone wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę. 

5. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę uprawnioną do 

reprezentowania Wykonawcy. Upoważnienie do podpisania oferty musi być 

dołączone do oferty, jeżeli nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez 

Wykonawcę. 

6. Jeżeli osoba/osoby podpisujące ofertę działa/działają na podstawie 

pełnomocnictwa, pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać 

uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi być złożone  

w oryginale lub kopii poświadczonej przez notariusza. 

7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów złożenia oferty. 

8. Oferta oraz wszystkie dokumenty, oświadczenia i zaświadczenia złożone w trakcie 

Postępowania są jawne i podlegają udostępnieniu zgodnie z art. 96 ust. 3 Pzp,  

z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji (Dz. U. z 2003 Nr 153 poz. 1503 ze  zm.). Jeżeli Wykonawca uzna, że 

przedstawiona w ofercie informacja zawiera tajemnicę przedsiębiorstwa, winien 

zastrzec w odniesieniu do tej informacji, że nie może ona być ogólnie udostępniana 
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oraz wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

Informacja ta winna zostać umieszczona w oddzielnej, oznakowanej kopercie lub 

innym oznakowanym opakowaniu. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za 

ujawnienie informacji, co, do której Wykonawca nie podjął działań, o których mowa 

w tym punkcie, a także informacji w odniesieniu do której obowiązek ujawnienia 

wynika z przepisów prawa, wyroków sądowych lub decyzji organów administracji 

niezależnie od podjęcia przez Wykonawcę działań,  

o których mowa w tym punkcie. 

 

 

XIII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: 

1. Ofertę należy złożyć nie później niż do dnia 19.01.2021 r. do godziny 10:00  

(w dni robocze w godz. 9:00÷14:00) w siedzibie Zamawiającego w Warszawie,  

al. Lotników 32/46, bud VI pokój nr 4 lub za pośrednictwem miniPortalu. 

2. Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która została złożona po terminie. 

3. Przy składaniu oferty w formie pisemnej ofertę należy złożyć w opakowaniu 

uniemożliwiającym zapoznanie się z jej treścią bez naruszenia opakowania (np. 

w zaklejonej kopercie). Na kopercie lub opakowaniu powinna być umieszczona 

nazwa i adres firmy składającej ofertę, a także powinien znajdować się napis: 

Sieć Badawcza Łukasiewicz-  Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki, al. Lotników 

32/46, 02 – 668 Warszawa, budynek VI, pokój nr 4. Oferta w przetargu 

nieograniczonym na Kompleksową usługę sprzątania – Część 1 lub 2 lub  3 lub 

4 – nie otwierać do dnia 19.01.2021 r. do godz. 10:15. 

4. Otwarcie ofert nastąpi dnia 19.01.2021 r. o godz.10:15 w siedzibie 

Zamawiającego w Warszawie,  al. Lotników 32/46 w budynku VI pokój nr 214.  

5. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie:  

http://imif.lukasiewicz.gov.pl/zamowienia-publiczne/  informacje dotyczące: 

 kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia; 

 firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

 ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków 

płatności zawartych w ofertach  

XIV. Opis sposobu obliczenia ceny: 

1. Cena brutto oferty podana PLN musi obejmować wszystkie koszty, które wykonawca 

musi ponieść w celu zgodnej z prawem realizacji przedmiotu zamówienia 

określonego w niniejszej SIWZ. 

2. Cena oferty musi uwzględniać także wszelkie należne opłaty, w szczególności 

podatki oraz wszelkie inne ewentualne obciążenia. 

3. Wykonawca musi podać cenę oferty zgodnie z formularzem ofertowym, tj.  

w rozbiciu na cenę netto, podatek VAT oraz cenę brutto całości zamówienia. 

4. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, 

Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny 

podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi 

przepisami. 
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5. Wykonawca, składając ofertę informuje, Zamawiającego czy wybór oferty będzie 

prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując 

nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie 

prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

6. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do 

złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o 

wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o 

wprowadzeniu zmian musi być złożone według tych samych zasad, jak składana 

oferta, tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty w ten 

sposób oznaczone zostaną otwarte wraz z ofertą Wykonawcy, który wprowadził 

zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną 

dołączone do oferty. 

7. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się  

z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według zasad 

wskazanych w pkt. 6 powyżej. Na kopercie należy umieścić napis „WYCOFANIE”. 

Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po 

potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy. Koperty ofert wycofywanych 

nie będą otwierane. 

8. Informacje z punktów 5 i 6 powyżej dotyczą oferty złożonej w formie papierowej, 

zalecenia dotyczące formy elektronicznej opisane zostały w rozdziale VIII pkt 4 

9. Wszelkie błędne oznaczenia koperty/ oferty obciążają Wykonawcę. Wykonawca nie 

ma prawa do żadnych roszczeń wobec Zamawiającego z tego tytułu. 

XV. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze 

oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert: 

1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy 

bilans punktów w następujących kryteriach, dla wszystkich części zamówienia: 

 Cena        Waga:  100% 

 

2. Ocena w kryterium cena obliczana będzie w następujący sposób: 

Pn = (Cmin / Cn ) x 100 

gdzie:  

Pn         -  liczba punktów  w kryterium cena 

Cmin      -  najniższa cena spośród ofert 

Cn         -  cena badanej oferty. 

3. W kryterium ceny można uzyskać maksymalnie 100 punktów. Zamawiający 

zastosuje zaokrąglanie wyników obliczeń punktów do dwóch miejsc po przecinku. 

4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę 

punktów w tym kryterium. 

XVI. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze 

oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego: 

1. Umowa z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana, będzie podpisana zgodnie  

z art. 94 ustawy Pzp. 

2. Zamawiający wymaga przed podpisaniem umowy dostarczenia imiennego wykazu 

osób przewidzianych do realizacji zamówienia, który będzie załącznikiem do 
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umowy, a także dokumentów potwierdzających zatrudnienie tych osób na 

podstawie umowy o pracę. 

3. Zamawiający wymaga przed podpisaniem umowy dostarczenia polisy 

ubezpieczeniowej, której kopia potwierdzona przez Wykonawcę za zgodność  

z oryginałem  będzie załącznikiem do umowy. 

 

XVII. Wzór  umowy:   stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ. 

Strony dopuszczają możliwość dokonywania wszelkich nieistotnych zmian umowy, 

zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, wszelkich zmian dopuszczalnych z mocy 

prawa i nie wymagających przewidzenia w SIWZ, a także zmian których zakres, 

charakter i warunki wprowadzenia przewidziano we wzorze umowy. 

XVIII. Wymagania dotyczące należytego wykonania umowy: Zamawiający nie wymaga 

wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

XIX. Tryb udzielania wyjaśnień na temat SIWZ 

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. 

2. Pytania należy kierować na adres Zamawiającego zgodnie z formą określoną  

w rozdziale VIII  SIWZ. 

3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż 

do końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert, Zamawiający 

udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem 

terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po 

upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, 

Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

Zamawiający zamieści wyjaśnienia na stronie internetowej, na której udostępniono 

SIWZ. 

XX. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy:  

1. W toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej 

przewidziane w przepisach Działu VI ustawy Pzp – odwołanie do Krajowej Izby 

Odwoławczej i skarga do sądu okręgowego wnoszone w sposób i w terminach 

określonych w ustawie Pzp. Środki ochrony prawnej określone w ww. przepisach 

przysługują wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w 

uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku 

naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp. 

2. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności 

zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli korzystano ze 

środków, o których mowa w art.  180 ust 5 zdanie drugie ustawy Pzp, albo w 

terminie 10 dni – w pozostałych przypadkach. 

3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia 

zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. 

4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej 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. 

5. Jeżeli zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty 

najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 
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a. 15 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych 

ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; 

b. 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie zamieścił  

w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 

XXI. Inne: 

1. Do spraw nieuregulowanych w SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp.  

2. Do osób fizycznych: 

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 danych osobowych jest Zamawiający (dane kontaktowe powyżej); 

 kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych: iod@imif.lukasiewicz.gov.pl 

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

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego; 

 odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8, 8a oraz art. 96 ust. 3, 3a 

i 3b ustawy Pzp;   

 dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1, 1a i 1b 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 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;   

 zakres przetwarzania danych: imię i nazwisko; 

 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; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych 

osobowych*; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których 

mowa    w art. 18 ust. 2 RODO**;   

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

gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących 

narusza przepisy RODO; 

 nie przysługuje Pani/Panu: 

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

osobowych; 

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

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

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych 

osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.   

mailto:iod@i
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* 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  - zastrzeżenie  

z art. 8a ust. 3 ustawy Pzp. 

** 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 – zastrzeżenie z art. 8a ust. 4 ustawy Pzp. 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1) Załącznik nr 1A – Opis przedmiotu zamówienie na Część nr 1 

2) Załącznik nr 1B – Opis przedmiotu zamówienie na Część nr 2 

3) Załącznik nr 1C – Opis przedmiotu zamówienie na Część nr 3 

4) Załącznik nr 1D – Opis przedmiotu zamówienie na Część nr 4 

5) Załącznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy  (wzór) 

6) Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy  (wzór) 

7) Załącznik nr 4- Formularz oferty na część 1, 2, 3, 4(wzór) 

8) Załącznik nr 5 - Wykaz wykonanych usług (wzór) 

9) Załącznik nr 6 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (wzór) 

10) Załącznik nr 7 – Umowa na część 1, 2, 3, 4 (wzór) 
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   Załącznik nr 1A 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części 1 

 

1) Powierzchnia do sprzątania (4 budynki dwupiętrowe, 1 budynek 

parterowy) - łączna powierzchnia do sprzątania wynosi ok. 6.965 m2, z czego:  

 1.844 m2 powierzchnie laboratoryjne, 

 2.370 m2 stanowią powierzchnie biurowe, 

 198 m2 toalety (25 pomieszczeń), 

 108 m2  sale konferencyjne, 

 1076 m2  korytarze, 

 640 m2 klatki schodowe i schody, 

 428 m2 pomieszczenia warsztatowe, 

 116 m2 magazyny i pomieszczenia techniczne, 

 71 m2 pomieszczenia socjalne, 

 114 m2 recepcja i szatnie. 

 rodzaje powierzchni: 

 wykładzina obiektowa typu „Gamrat”, PCV    – 2.848 m2 

 terakota                 – 2.213 m2 

 wykładzina obiektowa dywanowa              –    668 m2  

 drewniane panele podłogowe, podłogi drewniane   –    824 m2 

 posadzka betonowa               –     412 m2 

 624 okna plastikowe, dwuskrzydłowe o łącznej powierzchni około 1684 m2  

 

2) Zakres przedmiotu zamówienia: 

 Sprzątanie powierzchni biurowych i pomocniczych oraz ciągów 

komunikacyjnych,      

 Odkurzanie i mycie podłóg na klatkach schodowych, korytarzach, 

laboratoriach  i w pomieszczeniach biurowych,        

 Usuwanie na bieżąco pajęczyn, kurzu i brudu ze ścian, sufitów, obrazów, 

parapetów oraz balustrad,      

 Mycie balustrad, stolarki drzwiowej i glazury,     

 Systematyczne ścieranie kurzu z mebli, przedmiotów i sprzętu znajdujących 

się  w pomieszczeniach,       

 Mycie luster, kontaktów, włączników światła, drzwi, grzejników, parapetów,  

pojemników: na mydło, papier toaletowy, ręczniki,     

 Mycie okien. Zamawiający przez  „mycie okien” uznaje: mycie dwustronnie 

szyb, ram, framug z parapetami zewnętrznymi i wewnętrznymi, a także 

mycie żaluzji, wertikali i rolet, 
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 Mycie i dezynfekcja urządzeń sanitarnych,     

 Okresowe sprzątanie wybranych pomieszczeń w ustaleniu z Zamawiającym,   

 Opróżnianie koszy na śmieci i koszy niszczarek oraz wynoszenie ich 

zawartości  do miejsca składowania, wymiana worków na śmieci w koszach 

i koszach niszczarek.  

 

3) Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia 

   

 

      

l.p.  Rodzaj czynności Częstotliwość wykonywania 

    
wg 

potrzeb 

1x 

dziennie 

1 x w 

tygodniu 

1 x w 

miesiącu  

1 x na 

kwartał  

1 x w 

roku  

I. Pomieszczenia biurowe, sale konferencyjne 

1. 

Utrzymanie  

w należytej 

czystości 

powierzchni 

podłogowych 

stosownie do jej 

rodzaju    

   X     
  

  

2. 

usuwanie kurzu z 

biurek (o ile nie 

leżą na nich 

dokumenty), 

stołów, krzeseł i 

innych mebli, 

parapetów, lamp 

biurowych, 

aparatów 

telefonicznych 

  X    

2.  

utrzymanie w 

czystości zlewów i 

umywalek 

 X     

3.  mycie grzejników      X  

4.  

mycie parapetów, 

drzwi i listew, 

włączników 

światła i 

kontaktów  

   X   

5.  
odkurzanie mebli 

tapicerowanych, 

usuwanie kurzu z 

   X   
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kratek 

wentylacyjnych   

6.  

wynoszenie 

śmieci, , wymiana 

worków 

 X     

7.  mycie koszy   X    

8.  

olejowanie 

podłogi 

drewnianej ok. 

100 m2  

    X  

9.  

czyszczenie mebli 

środkami 

konserwującymi  

  X    

10.  mycie okien       x 

11.  

Sprzątanie 

pomieszczeń 

kancelarii tajnej, 

archiwum, pod 

nadzorem 

uprawnionego 

pracownika    

X      

II. Korytarze i schody  

1. 

zamiatanie, 

odkurzanie, 

zmywanie 

powierzchni 

podłogowych 

korytarzy i klatek 

schodowych 

 X 

 

 

 

 

 

   

2. 

wycieranie 

balustrad, 

parapetów, 

włączników 

światła i 

kontaktów 

  X    

3. 
usuwanie 

pajęczyn 
    X     

  

  

4. mycie okien            X 

5. 

odkurzanie oraz 

czyszczenie 

chodników i 

wycieraczek 

 X    
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6. 
Mycie drzwi 

wejściowych, 
  X   

 

III. Pomieszczenia sanitarne  

1. 

mycie i 

dezynfekcja 

urządzeń 

sanitarnych i 

posadzek 

 X     

2. 

mycie glazury, 

luster, armatury, 

drzwi, włączników 

światła, 

podajników do 

papieru    

   X   

3. 

opróżnianie 

pojemników na 

śmieci, wymiana 

worków  

 X     

4. mycie okien       X 

5. 

uzupełnianie 

mydła w płynie, 

ręczników 

papierowych, 

papieru 

toaletowego, 

zawieszanie 

kostek 

zapachowych   

X      

IV. Pomieszczenia socjalne, recepcja, szatnie 

1.  

Utrzymanie w 

czystości 

wyposażenia w 

tym mebli i innych 

sprzętów 

 X     

2.  

zamiatanie, 

odkurzanie, 

zmywanie 

powierzchni 

podłogowych 

  X    

3.  

mycie parapetów, 

drzwi i listew, 

włączników 

światła i 

kontaktów 

  X    
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4.  

mycie glazury, 

zlewów, 

umywalek i innych 

elementów 

wyposażenia 

  X    

5.  

opróżnianie 

pojemników na 

śmieci, wymiana 

worków 

 X     

V. Piwnice, magazyny, pomieszczenia warsztatowe i techniczne 

1. 

zamiatanie, mycie 

powierzchni 

podłogowych  

  
 

X 
   

2. 

opróżnianie 

koszy, wymiana 

worków na śmieci  

X  
 

 
   

 Pomieszczenia laboratoryjne 

1.  

zamiatanie, mycie 

powierzchni 

podłogowych 

  X    

2.  

opróżnianie 

koszy, wymiana 

worków na śmieci 

 X     

 

4) Wymogi organizacyjno-wykonawcze 

 Usługa sprzątania musi być świadczona od poniedziałku do piątku między 

godz. 7-16. Toalety muszą być posprzątane do godziny 9:00. Osoby 

sprzątające zobowiązane są sprawdzać czystość toalet co 3 godziny. Ostatnie 

sprawdzenie o godzinie 13. 

 Usługa sprzątania nie obejmuje czyszczenia sprzętu komputerowego. 

 Zamawiający będzie prowadził kontrolę czystości pomieszczeń.  

5) Wymagania dotyczące sprzętu oraz środków czystości: 

 Wykonawca zapewni na własny koszt: 

a) sprzęt niezbędny do wykonania przedmiotu zamówienia,  

b) środki czystości niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia,  

c) środki do olejowania podłogi drewnianej około 100 m2, 

d) papier toaletowy z celulozy w rolkach minimum 2-warstwowy biały, 

szerokość rolki  min. 9 cm, średnica rolki min. 10 cm, gramatura min. 

32 g/m2 

e) ręczniki papierowe do podajników, białe, w rolce 2-warstwowe, 

szerokość min. 20 cm,  gramatura min. 36 g/m2, 
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f) mydło w płynie  do 36 sztuk dozowników (Zamawiający posiada 25 sztuk 

dozowników o pojemności 0,5 l i 11 sztuk, które zamontuje Wykonawca) 

o pH 5,5 zawierające składniki równoważące poziom nawilżania i 

natłuszczania skóry, 

g) środki zapachowe i dezynfekujące do sanitariatów, 

h) worki na śmieci.  

 Do zmywania, czyszczenia i konserwacji wszystkich powierzchni należy 

używać odpowiednich do danego rodzaju powierzchni środków myjących, 

czyszczących lub konserwujących (płynów, emulsji, past itp.). Substancje  

i preparaty muszą być antyalergiczne i posiadające wymagane ustawą  

z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach  

(tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 143) atesty i certyfikaty dopuszczające je do 

stosowania i obrotu w Polsce. 

 Stosowane środki chemiczne i materiały powinny posiadać kartę 

charakterystyki oraz muszą być odpowiednio sklasyfikowane i oznakowane. 

Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć kartę 

charakterystyki danego wyrobu. 

 Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego uzupełniania papieru 

toaletowego, ręczników papierowych, mydła w płynie, środków zapachowych 

w sposób zapewniający ciągłość zaopatrzenia. Przez ciągłość zaopatrzenia 

Zamawiający rozumie brak sytuacji, w której występuje niedobór ww. 

środków w godzinach pracy Zamawiającego. 

 Wykorzystywane przez Wykonawcę środki czystości i środki higieniczne będą 

nowe, nie używane wcześniej, wolne od wad fizycznych, będą posiadać 

parametry techniczne w pełni zgodne z parametrami określonymi w Umowie 

i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz będą posiadać 

oznaczenia na opakowaniach w języku polskim/przewidzianą przez 

producenta dokumentację w języku polskim. 

 Narzędzia i urządzenia techniczne muszą być sprawne technicznie i 

bezpieczne, zgodne z obowiązującymi wymaganiami i przepisami. 

 W przypadku stwierdzenia nienależytego wykonania usługi spowodowanego 

stosowaniem nieodpowiednich środków czystości, narzędzi lub urządzeń 

technicznych Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od Wykonawcy 

zmiany środków czystości, narzędzi lub urządzeń. 
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   Załącznik nr 1B 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części 2 

 

1)  Powierzchnia do sprzątania -  (2 budynki jednopiętrowe) - łączna powierzchnia 

do sprzątania wynosi około 2.663 m2, z czego: 

 669 m2 stanowią powierzchnie biurowe, 

  61 m2 toalety (7 pomieszczeń), 

 260 m2 korytarze i klatki schodowe, 

 245 m 2 pomieszczenia techniczne i korytarze serwisowe,  

   48 m2 pomieszczenia socjalne, 

   22 m2 szatnie,  

  215 m2 laboratoria,  

 1.000 m2 laboratoria powierzchnia czysta,  

  143 m2 sala konferencyjna.  

 Rodzaj powierzchni: 

 wykładzina zmywalna   -1.125 m2 

 gres            -  476 m2  

 panele                          - 62 m2 

 wykładzina elektrostatyczna (powierzchnia czyta) -1.000 m2 

 13 okien PCV: rozwierane, jednoskrzydłowe o łącznej powierzchni  około 

35m2; 

2) Zakres przedmiotu zamówienia: 

 Sprzątanie powierzchni biurowych i pomocniczych oraz ciągów 

komunikacyjnych,      

 Zmywanie podłóg na klatkach schodowych, korytarzach, laboratoriach  

i w pomieszczeniach biurowych,        

 Zmywanie podłóg w laboratoriach (pod nadzorem zamawiającego)  

o powierzchni czystej środkiem TRITON X100, który dostarczy Zamawiający,  

 Usuwanie na bieżąco pajęczyn, kurzu i brudu ze ścian, sufitów, obrazów, 

parapetów oraz balustrad,      

 Mycie balustrad, stolarki drzwiowej i glazury,     

 Systematyczne ścieranie kurzu z mebli, przedmiotów i sprzętu znajdujących 

się  w pomieszczeniach,       

 Mycie luster, kontaktów, włączników światła, drzwi, grzejników, parapetów, 

żyrandoli, pojemników: na mydło, papier toaletowy, ręczniki,  

 Mycie okien. Zamawiający przez  „mycie okien” uznaje: mycie dwustronnie 

szyb, ram, framug z parapetami zewnętrznymi i wewnętrznymi, a także 

mycie żaluzji, wertikali i rolet, 

 Mycie i dezynfekcja urządzeń sanitarnych,     
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 Okresowe sprzątanie pomieszczeń zaplecza technicznego dokonywane  

w ustaleniu z Zamawiającym,   

 Opróżnianie koszy na śmieci i koszy niszczarek oraz wynoszenie ich 

zawartości do miejsca składowania, wymiana worków na śmieci  

w koszach i koszach niszczarek.   

3) Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia 

Lp.  Rodzaj czynności Częstotliwość wykonywania 

    
wg 

potrzeb 

1x 

dziennie 

1 x w 

tygodniu 

1 x w 

miesiącu  

1 x na 

kwartał  
1 x w roku  

I. Pomieszczenia biurowe 

1. 

Utrzymanie w 

należytej czystości 

powierzchni 

podłogowych 

stosownie do jej 

rodzaju  

   X     
  

  

2. 

usuwanie kurzu z 

biurek, stołów, 

krzeseł i innych 

mebli, parapetów, 

lamp biurowych, 

aparatów 

telefonicznych 

  X    

3. mycie grzejników      X  

4. 

mycie parapetów, 

drzwi i listew, 

włączników światła 

i kontaktów  

   X   

5. 

odkurzanie mebli 

tapicerowanych, 

usuwanie kurzu z 

kratek 

wentylacyjnych   

   X   

6. 
wynoszenie śmieci,  

wymiana worków 
  x    

7. mycie koszy   X    

8. 

czyszczenie mebli 

środkami 

konserwującymi 

  X    

9. mycie okien       x 

II. Ciągi komunikacyjne  
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1. 

zamiatanie, 

odkurzanie, 

zmywanie 

powierzchni 

podłogowych 

korytarzy i klatek 

schodowych 

 X 

 

 

 

 

 

   

2. 

wycieranie 

balustrad, 

parapetów, 

włączników 

światła i 

kontaktów 

  X    

. 

3. 

Mycie gablot, 

listew 

osłonowych, 

drzwi  

  X    

4. 
usuwanie 

pajęczyn 
    X     

  

  

5. mycie okien            
 

x 

6. 

odkurzanie oraz 

czyszczenie 

chodników i 

wycieraczek 

 X    

 

7. 
Mycie drzwi 

wejściowych 
 X    

 

 

 

III. Pomieszczenia sanitarne  

1. 

mycie i 

dezynfekcja 

urządzeń 

sanitarnych i 

posadzek 

 X     

2. 

mycie glazury, 

luster, armatury, 

drzwi, włączników 

światła, 

podajników do 

papieru    

  X    

3. 

opróżnianie 

pojemników na 

śmieci, wymiana 

worków  

X  X    
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4. 

uzupełnianie 

mydła w płynie, 

ręczników 

papierowych , 

papieru 

toaletowego, 

zawieszanie 

kostek 

zapachowych   

X      

IV. Pomieszczenia socjalne 

1.  

Utrzymanie w 

czystości 

wyposażenia w 

tym mebli i 

innych sprzętów 

 X     

2.  

zamiatanie, 

odkurzanie, 

zmywanie 

powierzchni 

podłogowych 

 X     

3.  

mycie parapetów, 

drzwi i listew, 

włączników 

światła i 

kontaktów 

  X    

4.  

mycie glazury, 

zlewów, 

umywalek i 

innych elementów 

wyposażenia 

  X    

5.  

opróżnianie 

pojemników na 

śmieci, wymiana 

worków 

 X     

6.  mycie okien            
 

x 

V. Sala konferencyjna 

1.  

zamiatanie, mycie 

powierzchni 

podłogowych  

   X   

2.  

opróżnianie 

koszy, wymiana 

worków na śmieci  

X  
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VI. Laboratoria, pomieszczenia techniczne i korytarze serwisowe  

1.  

zamiatanie, mycie 

powierzchni 

podłogowych 

  X    

2.  

opróżnianie 

koszy, wymiana 

worków na śmieci 

  X    

4) Wymogi organizacyjno-wykonawcze 

 Usługa sprzątania ma być wykonywana między godz. 7-15. Toalety muszą 

być posprzątane do godziny 9:00.  

 Osoba sprzątająca musi być dostępna w obiekcie w godzinach 7-11.  

 Usługa sprzątania nie obejmuje czyszczenia sprzętu komputerowego. 

 Zamawiający będzie prowadził kontrolę czystości pomieszczeń.  

5) Wymagania dotyczące sprzętu oraz środków czystości: 

 Wykonawca zapewni na własny koszt: 

a) sprzęt niezbędny do wykonania przedmiotu zamówienia,  

b) środki czystości niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia,  

c) papier toaletowy z celulozy w rolkach minimum 2-warstwowy biały, 

szerokość rolki minimum 9 cm, średnica rolki minimum 10 cm, 

gramatura 32g/m2  

d) ręczniki papierowe w rolce minimum 2-warstwowe białe,  szerokość rolki  

minimum 20 cm, 36g/m2  

e) mydło w płynie (do stojących pojemników o pojemności 0,5 l które 

posiada Zamawiający w ilości 8 szt.) o pH 5,5 zawierające składniki 

równoważące poziom nawilżania i natłuszczania skóry, 

f) płyn do mycia naczyń do stojących pojemników 0,5l które posiada 

Zamawiający w ilości 8 szt. 

g) środki zapachowe i dezynfekujące do sanitariatów, 

h) worki na śmieci. 

 Do zmywania, czyszczenia i konserwacji wszystkich powierzchni należy 

używać odpowiednich do danego rodzaju powierzchni środków myjących, 

czyszczących lub konserwujących (płynów, emulsji, past itp.). Substancje  

i preparaty muszą być antyalergiczne i posiadające wymagane ustawą  

z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach  

(tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 143) atesty i certyfikaty dopuszczające je do 

stosowania i obrotu w Polsce. 

 Stosowane środki chemiczne i materiały powinny posiadać kartę 

charakterystyki oraz muszą być odpowiednio sklasyfikowane i oznakowane. 

Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć kartę 

charakterystyki danego wyrobu. 

 Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego uzupełniania papieru 

toaletowego, ręczników papierowych, mydła w płynie, środków zapachowych 

w sposób zapewniający ciągłość zaopatrzenia. Przez ciągłość zaopatrzenia 
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Zamawiający rozumie brak sytuacji, w której występuje niedobór ww. 

środków w godzinach pracy Zamawiającego. 

 Wykorzystywane przez Wykonawcę środki czystości i środki higieniczne będą 

nowe, nie używane wcześniej, wolne od wad fizycznych, będą posiadać 

parametry techniczne w pełni zgodne z parametrami określonymi w Umowie 

i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz będą posiadać 

oznaczenia na opakowaniach w języku polskim/przewidzianą przez 

producenta dokumentację w języku polskim. 

 Narzędzia i urządzenia techniczne muszą być sprawne technicznie i 

bezpieczne, zgodne z obowiązującymi wymaganiami i przepisami. 

 W przypadku stwierdzenia nienależytego wykonania usługi spowodowanego 

stosowaniem nieodpowiednich środków czystości, narzędzi lub urządzeń 

technicznych Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od Wykonawcy 

zmiany środków czystości, narzędzi lub urządzeń. 
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  Załącznik nr 1C 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części 3 

 

1. Powierzchnia do sprzątania (2 budynki dwupiętrowe, 1 budynek 

parterowy) - łączna powierzchnia do sprzątania wynosi ok. 1.758,80 m2, 

z czego:  

 15 m2 stanowią powierzchnie biurowe, 

 1690 m2  korytarze, klatki schodowe i schody,  

 45 m2 - pomieszczenia socjalne (sanitarne); 

 8,8 m2 portiernia 

 rodzaje powierzchni: 

 wykładzina obiektowa, PCV posadzka betonowa – 1250 m2 

 terakota     –493,8 m2 

 wykładzina obiektowa dywanowa –    15 m2  

 70 okna plastikowe, dwuskrzydłowe o łącznej powierzchni około 2.660,00 m2 

 Drzwi przeszklone – 2 szt. o łącznej powierzchni -  6,3 m2 

 Okna w pomieszczeniu portierni – 4,76 m2. 

i) ilość punktów sanitarnych: 
 kabiny WC wraz z  muszlami sedesowymi – 18 sztuk; 

 umywalki – 10 sztuk; 
 pisuary – 1 sztuka. 

j) stałe utrzymanie w czystości terenu wokół budynków, przy 

wjeździe i na chodniku przy ul. Konstruktorskiej 6 (powierzchnie 

zewnętrzne) o ogólnej powierzchni 400 m2; 

2. Zakres przedmiotu zamówienia: 

 Sprzątanie powierzchni biurowych i pomocniczych oraz ciągów 

komunikacyjnych,      

 Odkurzanie i mycie podłóg na klatkach schodowych, korytarzach, 

laboratoriach  i w pomieszczeniach biurowych,        

 Usuwanie na bieżąco pajęczyn, kurzu i brudu ze ścian, sufitów, obrazów, 

parapetów oraz balustrad,      

 Mycie balustrad, stolarki drzwiowej i glazury,     

 Systematyczne ścieranie kurzu z mebli, przedmiotów i sprzętu znajdujących 

się  w pomieszczeniach,       

 Mycie luster, kontaktów, włączników światła, drzwi, grzejników, parapetów,  

pojemników: na mydło, papier toaletowy, ręczniki,     

 Mycie okien. Zamawiający przez  „mycie okien” uznaje: mycie dwustronnie 

szyb, ram, framug z parapetami zewnętrznymi i wewnętrznymi, a także 

mycie żaluzji, wertikali i rolet, 
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 Mycie i dezynfekcja urządzeń sanitarnych,     

 Okresowe sprzątanie wybranych pomieszczeń w ustaleniu z Zamawiającym,   

 Opróżnianie koszy na śmieci i koszy niszczarek oraz wynoszenie ich 

zawartości  do miejsca składowania, wymiana worków na śmieci w koszach 

i koszach niszczarek.  

 

3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia: 

   

 

      

l.p.  Rodzaj czynności Częstotliwość wykonywania 

    
wg 

potrzeb 

1x 

dziennie 

1 x w 

tygodniu 

1 x w 

miesiącu 

1 x na 

kwartał 

1 x w 

roku 

I. Pomieszczenia biurowe 

1. 

Utrzymanie  

w należytej 

czystości 

powierzchni 

podłogowych 

stosownie do jej 

rodzaju    

   X     
  

  

2. 

usuwanie kurzu z 

biurek (o ile nie 

leżą na nich 

dokumenty), 

stołów, krzeseł i 

innych mebli, 

parapetów, lamp 

biurowych, 

aparatów 

telefonicznych 

  X    

12.  
utrzymanie w 

czystości zlewów i 

umywalek 

 X     

13.  mycie grzejników      X  

14.  

mycie parapetów, 

drzwi i listew, 

włączników 

światła i 

kontaktów  

   X   

15.  

odkurzanie mebli 

tapicerowanych, 

usuwanie kurzu z 

kratek 

wentylacyjnych   

   X   

16.  
wynoszenie 

śmieci, , wymiana 

worków 

 X     
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17.  mycie koszy   X    

18.  
czyszczenie mebli 

środkami 

konserwującymi  

  X    

19.  mycie okien       x 

II. Korytarze i schody  

1. 

zamiatanie, 

odkurzanie, 

zmywanie 

powierzchni 

podłogowych 

korytarzy i klatek 

schodowych 

 X 

 

 

 

 

 

   

2. 

wycieranie 

balustrad, 

parapetów, 

włączników 

światła i 

kontaktów 

  X    

3. 
usuwanie 

pajęczyn 
    X     

  

  

4. mycie okien            X 

5. 

odkurzanie oraz 

czyszczenie 

chodników i 

wycieraczek 

 X    

 

6. 
Mycie drzwi 

wejściowych, 
  X   

 

III. Pomieszczenia sanitarne  

1. 

mycie i 

dezynfekcja 

urządzeń 

sanitarnych i 

posadzek 

 X     

2. 

mycie glazury, 

luster, armatury, 

drzwi, włączników 

światła, 

podajników do 

papieru    

   X   

3. 

opróżnianie 

pojemników na 

śmieci, wymiana 

worków  

 X     

4. mycie okien       X 
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5. 

uzupełnianie 

mydła w płynie, 

ręczników 

papierowych, 

papieru 

toaletowego, 

zawieszanie 

kostek 

zapachowych   

X      

IV. Pomieszczenia socjalne, portiernia 

6.  

Utrzymanie w 

czystości 

wyposażenia w 

tym mebli i innych 

sprzętów 

 X     

7.  

zamiatanie, 

odkurzanie, 

zmywanie 

powierzchni 

podłogowych 

  X    

8.  

mycie parapetów, 

drzwi i listew, 

włączników 

światła i 

kontaktów 

  X    

9.  

mycie glazury, 

zlewów, 

umywalek i innych 

elementów 

wyposażenia 

  X    

10.  

opróżnianie 

pojemników na 

śmieci, wymiana 

worków 

 X     

V. 
Piwnice, magazyny, pomieszczenia warsztatowe i techniczne nie stanowiące 

wynajmu 

1. 

zamiatanie, mycie 

powierzchni 

podłogowych  

  
 

X 
   

2. 

opróżnianie 

koszy, wymiana 

worków na śmieci  

X  
 

 
   

 

4. Wymogi organizacyjno-wykonawcze 

 Usługa sprzątania musi być świadczona od poniedziałku do piątku 

między godz. 7-16. Toalety muszą być posprzątane do godziny 9:00. 

Osoby sprzątające zobowiązane są sprawdzać czystość toalet co 3 

godziny. Ostatnie sprawdzenie o godzinie 13. 

 Usługa sprzątania nie obejmuje czyszczenia sprzętu komputerowego. 

 Zamawiający będzie prowadził kontrolę czystości pomieszczeń.  
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5. Wymagania dotyczące sprzętu oraz środków czystości: 

 

 Wykonawca zapewni na własny koszt: 

a) sprzęt niezbędny do wykonania przedmiotu zamówienia,  

b) środki czystości niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia,  

c) papier toaletowy z celulozy w rolkach minimum 2-warstwowy 

biały, szerokość rolki  min. 9 cm, średnica rolki min. 10 cm, 

gramatura min. 32 g/m2 

d) ręczniki papierowe do podajników, białe, w rolce 2-warstwowe, 

szerokość min. 20 cm,  gramatura min. 36 g/m2, 

e) mydło w płynie  do 36 sztuk dozowników (Zamawiający posiada 

25 sztuk dozowników o pojemności 0,5 l i 11 sztuk, które 

zamontuje Wykonawca) o pH 5,5 zawierające składniki 

równoważące poziom nawilżania i natłuszczania skóry, 

f) środki zapachowe i dezynfekujące do sanitariatów, 

g) worki na śmieci.  

 Do zmywania, czyszczenia i konserwacji wszystkich powierzchni 

należy używać odpowiednich do danego rodzaju powierzchni środków 

myjących, czyszczących lub konserwujących (płynów, emulsji, past 

itp.). Substancje i preparaty muszą być antyalergiczne i posiadające 

wymagane ustawą z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach 

chemicznych i ich mieszaninach (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 143) atesty 

i certyfikaty dopuszczające je do stosowania i obrotu w Polsce. 

 Stosowane środki chemiczne i materiały powinny posiadać kartę 

charakterystyki oraz muszą być odpowiednio sklasyfikowane i 

oznakowane. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany 

jest przedłożyć kartę charakterystyki danego wyrobu. 

 Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego uzupełniania papieru 

toaletowego, ręczników papierowych, mydła w płynie, środków 

zapachowych w sposób zapewniający ciągłość zaopatrzenia. Przez 

ciągłość zaopatrzenia Zamawiający rozumie brak sytuacji, w której 

występuje niedobór ww. środków w godzinach pracy Zamawiającego. 

 Wykorzystywane przez Wykonawcę środki czystości i środki 

higieniczne będą nowe, nie używane wcześniej, wolne od wad 

fizycznych, będą posiadać parametry techniczne w pełni zgodne z 

parametrami określonymi w Umowie i Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia oraz będą posiadać oznaczenia na 

opakowaniach w języku polskim/przewidzianą przez producenta 

dokumentację w języku polskim. 

 Narzędzia i urządzenia techniczne muszą być sprawne technicznie i 

bezpieczne, zgodne z obowiązującymi wymaganiami i przepisami. 
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W przypadku stwierdzenia nienależytego wykonania usługi spowodowanego 

stosowaniem nieodpowiednich środków czystości, narzędzi lub urządzeń 

technicznych Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od 

Wykonawcy zmiany środków czystości, narzędzi lub urządzeń. 
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     Załącznik nr 1 D 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części 4 

 

1. Powierzchnia do sprzątania (3 budynki):  

nr 2 (1-piętrowe),  

nr 5 (1-piętrowe) 

nr 8 (2-piętrowe)  

- łączna powierzchnia do sprzątania wynosi ok. 11 009,05 m2, z czego:  

 2 057,0 m2 stanowią powierzchnie biurowe, 

 432,9 m2 stanowią powierzchnie laboratoryjno-biurowe, 

 5 448,8 m2 stanowią powierzchnie laboratoryjne, 

 2 465,0 m2  korytarze, klatki schodowe i schody,  

 507,2 m2 - pomieszczenia socjalne (sanitarne); 

 rodzaje powierzchni: 

 wykładzina obiektowa, PCV posadzka betonowa–5 481,4 m2 

 terakota     –3 207,1 m2 

 wykładzina obiektowa dywanowa –    1 363,9 m2  

 inna   - 957,1 m2 

 okna plastikowe o łącznej powierzchni około 1 826,9 m2 

 Drzwi przeszklone – 10 szt. o łącznej powierzchni -  ok.100 m2 

k) ilość punktów sanitarnych: 

 kabiny WC wraz z  muszlami sedesowymi – 23 sztuk; 
 umywalki – 23 sztuki; 

 pisuary – 12 sztuk. 
 

2. Zakres przedmiotu zamówienia: 

 Sprzątanie powierzchni biurowych i pomocniczych oraz ciągów 

komunikacyjnych,      

 Odkurzanie i mycie podłóg na klatkach schodowych, korytarzach, 

laboratoriach  i w pomieszczeniach biurowych,        

 Usuwanie na bieżąco pajęczyn, kurzu i brudu ze ścian, sufitów, 

obrazów, parapetów oraz balustrad,      

 Mycie balustrad, stolarki drzwiowej i glazury,     

 Systematyczne ścieranie kurzu z mebli, przedmiotów i sprzętu 

znajdujących się  w pomieszczeniach,       
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 Mycie luster, kontaktów, włączników światła, drzwi, grzejników, 

parapetów,  pojemników: na mydło, papier toaletowy, ręczniki,     

 Mycie okien. Zamawiający przez  „mycie okien” uznaje: mycie 

dwustronnie szyb, ram, framug z parapetami zewnętrznymi i 

wewnętrznymi, a także mycie żaluzji, wertikali i rolet, 

 Mycie i dezynfekcja urządzeń sanitarnych,     

 Okresowe sprzątanie wybranych pomieszczeń w ustaleniu z 

Zamawiającym,   

 Opróżnianie koszy na śmieci i koszy niszczarek oraz wynoszenie ich 

zawartości  do miejsca składowania, wymiana worków na śmieci w 

koszach i koszach niszczarek.  

 

3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia: 

   

 

      

l.p.  Rodzaj czynności Częstotliwość wykonywania 

    
wg 

potrzeb 
1x 

dziennie 
1 x w 

tygodniu 
1 x w 

miesiącu 
1 x na 
kwartał 

1 x w 
roku 

I. Pomieszczenia biurowe 

1. 

Utrzymanie  

w należytej 

czystości 

powierzchni 

podłogowych 

stosownie do jej 

rodzaju    

   X     
  

  

2. 

usuwanie kurzu z 

biurek (o ile nie 

leżą na nich 

dokumenty), 

stołów, krzeseł i 

innych mebli, 

parapetów, lamp 

biurowych, 

aparatów 

telefonicznych 

  X    

20.  
utrzymanie w 

czystości zlewów i 

umywalek 

 X     

21.  mycie grzejników      X  

22.  

mycie parapetów, 

drzwi i listew, 

włączników 

światła i 

kontaktów  

   X   
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23.  

odkurzanie mebli 

tapicerowanych, 

usuwanie kurzu z 

kratek 

wentylacyjnych   

   X   

24.  
wynoszenie 

śmieci, , wymiana 

worków 

 X     

25.  mycie koszy   X    

26.  
czyszczenie mebli 

środkami 

konserwującymi  

  X    

27.  mycie okien       x 

II. Korytarze i schody  

1. 

zamiatanie, 

odkurzanie, 

zmywanie 

powierzchni 

podłogowych 

korytarzy i klatek 

schodowych 

 X 

 

 

 

 

 

   

2. 

wycieranie 

balustrad, 

parapetów, 

włączników 

światła i 

kontaktów 

  X    

3. 
usuwanie 

pajęczyn 
    X     

  

  

4. mycie okien            X 

5. 

odkurzanie oraz 

czyszczenie 

chodników i 

wycieraczek 

 X    

 

6. 
Mycie drzwi 

wejściowych, 
  X   

 

III. Pomieszczenia sanitarne  

1. 

mycie i 

dezynfekcja 

urządzeń 

sanitarnych i 

posadzek 

 X     

2. 

mycie glazury, 

luster, armatury, 

drzwi, włączników 

światła, 

   X   
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podajników do 

papieru    

3. 

opróżnianie 

pojemników na 

śmieci, wymiana 

worków  

 X     

4. mycie okien       X 

5. 

uzupełnianie 

mydła w płynie, 

ręczników 

papierowych, 

papieru 

toaletowego, 

zawieszanie 

kostek 

zapachowych   

X      

IV. Pomieszczenia socjalne, portiernia 

11.  

Utrzymanie w 

czystości 

wyposażenia w 

tym mebli i innych 

sprzętów 

 X     

12.  

zamiatanie, 

odkurzanie, 

zmywanie 

powierzchni 

podłogowych 

  X    

13.  

mycie parapetów, 

drzwi i listew, 

włączników 

światła i 

kontaktów 

  X    

14.  

mycie glazury, 

zlewów, 

umywalek i innych 

elementów 

wyposażenia 

  X    

15.  

opróżnianie 

pojemników na 

śmieci, wymiana 

worków 

 X     

V. 
Piwnice, magazyny, pomieszczenia warsztatowe i techniczne nie stanowiące 

wynajmu 

1. 

zamiatanie, mycie 

powierzchni 

podłogowych  

  
 

X 
   

2. 

opróżnianie 

koszy, wymiana 

worków na śmieci  

X  
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4. Wymogi organizacyjno-wykonawcze 

 Usługa sprzątania musi być świadczona od poniedziałku do piątku 

między godz. 7-16. Toalety muszą być posprzątane do godziny 9:00. 

Osoby sprzątające zobowiązane są sprawdzać czystość toalet co 3 

godziny. Ostatnie sprawdzenie o godzinie 13. 

 Usługa sprzątania nie obejmuje czyszczenia sprzętu komputerowego. 

 Zamawiający będzie prowadził kontrolę czystości pomieszczeń.  

5. Wymagania dotyczące sprzętu oraz środków czystości: 

 

 Wykonawca zapewni na własny koszt: 

 

i) sprzęt niezbędny do wykonania przedmiotu zamówienia,  

j) środki czystości niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia,  

k) papier toaletowy z celulozy w rolkach minimum 2-warstwowy 

biały, szerokość rolki  min. 9 cm, średnica rolki min. 10 cm, 

gramatura min. 32 g/m2 

l) ręczniki papierowe do podajników, białe, w rolce 2-warstwowe, 

szerokość min. 20 cm,  gramatura min. 36 g/m2, 

m) mydło w płynie  do 36 sztuk dozowników (Zamawiający posiada 

25 sztuk dozowników o pojemności 0,5 l i 11 sztuk, które 

zamontuje Wykonawca) o pH 5,5 zawierające składniki 

równoważące poziom nawilżania i natłuszczania skóry, 

n) środki zapachowe i dezynfekujące do sanitariatów, 

o) worki na śmieci.  

 Do zmywania, czyszczenia i konserwacji wszystkich powierzchni 

należy używać odpowiednich do danego rodzaju powierzchni środków 

myjących, czyszczących lub konserwujących (płynów, emulsji, past 

itp.). Substancje i preparaty muszą być antyalergiczne i posiadające 

wymagane ustawą z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach 

chemicznych i ich mieszaninach (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 143) atesty 

i certyfikaty dopuszczające je do stosowania i obrotu w Polsce. 

 Stosowane środki chemiczne i materiały powinny posiadać kartę 

charakterystyki oraz muszą być odpowiednio sklasyfikowane i 

oznakowane. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany 

jest przedłożyć kartę charakterystyki danego wyrobu. 

 Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego uzupełniania papieru 

toaletowego, ręczników papierowych, mydła w płynie, środków 

zapachowych w sposób zapewniający ciągłość zaopatrzenia. Przez 

ciągłość zaopatrzenia Zamawiający rozumie brak sytuacji, w której 

występuje niedobór ww. środków w godzinach pracy Zamawiającego. 
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 Wykorzystywane przez Wykonawcę środki czystości i środki 

higieniczne będą nowe, nie używane wcześniej, wolne od wad 

fizycznych, będą posiadać parametry techniczne w pełni zgodne z 

parametrami określonymi w Umowie i Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia oraz będą posiadać oznaczenia na 

opakowaniach w języku polskim/przewidzianą przez producenta 

dokumentację w języku polskim. 

 Narzędzia i urządzenia techniczne muszą być sprawne technicznie i 

bezpieczne, zgodne z obowiązującymi wymaganiami i przepisami. 

 W przypadku stwierdzenia nienależytego wykonania usługi 

spowodowanego stosowaniem nieodpowiednich środków czystości, 

narzędzi lub urządzeń technicznych Zamawiający zastrzega sobie 

prawo do żądania od Wykonawcy zmiany środków czystości, narzędzi 

lub urządzeń. 
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Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie 

Wykonawca: 

……………………………………… 

…………………………………….. 

 

Oświadczenie Wykonawcy  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  

pn. ………………………………………………………………….…………. (nazwa postępowania), 

prowadzonego przez ………………….………. (oznaczenie zamawiającego), oświadczam, co 

następuje: 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp. 

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp  . 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.                …………………………………… 

(podpis)  

     

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na 

podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia 

spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20, ust. 5 pkt 1 i 8). Jednocześnie 

oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp 

podjąłem następujące środki naprawcze: …………………………………………………………………………….. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.             ………………………………………… 

(podpis) 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ 

WYKONAWCA: 

 

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w 

niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………………….……………………… 

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, 

KRS/CEiDG) nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.             ………………………………………… 

  (podpis) 

 



Postępowanie  Nr K1/72/2020 46 

[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa 

w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp] 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA 

KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

 

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami: 

……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a 

także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie podlega/ą wykluczeniu z 

postępowania  

o udzielenie zamówienia. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.              ………………………………………… 

      (podpis) 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 

wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.             ………………………………………… 

      (podpis) 
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   Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie 

Wykonawca: 

…………………………………… 

…………………………………… 

 

 

Oświadczenie Wykonawcy  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

pn. …………………………………………………………….. (nazwa postępowania), prowadzonego przez 

…………………………………………… (oznaczenie zamawiającego), oświadczam, co następuje: 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego 

w      …………..…………………………………………………..………………………………………….. (wskazać 

dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału 

w postępowaniu). 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.         ………………………………………… 

  (podpis) 

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:  

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

określonych przez zamawiającego w………………………………………………………...……….. (wskazać 

dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału 

w postępowaniu), polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: 

………………………………………………………………………., w następującym zakresie: 

………………………………………………………………………………………………………………… (wskazać podmiot i 

określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).  

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.                  ………………………………………… 

     (podpis) 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 

wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.          ………………………………………… 

     (podpis) 
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 Załącznik nr 4 do SIWZ – Formularz Ofertowy 

 

Wykonawca: 

…………………………………… 

…………………………………… 

FORMULARZ OFERTOWY 

Dla Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytutu Mikroelektroniki i Fotoniki 

Część nr 1 

 

 

Przedmiot zamówienia 

 

Kompleksowa usługa sprzątania 

Kompleksowa usługa sprzątania budynków 

położonych przy Alei Lotników 32/46 w Sieć 

Badawcza Łuksiewicz -  Instytucie Mikroelektroniki i 

Fotoniki 

 

1. 

 

Nazwa i adres Wykonawcy 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

 

2. 

NIP 

Regon 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

 

3. 

Telefon: 

e-mail: 

……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………….. 

 

4. 

Całkowita  cena  oferty  netto  

za  10 miesięcy 

 

Stawka podatku VAT 

 

Wartość VAT 

 

Całkowita  cena  oferty  brutto 

za 10 miesięcy 

 

podać: …......................... PLN 

słownie:…..................................................... 

 

podać: …..................% 

 

podać: …..............................................PLN 

 

podać: …......................... PLN 

słownie: …................................................... 

5. Oświadczenie Oświadczam, iż wybór mojej oferty będzie/ nie 

będzie* prowadził do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego.  

Wskazuje następujące nazwę (rodzaj) towaru lub 

usługi, których dostawa lub świadczenie będzie 

prowadzić do jego powstania, oraz wskazuje ich 

wartość bez kwoty podatku:............................. 

nazwa towaru …..……………………………….................. 
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6. Oświadczenie Oświadczam, iż jestem/ nie jestem* przedsiębiorcą z 

sektora małych/średnich* przedsiębiorstw w 

rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo 

przedsiębiorców. 

7. Oświadczenie Oświadczam, iż zapoznałem się z treścią SIWZ (wraz 

z załącznikami stanowiącymi jej integralną część)  i 

akceptuję jej brzmienie bez zastrzeżeń. 

8. Osoby uprawnione  

do reprezentowania Wykonawcy 

 

podać: ........................................................... 

 

9. 

Części zamówienia, które 

Wykonawca powierzy 

podwykonawcom, o ile jest 

znane 

podać części zamówienia : ............................. 

podać nazwy firm: ………………………….. 

 

10. 

 

Dokumenty załączone do oferty 

1. …………………………………………………………………. 

2. ………………………………………………………………… 

11. Miejscowość 

Data sporządzenia oferty 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

9.  Deklarujemy, że wszystkie 

osoby (minimum 4) skierowane 

do wykonania zamówienia będą 

zatrudnione w oparciu o umową 

o pracę w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 

r. – Kodeks Pracy, w czasie 

realizacji umowy  

 

Potwierdzić …………………………… 

 

Podać ilość osób: ………. 

 

10.  Oświadczam, że wypełniłem 

obowiązki informacyjne 

przewidziane w art. 13 lub art. 

14 RODO wobec osób 

fizycznych, od których dane 

osobowe bezpośrednio lub 

pośrednio pozyskałem w celu 

ubiegania się o udzielenie 

zamówienia publicznego w 

niniejszym postępowaniu 

 

Potwierdzić:…………………………………………….. 

W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych 

osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących 

lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku 

informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 

14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie 

składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego 

wykreślenie). 

*niepotrzebne skreślić 

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

     podpis osoby /osób   uprawnionej /uprawnionych 

       do reprezentowania Wykonawcy 

 

Załącznik do formularza: 

-wydruk z rejestru (o ile jest) 
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 Załącznik nr 4 do SIWZ – Formularz Ofertowy 

 

Wykonawca: 

…………………………………… 

…………………………………… 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

Dla Sieć Badawcza Łuksiewicz - Instytutu Mikroelektroniki i Fotoniki 

Część nr 2 

 

 

Przedmiot zamówienia 

 

Kompleksowa usługa sprzątania 

Kompleksowa usługa sprzątania budynków 

położonych w Piasecznie przy ul. Okulickiego 5E w 

Sieć Badawcza Łuksiewicz Instytucie Mikroelektroniki 

i Fotoniki  

 

1. 

 

Nazwa i adres Wykonawcy 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

 

2. 

NIP 

Regon 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

 

3. 

Telefon: 

e-mail: 

……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………….. 

 

4. 

Całkowita  cena  oferty  netto  

za  10 miesięcy 

 

Stawka podatku VAT 

 

Wartość VAT 

 

Całkowita  cena  oferty  brutto 

za 10 miesięcy 

 

podać: …......................... PLN 

słownie:…..................................................... 

 

podać: …..................% 

 

podać: …..............................................PLN 

 

podać: …......................... PLN 

słownie: …................................................... 

5. Oświadczenie Oświadczam, iż wybór mojej oferty będzie/ nie 

będzie* prowadził do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego.  

Wskazuje następujące nazwę (rodzaj) towaru lub 

usługi, których dostawa lub świadczenie będzie 

prowadzić do jego powstania, oraz wskazuje ich 
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wartość bez kwoty podatku:............................. 

nazwa towaru …..……………………………….................. 

6. Oświadczenie Oświadczam, iż jestem/ nie jestem* przedsiębiorcą z 

sektora małych/średnich* przedsiębiorstw w 

rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo 

przedsiębiorców. 

7. Oświadczenie Oświadczam, iż zapoznałem się z treścią SIWZ (wraz 

z załącznikami stanowiącymi jej integralną część)  i 

akceptuję jej brzmienie bez zastrzeżeń. 

8. Osoby uprawnione  

do reprezentowania Wykonawcy 

 

podać: ........................................................... 

 

9. 

Części zamówienia, które 

Wykonawca powierzy 

podwykonawcom, o ile jest 

znane 

podać części zamówienia : ............................. 

podać nazwy firm: ………………………….. 

 

10. 

 

Dokumenty załączone do oferty 

1. …………………………………………………………………. 

2. ………………………………………………………………… 

11. Miejscowość 

Data sporządzenia oferty 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

11.  Deklarujemy, że wszystkie 

osoby (minimum 1) skierowane 

do wykonania zamówienia będą 

zatrudnione w oparciu o umową 

o pracę w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 

r. – Kodeks Pracy, w czasie 

realizacji umowy  

 

Potwierdzić …………………………… 

 

Podać ilość osób: ………. 

 

12.  Oświadczam, że wypełniłem 

obowiązki informacyjne 

przewidziane w art. 13 lub art. 

14 RODO wobec osób 

fizycznych, od których dane 

osobowe bezpośrednio lub 

pośrednio pozyskałem w celu 

ubiegania się o udzielenie 

zamówienia publicznego w 

niniejszym postępowaniu 

 

Potwierdzić:…………………………………………….. 

W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych 

osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących 

lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku 

informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 

14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie 

składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego 

wykreślenie). 

*niepotrzebne skreślić 

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

     podpis osoby /osób   uprawnionej /uprawnionych 

       do reprezentowania Wykonawcy 

 

Załącznik do formularza: 

-wydruk z rejestru (o ile jest) 
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Załącznik nr 4 do SIWZ – Formularz Ofertowy 

 

Wykonawca: 

…………………………………… 

…………………………………… 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

Dla Sieć Badawcza Łuksiewicz - Instytutu Mikroelektroniki i Fotoniki 

Część nr 3 

 

 

Przedmiot zamówienia 

 

Kompleksowa usługa sprzątania 

Kompleksowa usługa sprzątania budynków 

położonych w Warszawie przy ul. ul. Konstruktorskiej 

6 w Sieć Badawcza Łuksiewicz Instytucie 

Mikroelektroniki i Fotoniki  

 

1. 

 

Nazwa i adres Wykonawcy 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

 

2. 

NIP 

Regon 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

 

3. 

Telefon: 

e-mail: 

……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………….. 

 

4. 

Całkowita  cena  oferty  netto  

za  10 miesięcy 

 

Stawka podatku VAT 

 

Wartość VAT 

 

Całkowita  cena  oferty  brutto 

za 10 miesięcy 

 

podać: …......................... PLN 

słownie:…..................................................... 

 

podać: …..................% 

 

podać: …..............................................PLN 

 

podać: …......................... PLN 

słownie: …................................................... 

5. Oświadczenie Oświadczam, iż wybór mojej oferty będzie/ nie 

będzie* prowadził do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego.  

Wskazuje następujące nazwę (rodzaj) towaru lub 

usługi, których dostawa lub świadczenie będzie 

prowadzić do jego powstania, oraz wskazuje ich 
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wartość bez kwoty podatku:............................. 

nazwa towaru …..……………………………….................. 

6. Oświadczenie Oświadczam, iż jestem/ nie jestem* przedsiębiorcą z 

sektora małych/średnich* przedsiębiorstw w 

rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo 

przedsiębiorców. 

7. Oświadczenie Oświadczam, iż zapoznałem się z treścią SIWZ (wraz 

z załącznikami stanowiącymi jej integralną część)  i 

akceptuję jej brzmienie bez zastrzeżeń. 

8. Osoby uprawnione  

do reprezentowania Wykonawcy 

 

podać: ........................................................... 

 

9. 

Części zamówienia, które 

Wykonawca powierzy 

podwykonawcom, o ile jest 

znane 

podać części zamówienia : ............................. 

podać nazwy firm: ………………………….. 

 

10. 

 

Dokumenty załączone do oferty 

1. …………………………………………………………………. 

2. ………………………………………………………………… 

11. Miejscowość 

Data sporządzenia oferty 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

9.  Deklarujemy, że wszystkie 

osoby (minimum 1) skierowane 

do wykonania zamówienia będą 

zatrudnione w oparciu o umową 

o pracę w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 

r. – Kodeks Pracy, w czasie 

realizacji umowy  

 

Potwierdzić …………………………… 

 

Podać ilość osób: ………. 

 

10.  Oświadczam, że wypełniłem 

obowiązki informacyjne 

przewidziane w art. 13 lub art. 

14 RODO wobec osób 

fizycznych, od których dane 

osobowe bezpośrednio lub 

pośrednio pozyskałem w celu 

ubiegania się o udzielenie 

zamówienia publicznego w 

niniejszym postępowaniu 

 

Potwierdzić:…………………………………………….. 

W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych 

osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących 

lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku 

informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 

14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie 

składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego 

wykreślenie). 

*niepotrzebne skreślić 

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

     podpis osoby /osób   uprawnionej /uprawnionych 

       do reprezentowania Wykonawcy 

 

Załącznik do formularza: 

-wydruk z rejestru (o ile jest) 
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Załącznik nr 4 do SIWZ – Formularz Ofertowy 

 

Wykonawca: 

…………………………………… 

…………………………………… 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

Dla Sieć Badawcza Łuksiewicz - Instytutu Mikroelektroniki i Fotoniki 

Część nr 4 

 

 

Przedmiot zamówienia 

 

Kompleksowa usługa sprzątania 

Kompleksowa usługa sprzątania budynków 

położonych w Warszawie przy ul. Wólczyńskiej 133  

w Sieć Badawcza Łuksiewicz Instytucie 

Mikroelektroniki i Fotoniki  

 

1. 

 

Nazwa i adres Wykonawcy 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

 

2. 

NIP 

Regon 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

 

3. 

Telefon: 

e-mail: 

……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………….. 

 

4. 

Całkowita  cena  oferty  netto  

za  10 miesięcy 

 

Stawka podatku VAT 

 

Wartość VAT 

 

Całkowita  cena  oferty  brutto 

za 10 miesięcy 

 

podać: …......................... PLN 

słownie:…..................................................... 

 

podać: …..................% 

 

podać: …..............................................PLN 

 

podać: …......................... PLN 

słownie: …................................................... 

5. Oświadczenie Oświadczam, iż wybór mojej oferty będzie/ nie 

będzie* prowadził do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego.  

Wskazuje następujące nazwę (rodzaj) towaru lub 

usługi, których dostawa lub świadczenie będzie 

prowadzić do jego powstania, oraz wskazuje ich 
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wartość bez kwoty podatku:............................. 

nazwa towaru …..……………………………….................. 

6. Oświadczenie Oświadczam, iż jestem/ nie jestem* przedsiębiorcą z 

sektora małych/średnich* przedsiębiorstw w 

rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo 

przedsiębiorców. 

7. Oświadczenie Oświadczam, iż zapoznałem się z treścią SIWZ (wraz 

z załącznikami stanowiącymi jej integralną część)  i 

akceptuję jej brzmienie bez zastrzeżeń. 

8. Osoby uprawnione  

do reprezentowania Wykonawcy 

 

podać: ........................................................... 

 

9. 

Części zamówienia, które 

Wykonawca powierzy 

podwykonawcom, o ile jest 

znane 

podać części zamówienia : ............................. 

podać nazwy firm: ………………………….. 

 

10. 

 

Dokumenty załączone do oferty 

1. …………………………………………………………………. 

2. ………………………………………………………………… 

11. Miejscowość 

Data sporządzenia oferty 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

9.  Deklarujemy, że wszystkie 

osoby (minimum 1) skierowane 

do wykonania zamówienia będą 

zatrudnione w oparciu o umową 

o pracę w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 

r. – Kodeks Pracy, w czasie 

realizacji umowy  

 

Potwierdzić …………………………… 

 

Podać ilość osób: ………. 

 

10.  Oświadczam, że wypełniłem 

obowiązki informacyjne 

przewidziane w art. 13 lub art. 

14 RODO wobec osób 

fizycznych, od których dane 

osobowe bezpośrednio lub 

pośrednio pozyskałem w celu 

ubiegania się o udzielenie 

zamówienia publicznego w 

niniejszym postępowaniu 

 

Potwierdzić:…………………………………………….. 

W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych 

osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących 

lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku 

informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 

14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie 

składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego 

wykreślenie). 

*niepotrzebne skreślić 

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

     podpis osoby /osób   uprawnionej /uprawnionych 

       do reprezentowania Wykonawcy 

 

Załącznik do formularza: 

-wydruk z rejestru (o ile jest) 
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Załącznik nr 5 do SIWZ –Wykaz wykonanych usług 

       

Wykonawca:                                                            Data ………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

 

WYKAZ   WYKONANYCH   USŁUG 

Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na 

kompleksową usługę sprzątania oświadczamy, że w okresie ostatnich trzech lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w 

tym okresie, wykonaliśmy usługi:   

 

Lp. 

 

Przedmiot usługi 

 

Wartość usługi 

 

Data 

wykonania 

usługi 

 

Podmiot, na rzecz którego 

usługa została wykonana 

(nazwa i adres) 

1 2 3 4 5 

1.     

     

Uwaga! Do przedstawionej w tabeli wykonanej usługi należy dołączyć stosowne 

dowody* potwierdzające, że usługa została wykonana należycie. 

 

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

                                                 podpis osoby/ osób uprawnionej/ uprawnionych  
do reprezentowania Wykonawcy 

 

*Uwaga: 

1) Dowodami o których mowa powyżej, są: 

a) poświadczenie, z tym że w odniesieniu  do nadal wykonywanych usług okresowych  

lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące 

przed upływem terminu składnia ofert; 

b) oświadczenie Wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym 

charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa 

w lit. a. 

2) W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane               

w ww. wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania 

dowodów,  o których mowa powyżej. 

 

 

 

 

 

 



Postępowanie  Nr K1/72/2020 57 

Załącznik nr 6 do SIWZ – oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

     

Wykonawca: 

…………………………………… 

…………………………………… 

              

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej, 

 o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp 

 

działając w imieniu WYKONAWCY: 

Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) 
Adres(y) 

Wykonawcy(ów) 

    

   

 (w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy) 

i dokładne adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum) 

i będąc należycie upoważnionym do jego reprezentowania, będąc zobligowanym do 

wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust 1 pkt. 23 ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych informuję, że:  

 *nie należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 o 

ochronie konkurencji i konsumentów  (Dz. U. Nr 184,1618 i 1634) z żadnym z 

Wykonawców, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu (na podstawie 

zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, 

o której mowa w art. 86 ust 5 ustawy) 

 *należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 o ochronie 

konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 184,1618 i 1634), wraz z niżej wymienionymi 

podmiotami, które złożyły ofertę w niniejszym postępowaniu*: 

1. Nazwa :………………………………………., Siedziba: ………………………… 

2. Nazwa :………………………………………., Siedziba: ………………………… 

 

__________________ dnia __ __  roku          …………………………………………………………                                        

podpis osoby /osób  uprawnionej /uprawnionych 

            do reprezentowania Wykonawcy 

       

*niepotrzebne skreślić lub usunąć 
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                  Załącznik nr 7  - Umowa 

/Wzór/ 

 

Umowa  Nr ……………… 

 

dla Części ………..  

 

zawarta w Warszawie w dniu ........................ r. pomiędzy: 

 

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki, al. Lotników 32/46, 02-

668 Warszawa, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział 

Gospodarczy pod numerem KRS: 0000865821, posiadającym numer 5213910680, numer 

REGON: 387374918, zwanym  dalej „Zamawiającym”, w imieniu którego działają:  

 

 

W imieniu którego działają: 

1. ……………………………..   -   ………………………………………. 

2. …………………………….   -   ………………………………………. 

 

zwanym dalej „Zamawiającym” 

a 

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

reprezentowanym przez: 

1. ......................................    -   ..................................... 

2. ………………………………..    -   ……………………………….. 

zwanym dalej „Wykonawcą” 

 

§1 Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest usługa kompleksowego sprzątania budynków Sieć 

Badawcza Łuksiewicz - Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki położonych 

…………………………………….., zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia  Nr ………………. z dnia ……………. stanowiącą załącznik nr 1 oraz Ofertą 

Wykonawcy z dnia .......... stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 

 

§2 Termin realizacji przedmiotu umowy  

1. Termin realizacji przedmiotu umowy ustala się do 31.12.2021 r. od daty podpisania 

umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się przed rozpoczęciem realizacji umowy do odbycia 

szkolenia, o którym mowa w dalszej części umowy. 
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§3 Wartość umowy 

1. Wykonawcy za świadczenie przedmiotu umowy przysługuje wynagrodzenie  

w wysokości: ……… PLN netto  (słownie: ……………………. zł i ……….. netto).  

2. Wynagrodzenie brutto zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu podpisania 

umowy wynosi: ………….. PLN brutto (słownie: ………………… zł i ……….. brutto). 

3. Miesięczne wynagrodzenie wynosi zatem ……… PLN netto  (słownie: ……………………. 

zł i ……….. netto). 

4. Wynagrodzenie należne Wykonawcy podlega automatycznej waloryzacji 

odpowiednio o kwotę podatku VAT wynikającą ze stawki tego podatku 

obowiązującej w chwili powstania obowiązku podatku.  

5. Walutą umowy jest wyłącznie PLN i wszelkie płatności zgodne z warunkami umowy 

będą dokonane w tej walucie. 

 

§4 Warunki płatności 

1. Zapłata wynagrodzenia z tytułu wykonania umowy dokonywana będzie co miesiąc 

na podstawie  faktur VAT w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo 

wystawionej faktury.  

2. Za dzień zapłaty Strony przyjmują dzień obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego. 

3. Płatność nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze VAT,  

o której mowa  w ust.1. 

 

§5 Podstawowe zasady świadczenia usług 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania usług będących przedmiotem umowy 

zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, z należytą starannością zapewniając 

wysoki ich standard, stosując się do obowiązujących przepisów bhp  

i p.poż. z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru prowadzonej działalności  

i ewentualnych uwag zgłaszanych w tej sprawie przez upoważnionych do nadzoru 

usług przedstawicieli Zamawiającego. 

2. Usługa sprzątania ma być wykonywana między godz. ……………….. Toalety muszą 

być posprzątane do godziny ……………... Osoby sprzątające zobowiązane są 

sprawdzać czystość co 3 godziny. Ostatnie sprawdzenie o godzinie ………………….. 

3. Usługa sprzątania nie obejmuje czyszczenia sprzętu komputerowego. 

4. Zamawiający udostępni Wykonawcy nieodpłatnie, pomieszczenie gospodarcze (do 

przechowywania środków czystości i drobnych narzędzi pracy w każdym  

z obiektów realizacji usług sprzątania.  

5. Zamawiający zapewnia Wykonawcy składowanie odpadów w kontenerach 

usytuowanych na terenie posesji Zamawiającego. Opróżnianie kontenerów 

zbiorczych należy do obowiązków Zamawiającego. 

6. Na potrzeby wykonywania przedmiotu zamówienia Wykonawca może korzystać 

nieodpłatnie z wody i energii elektrycznej Zamawiającego. 

7. Zamawiający wymaga zapewnienia od Wykonawcy jednej osoby koordynującej 

pracę osób sprzątających, która zapewni stały bieżący nadzór nad osobami 



Postępowanie  Nr K1/72/2020 60 

sprzątającymi oraz nad jakością wykonywanych prac objętych przedmiotem 

zamówienia. Koordynator będzie wyposażony przez Wykonawcę w telefon 

komórkowy oraz będzie upoważniony do kontaktów z Zamawiającym w zakresie 

bieżących uwag, doboru sprzętu i środków czystości itp. Koordynator będzie 

odpowiedzialny za przekazywania osobom sprzątającym uwag, zastrzeżeń  

i poleceń Zamawiającego w związku z realizacją przedmiotu zamówienia. 

8. Zamawiający będzie prowadził kontrolę czystości pomieszczeń.  

9. Wykonawca zobowiązany jest wykonać usługi sprzątania przy użyciu sprzętu 

ręcznego i mechanicznego odpowiedniego do rodzaju sprzątanych powierzchni. 

10. Wykonawca jest zobowiązany w czasie wykonywania usług sprzątania do 

zapewnienia należytego ładu i porządku, zabezpieczenia miejsc wykonywania usług, 

przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy  

i przeciwpożarowych. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe  

w mieniu Zamawiającego spowodowane działaniem Wykonawcy w związku  

z realizacją usługi oraz wskutek innych działań osób zatrudnionych przez 

Wykonawcę. 

 

§ 6 Personel Wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązuje się, że wszyscy pracownicy świadczący usługi sprzątania  

będą w okresie realizacji Umowy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę  

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. 

z 2016 r., poz. 1666 z późn. zm). Szczegółowy wymóg w zakresie obowiązku 

umowy o prace jest uregulowany w opisie przedmiotu zamówienia w załączniku nr 

1 do umowy. 

2. Usługi będą świadczone przez osoby wymienione w załączniku nr 3  do umowy, 

które zostały wskazane przez Wykonawcę najpóźniej w dniu podpisania umowy. Do 

wykazu muszą zostać dołączone dokumenty o zatrudnieniu  tych osób na podstawie 

umowy o pracę, które będą we właściwy sposób (zgodnie z RODO oraz z opisem 

przedmiotu zamówienia) zanonimizowane. 

3. Wykaz o którym mowa w ust. 2 Wykonawca ma obowiązek aktualizować  

przekazywać Zamawiającemu każdorazowo w przypadku zmian w zatrudnieniu 

osób realizujących zamówienie.  

4. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę wykazu o którym mowa ust. 2 w terminie 

wskazanym przez Zamawiającego będzie traktowane jako niewypełnienie 

obowiązku zatrudnienia pracowników świadczących usługi na podstawie umowy  

o pracę. 

5. Wykonawca zobowiązuje się, że przed rozpoczęciem wykonywania przedmiotu 

umowy pracownicy świadczący usługi zostaną przeszkoleni w zakresie przepisów 

BHP i przepisów przeciwpożarowych.  

6. Do wykonywania prac na wysokości powyżej 1 m Wykonawca zobowiązany jest 

skierować osoby posiadające aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań 

do pracy na wysokości. 

7. Wykonawca zobowiązany jest wyposażyć osoby wykonujące usługi sprzątania 

w jednolite ubrania robocze. 

8. Wszystkie osoby skierowane przez Wykonawcę, wykonujące czynności sprzątania 

budynków Zamawiającego obowiązuje zakaz: 
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 wprowadzania osób trzecich do budynków i posesji Zamawiającego, 

  korzystania ze sprzętu biurowego Zamawiającego, 

 przeglądania kopiowania lub wynoszenia wszelkiego rodzaju dokumentów 

Zamawiającego, 

 korzystania z telefonów Zamawiającego, 

 picia alkoholu, spożywania narkotyków i innych środków odurzających na 

terenie budynków i posesji Zamawiającego, 

 stawienia się do miejsca świadczenia usług sprzątania (budynków, posesji) 

w stanie po spożyciu alkoholu, narkotyków  lub innych środków 

odurzających. 

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wystąpienia do Wykonawcy o zmianę składu 

personelu. Podstawą żądania wymiany może być: brak kultury osobistej, brak 

higieny, złamanie zakazu spożywania alkoholu lub innej podobnie działającej 

substancji w miejscu świadczenia usługi, nie wywiązywanie się z zadań. 

 

§ 7 Podwykonawstwo 

1. Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie następujących czynności 

stanowiących część przedmiotu umowy: ………….. (zgodnie z ofertą) 

2. Powierzenie wykonania części przedmiotu umowy Podwykonawcy nie wyłącza 

obowiązku spełnienia przez Wykonawcę wszystkich wymogów określonych 

postanowieniami umowy i siwz, w tym dotyczących personelu Wykonawcy. 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dochowanie przez Podwykonawców 

warunków umowy (w tym odnoszących się do personelu Wykonawcy) oraz 

odpowiada za ich działania lub zaniechania jak za swoje własne. 

 

§ 8 Osoby do kontaktów 

1. Do kontaktów związanych z bieżącą realizacją przedmiotu umowy ze strony 

Wykonawcy wyznaczony jest: ………………………. tel. …………………… e-mail …. 

2. Do nadzoru nad realizacją umowy oraz bieżących kontaktów z Wykonawcą 

upoważniony ze strony Zamawiającego jest: ……………………, tel. ………………, e-mail ….. 

3. Do realizacji wymagań z art. 208 § 1 KP wyznacza się koordynatora sprawującego 

nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy ……………………… . 

4. Stronom przysługuje możliwość zmiany osób, o których mowa w ust. 1 i 2. 

5. Zmiany osób, o których mowa w ust. 1 i 2, dokonuje się poprzez pisemne 

powiadomienie drugiej Strony, wraz z podaniem imienia i nazwiska, służbowego 

numeru telefonu oraz adresu służbowej poczty elektronicznej osoby zmieniającej jedną 

z osób. 

6. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1 i 2 nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.  

 

 

§ 9 Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 
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1. Wykonawca zobowiązuje się posiadać przez cały okres obowiązywania umowy 

ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności,  

z sumą ubezpieczenia nie mniejszą niż ……………………. zł (słownie: ………………………..) dla 

jednej i wszystkich szkód. Jeżeli suma ubezpieczenia wyrażona jest  

w innej walucie niż złoty, zostanie przeliczona według średniego kursu NBP na dzień 

zawarcia umowy.  

2. Polisa ma być ważna przez cały okres trwania umowy. 

3. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu kserokopię polisy 

potwierdzonej za zgodność z oryginałem po każdorazowym jej odnowieniu w terminie 

do 5 dni od daty wystawienia polisy. 

 

§ 10  Klauzula waloryzacyjna 

1. Strony zobowiązują się dokonać zmiany wysokości wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy w formie pisemnego aneksu, każdorazowo w przypadku wystąpienia 

jednej z następujących okoliczności: 

1) zmiany stawki podatku od towarów i usług, 

2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia ustalonego na podstawie 

przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne 

- na zasadach i w sposób określony w ust. 2 - 12, jeżeli zmiany te będą miały wpływ 

na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę. 

2. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia 

przesłanki, o której mowa w ust. 1 pkt 1, będzie odnosić się wyłącznie do części 

przedmiotu umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi umową, po dniu 

wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz 

wyłącznie do części przedmiotu Umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki 

podatku od towarów i usług. 

3. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 1, wartość wynagrodzenia netto nie 

zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych 

przepisów. 

4. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa 

w ust. 1 pkt 2 lub 3, będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania 

Umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio 

zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę lub dokonujących zmian 

w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne. 

5. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie 

zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze 

zwiększeniem wysokości wynagrodzeń Pracowników świadczących Usługi do wysokości 

aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę,  

z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu 

minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy 

będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia Pracowników świadczących 
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Usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi,  

w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy. 

6. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3, wynagrodzenie Wykonawcy 

ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego  

w związku z wypłatą wynagrodzenia Pracownikom świadczącym Usługi. Kwota 

odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części 

wynagrodzenia Pracowników świadczących Usługi, o których mowa w zdaniu 

poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio 

związane z realizacją przedmiotu Umowy. 

7. W celu zawarcia aneksu, o którym mowa w ust. 1, każda ze Stron może wystąpić do 

drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierającym w szczególności szczegółowe 

wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, 

oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów 

wykonania umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy.  

8. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lub pkt 3, jeżeli z wnioskiem 

występuje Wykonawca, jest on zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty,  

z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania 

umowy, w szczególności: 

1) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników 

świadczących usługi, wraz z określeniem zakresu (części etatu),  

w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu 

Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi -  

w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2, lub  

2) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) Pracowników 

świadczących usługi, wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego  

w części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu (części etatu),  

w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu 

Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi -  

w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3. 

9. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3, jeżeli z wnioskiem występuje 

Zamawiający, jest on uprawniony do zobowiązania Wykonawcy do przedstawienia 

w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni roboczych, dokumentów, z których 

będzie wynikać w jakim zakresie zmiana ta ma wpływ na koszty wykonania umowy, w 

tym pisemnego zestawienia wynagrodzeń, o którym mowa w ust. 8 pkt 2. 

10. W terminie 5 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o którym mowa w ust. 7, 

Strona, która otrzymała wniosek, przekaże drugiej Stronie informację o zakresie, 

w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie należne 

Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informację o niezatwierdzeniu wniosku wraz z 

uzasadnieniem. 

11. W przypadku otrzymania przez Stronę informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub 

częściowym zatwierdzeniu wniosku, Strona ta może ponownie wystąpić z wnioskiem, 

o którym mowa w ust. 7. W takim przypadku przepisy ust. 8 - 10 oraz 12 stosuje się 

odpowiednio. 
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12. Zawarcie aneksu nastąpi nie później niż w terminie 10 dni roboczych od dnia 

zatwierdzenia wniosku o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy. 

 

§ 11  Zmiany umowy 

1. Strony przewidują możliwość dokonania zmiany zawartej umowy w przypadku, gdy 

konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, których nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, tj. spowodowanych:  

1) zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub wynikających  

z prawomocnych orzeczeń lub ostatecznych aktów administracyjnych właściwych 

organów - w takim zakresie, w jakim będzie to niezbędne  

w celu dostosowania postanowień umowy do zaistniałego stanu prawnego lub 

faktycznego,  

2) siłą wyższą - rozumianą jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, 

zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało 

się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, a które uniemożliwia 

Wykonawcy wykonanie jego zobowiązania w całości lub części. W razie 

wystąpienia siły wyższej Strony umowy zobowiązane są dołożyć wszelkich starań 

w celu ograniczenia do minimum opóźnienia  

w wykonywaniu swoich zobowiązań umownych, powstałego na skutek działania 

siły wyższej, 

3) koniecznością zmiany terminu realizacji Umowy i tym samym zmiany wysokości 

wynagrodzenia, z zastrzeżeniem, że wydłużenie nie może nastąpić na dłużej niż 

na 3 miesiące i jest to spowodowane zmianami organizacyjnymi u 

zamawiającego, przestojem lub niemożliwością w wykonywaniu umowy przez 

wykonawcę w okresie zasadniczym. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany również w przypadkach ustawowych, 

zgodnie z art. 144 ust 1. pkt 2) i n. ustawy Pzp. 

 

§12  Kary umowne 

1.   Zamawiający może naliczyć kary umowne w następujących przypadkach: 

a) za niezapewnienie personelu do wykonania przedmiotu umowy – w wysokości 

0,25% wartości przedmiotu umowy brutto za każde takie naruszenie, przez co 

rozumieć należy brak 1 osoby w danym dniu (np. brak 1 osoby przez 2 dni – 

0,5%, brak 2 osób przez 1 dzień – 0,5%, brak 3 osób przez 3 dni – 2,25 %); 

b) za brak wymaganej polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zgodnego  

z § 9 umowy – w wysokości 0,2%  wartości  przedmiotu umowy za każdy dzień 

braku ubezpieczenia; 

c) za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego,  

a leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości tej części  umowy, 

która nie została zrealizowana, niezależnie od innych kar umownych, które mogą 

przysługiwać Zamawiającemu; 

d) nienależytego wykonania usługi w wysokości 0,05% wartości przedmiotu umowy 

za każdy stwierdzony przypadek. Przypadek niezgodnego wykonania usługi o 

którym mowa wyżej będzie potwierdzony protokołem, spisanym  
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w dwóch egzemplarzach przy udziale przedstawiciela Zamawiającego  

i Wykonawcy; 

e) za zwłokę w usunięciu wad lub za nienależyte wykonanie prac stwierdzonych 

podczas kontroli w wysokości 0,2%  wartości umowy za każdy dzień zwłoki, 

liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie; 

f) za opóźnienie w rozpoczęciu świadczenia usług, z przyczyn leżących po stronie  

Wykonawcy - w wysokości 0,5 % wartości umowy za każdy dzień opóźnienia; 

g) za niedopełnienie wymogu zatrudniania pracowników świadczących usługi na 

podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy – w wysokości 

kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów 

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia 

przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudniania 

pracowników świadczących usługi na podstawie umowy 

o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy) oraz liczby miesięcy w okresie 

realizacji umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu – za każdą 

osobę świadczącą usługi sprzątania nie będącą zatrudnioną na podstawie umowy 

o pracę, , przy czym w przypadku braku przedłożenia dokumentów wykazujących 

zatrudnienie na umowę o pracę, Zamawiający nalicza niniejszą karę również. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez 

Wykonawcę z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego w wysokości 10% łącznego 

wynagrodzenia brutto określonego w  § 3 ust. 1. 

3. Niezależnie od kar umownych strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego 

przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z należnego mu wynagrodzenia 

za wykonane prace w ramach niniejszej umowy.  

5. Kary, o których mowa w ust. 1  płatne są w terminie 14 dni od daty otrzymania przez 

Wykonawcę wezwania do zapłaty.  

 

§13 Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy: 

1) w przypadku nieprzystąpienia przez Wykonawcę do świadczenia Usług lub 

przerwania ich Wykonywania na okres dłuższy niż 2 dni robocze;  

2) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego nieprawidłowości w wykonywaniu 

Usług i bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego przez Zamawiającego;  

3) w przypadku stwierdzenia przez przedstawiciela Zamawiającego nieprzestrzegania 

przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę przepisów BHP i przepisów 

przeciwpożarowych i bezskutecznym upływie terminu dodatkowego wyznaczonego 

przez Zamawiającego;  

4) w przypadku pięciokrotnego naliczenia przez zamawiającego kar umownych 

zgodnie z § 12 umowy.  

2. Prawo do odstąpienia w przypadkach określonych w ust. 1 przysługuje 

Zamawiającemu w terminie 7 dni od daty zaistnienia bądź wykrycia przez 

Zamawiającego zdarzeń opisanych w tym ustępie. 

3. W przypadku zaistnienia okoliczności określonych w ust. 1, prawo do odstąpienia ma 

charakter fakultatywny. 
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4. Niezależnie od powyższego prawo do odstąpienia od umowy przysługuje 

Zamawiającemu  w przypadkach określonych w Kodeksie cywilnym. 

5. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

6. Odstąpienie od umowy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku uiszczenia 

Zamawiającemu odpowiednich kar umownych określonych umową. 

7. Wykonawca może wypowiedzieć niniejszą umowę w trybie natychmiastowym, jeżeli  

Zamawiający nie będzie płacił wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 przez dwa kolejne 

miesiące. 

8. Strony zastrzegają możliwość rozwiązania umowy przez każdą ze Stron  

z zachowaniem 2 miesięcznego okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie umowy dla 

swej ważności wymaga formy pisemnej. 

 

§14 Dane osobowe  

1. Zamawiający zobowiązuje się do wykonania w imieniu Wykonawcy obowiązku 

informacyjnego o przetwarzaniu danych osobowych wobec osób wskazanych przez 

siebie do kontaktu w celu realizacji niniejszej umowy, w terminie 14 dni od daty jej 

zawarcia.  

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania w imieniu Zamawiającego obowiązku 

informacyjnego o przetwarzaniu danych osobowych wobec osób wskazanych przez 

siebie do kontaktu lub realizacji niniejszej umowy, w terminie 14 dni od daty jej 

zawarcia.  

3. Obowiązek informacyjny wynika z artykułu 14 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). 

4. Wykonawca zobowiązuje się  do wykonania obowiązku informacyjnego 

dotyczącego  poniżej wskazanej Klauzuli informacyjnej dla osób wskazanych 

przez firmy trzecie do kontaktu lub realizacji umowy zawartej  

z Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytutem Mikroelektroniki i Fotoniki. 

Zgodnie z art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sieć Badawcza 

Łukasiewicz - Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki w Warszawie, ul. Aleja 

Lotników 32/46, 02-668 Warszawa; 

2) w sprawach związanych z Pana/Pani danymi osobowymi proszę 

kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, adres e-mail: 

iod@imif.lukasiewicz.gov.pl ; 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie dla potrzeb 

realizacji niniejszej umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia  

27 kwietnia 2016 r.; 

4) administrator przetwarza następujące Pani/Pana dane osobowe: imię i 

nazwisko, e-mail, telefon; 

mailto:iod@imif.lukasiewicz.gov.pl
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5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do czasu przedawnienia 

wzajemnych roszczeń pomiędzy stronami umowy; 

6) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom zewnętrznym; 

7) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich 

danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; 

8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie 

narusza przepisy o ochronie danych osobowych 

 

§15 Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy 

powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Spory mogące wyniknąć z umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy 

miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

3. Niniejsza umowa podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim powinna być 

interpretowana, a strony umowy w trakcie całej realizacji przedmiotu umowy 

komunikować się będą w języku polskim w odniesieniu do wszystkich środków 

porozumiewania się. 

4. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej i zgody obu stron  

w postaci aneksów. 

5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej  

ze stron. 

6. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania. 

7. Lista załączników: 

1) Załącznik nr 1 – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Nr 

.......................... z dnia ...................... r.  stanowi integralną część niniejszej 

umowy. 

2) Załącznik nr 2 - Formularz Ofertowy z dnia .............................  stanowi 

integralną część niniejszej umowy. 

3) Załącznik nr 3 - Wykaz osób zatrudnionych do realizacji zamówienia. 

4) Załącznik nr 4 - Dokument ubezpieczenia.  

5) Załącznik nr 5 – Dokumenty wykazujące umocowanie do podpisania umowy. 

 

 

                   WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY 

 

 

 

 

 


