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I. Informacje wstępne 

1. Zamawiający 

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. 
ul. Jagiellończyka 8 

66 – 400 Gorzów Wlkp.  
NIP: 599-24-62-314 

Regon: 210467089 

 

Telefon: 95 7851 200  Faks: 95 7851 204 

Strona internetowa: http://bip.lubuskie.uw.gov.pl  
e-mail: biuro.logistyki@lubuskie.uw.gov.pl 

Godziny pracy: 7:30 – 15:30    

2. Numer postępowania 

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: BL-IX.272.8.2019 Wykonawcy we 

wszelkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na ten znak. 

3. Tryb postępowania 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego 

zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 

z późn. zm. ), o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 

8 ustawy. 

4. Informacje ogólne 

1) Wszelkie informacje przedstawione w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w dalszej 
części zwanej SIWZ, przeznaczone są wyłącznie w celu przygotowania oferty.  

2) Ilekroć w SIWZ zastosowane jest pojęcie "ustawa", bez bliższego określenia, o jaką ustawę chodzi, 
dotyczy ono ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.  

3) Wykonawcy pobierający SIWZ ze strony internetowej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie 

Wlkp. związani są wszelkimi modyfikacjami i wyjaśnieniami do SIWZ zamieszczonymi na stronie 
internetowej Zamawiającego. 

4) Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania informacyjnego wykonawców. Wyjaśnienia 
warunków zamówienia udzielane będą z zachowaniem zasad określonych w ustawie. 

5) Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Zamawiający, w uzasadnionych przypadkach może zmodyfikować treść 
SIWZ, przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja 
o tym zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz 

udostępniona na stronie internetowej i będzie dla nich wiążąca. 

6) Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz dostarczeniem oferty ponosi Wykonawca 
z wyłączeniem przypadków określonych w art. 93 ust. 4 ustawy. 

7) Wszelkie oświadczenia Wykonawcy mają obowiązek przekazywać Zamawiającemu w formie pisemnej, 
natomiast pozostałe wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą 
przekazywać w formie pisemnej, e-mailem lub faksem. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawcy przekazują 
wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej 
niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania wniosków, zawiadomień oraz informacji. 

8) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego może zostać unieważnione jedynie w przypadkach 

określonych w art. 93 ust. 1 ustawy. O fakcie unieważnienia postępowania, Zamawiający poinformuje 
wszystkich Wykonawców biorących w nim udział, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

9) Zamawiający nie dopuszcza możliwość złożenia oferty częściowej. 

10) Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert wariantowych. 
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11) Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy – 

do wysokości 20% wartości zamówienia podstawowego, polegających na powtórzeniu tego samego 
rodzaju zamówienia co określony w dokumencie opis przedmiotu zamówienia, w okresie 3 lat od 
udzielenia zamówienia podstawowego.  

12) Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

13) Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 

14) Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

15) Rozliczenia między Wykonawcą a Zamawiającym prowadzone będą wyłącznie w polskich złotych. 

16) Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania z wykonawcami jest: Beata Żółkowska  
tel. 95 7851 266. 

17) Wszelkie ustalenia telefoniczne wymagają dla swej ważności potwierdzenia w formie opisanej w pkt 7. 
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II. Opis przedmiotu zamówienia 

1. Nazwa zadania 

Sprzątanie w obiektach użytkowanych przez Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. 

2. Przedmiot zamówienia 

1) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług utrzymania czystości na terenie nieruchomości oraz 
w budynku użytkowanym przez Lubuski Urząd Wojewódzki z siedzibą w Gorzowie Wlkp. tj. 
świadczenie usług sprzątania pomieszczeń, ciągów komunikacyjnych i łazienek w budynku przy ul. 

Jagiellończyka 8 wraz z  utrzymaniem czystości terenów zewnętrznych oraz utrzymanie czystości 
terenów zewnętrznych przy ul. Grottgera 24-25 w Gorzowie Wlkp.  

2) Zakres zamówienia określony został w dokumencie Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. 

3) Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Zamawiający wymaga, aby w całym okresie realizacji zamówienia 
pracownicy wykonujący czynności w zakresie realizacji zamówienia, polegające na bezpośrednim 
sprzątaniu w budynkach oraz na zewnątrz budynków byli zatrudnieni przez wykonawcę lub 
podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, jeżeli wykonywane przez nich czynności polegają na 
wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów art. 22§ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks 

pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.). 

4) Zamawiający uzna za spełniony obowiązek zatrudnienia osób wykonujących czynności sprzątania  
na podstawie umowy o pracę w przypadku, gdy Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia 
własnych pracowników (co najmniej 12) na umowę o pracę (w przeliczeniu na pełne etaty). 
Zamawiający nie będzie ingerować w sposób prowadzenia działalności oraz organizację pracy 
w zakresie czynności utrzymania czynności Wykonawcy. 

3. Termin wykonania zamówienia 

od 1.10.2019 r. do 31.01.2021 r. 

 

4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 

90910000-9 - usługi sprzątania 

       

III. Warunki udziału w postępowaniu i dokumenty potwierdzające ich spełnianie 

1. Warunki udziału w postępowaniu 

1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania 
na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz spełniający warunki określone w art. 22 ustawy dotyczące:  

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to 

z odrębnych przepisów; 

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający uzna ten warunek za 
spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży oświadczenie sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik 
do SIWZ. 

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej.  

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający uzna ten warunek za 
spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży oświadczenie sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik 
do SIWZ. 
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c) zdolności technicznej lub zawodowej 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał doświadczenie polegające na wykonaniu (wykonywaniu) 
w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy – w tym okresie: 

- co najmniej 3 usług (każda usługa wykonana w ramach jednej umowy), których przedmiotem było 
sprzątanie pomieszczeń biurowych w budynkach użyteczności publicznej, jednocześnie spełniające 

następujące wymogi: 
· wartość nie mniejsza niż 250 000 zł brutto za każdą usługę,  
· powierzchnia sprzątania pomieszczeń biurowych co najmniej 3 000 m² dla każdej usługi, 
· przynajmniej jedna z nich powinna trwać nieprzerwanie przez okres co najmniej 10 miesięcy. 

- co najmniej 2 usług (każda usługa wykonana w ramach jednej umowy), których przedmiotem było 
sprzątanie terenów zewnętrznych oraz utrzymanie zieleni, jednocześnie spełniające następujące 
wymogi: 

· wartość nie mniejsza niż 50 000 zł brutto za każdą usługę,  
· powierzchnia terenów zewnętrznych co najmniej 3 000 m² dla każdej usługi, 
· przynajmniej jedna z nich powinna trwać nieprzerwanie przez okres co najmniej 10 miesięcy. 

 

Poprzez budynki użyteczności publicznej należy rozumieć obiekty według definicji zawartej w rozporządzeniu 
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1065). 

2) Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych 

zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne 
przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 

3) Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca 
osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie. 

4) Warunki udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia będą oceniane w oparciu o kryterium 

spełnia/nie spełnia. 

5) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w niniejszej SIWZ 
w stosownych sytuacjach polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej 
lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków 
prawnych. 

6) Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa wystąpi wyłącznie 
w przypadku kiedy: 

a)  Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni 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. 

b) Zamawiający oceni, 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 zbada, czy nie zachodzą wobec tego 
podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 ustawy. 

7) Zamawiający wykluczy również wykonawcę spełniającego następujące przesłanki określone w art. 24 
ust 5 ustawy:  

· w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu 
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidacje 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 2019 poz. 243 z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, 
z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym 
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postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku 
upadłego, chyba, że sąd zarządził likwidacje jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 

lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 498 z późn. zm.), 

· który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków 
dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 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. 

8) Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 lub ust. 5 

ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do 
wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej 
przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub 
naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania 

oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie 
dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu 
postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, 
będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się 
o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 

9) Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia. 

2. Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 

1) W celu wstępnego potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu do oferty każdy 
wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału 
w postępowaniu oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w zakresie wskazanym w załączniku do 
SIWZ. 

2) Na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w art. 26 ust. 2 ustawy Wykonawca składa w formie 

pisemnej aktualne na dzień złożenia oświadczenia i dokumenty w zakresie spełniania warunków udziału 
w postępowaniu: 

a) Wykaz wykonanych usług, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków 
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – 

w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz 
których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały 
wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź 
inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku 
świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym 
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; 
w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne 

dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 
miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału 
w postępowaniu, 

b) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, 
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; w przypadku, gdy Zamawiający 
może uzyskać taki dokument w sposób określony w art. 26 ust. 6 ustawy, Zamawiający nie będzie 
wzywał Wykonawcy do jego złożenia, 

c) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że 
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub 
innego dokumentu potwierdzającego, 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; 

d) Aktualne 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, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo 



LUBUSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM 

 

„Sprzątanie w obiektach użytkowanych przez Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp.” 
BL-IX.272.8.2019 

 

Strona 8 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, 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. 

3) Zamawiającego żąda aby wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia 
podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu 
złożył oświadczenie o którym mowa w pkt 1 dotyczące tych podmiotów. 

4) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec 
nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału 
w postępowaniu, składa także oświadczenie o którym mowa w pkt 1 dotyczące tych podmiotów. 

5) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa 
w art. 86 ust. 5 ustawy, przekaże 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. 

6) W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 
26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126). 

7) Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa pkt 1, oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub innych dokumentów 
niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy 
lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, 
poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlegałaby 
odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

8) Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości 
zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty 
budowlane, dostawy lub usługi były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są 
wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. 

9) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:  

a) Zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 2 lit. od b) do d) niniejszej SIWZ - składa dokument 
lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 
potwierdzające odpowiednio, że: 

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (wystawione nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert), 

- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne 
albo że 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) Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt a), zastępuje się je dokumentem 
zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, 
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca 
zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 
Termin wystawienia stosuje się odpowiednio. 

IV. Podwykonawcy 

1) Zamawiający dopuszcza powierzenie realizacji części zamówienia podwykonawcom. 

2) Zamawiający żąda od Wykonawcy wskazania w złożonej ofercie części zamówienia, której 
wykonanie powierzy podwykonawcy Zamawiający wraz z podaniem nazwy podwykonawcy.  

3) W przypadku nie wskazania części zamówienia, która ma być realizowana przez podwykonawcę 
Zamawiający uzna, że całość zamówienia będzie wykonywana przez Wykonawcę osobiście. 
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4) W przypadku wskazania przez Wykonawcę w swojej Ofercie części zamówienia, które zamierza 
powierzyć Podwykonawcom, Wykonawca przed zawarciem umowy z Podwykonawcą musi uzyskać 
pisemną zgodę Zamawiającego na powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcy. 

5) Podstawą do uzyskania takiej zgody będzie wniosek Wykonawcy przedstawiający część zamówienia, 
którego wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcy wraz z wykazaniem zdolności 
Podwykonawcy do jej wykonania, do którego załączony będzie projekt umowy z Podwykonawcą. 

6) Zawarcie przez Wykonawcę umowy z Podwykonawcą bez zgody Zamawiającego będzie stanowiło 
rażące naruszenie Umowy. 

7) Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za działania i zaniechania każdego podwykonawcy, jego 
przedstawiciela lub pracowników jakby to były działania lub zaniechania Wykonawcy. 

V. Opis sposobu przygotowania oferty 

1. Wymagania i zalecenia ogólne 

1) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  

2) Podana w ofercie cena oferty uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją zadania, musi być 
podana w polskich złotych cyfrowo i słownie z uwzględnieniem wymagań związanych 
z postanowieniami umowy oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego. 

3) Oferta musi być przygotowana w języku polskim, pisemnie na papierze przy użyciu nośnika pisma nie 
ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów.  

4) Oferta i inne oświadczenia Wykonawcy muszą być podpisane przez osobę(y) uprawnioną(e) do 
reprezentowania Wykonawcy. 

5) Ofertę wraz z dokumentami należy umieścić w zaklejonym, nie naruszonym opakowaniu z napisem 

„Sprzątanie w obiektach użytkowanych przez Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. Nie 

otwierać przed 27.08.2019 r. godz. 12.00” oraz z nazwą i adresem siedziby Wykonawcy.  

6) Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kopii. Dokumenty złożone 
w formie kopii muszą być opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem” i poświadczone za zgodność 
z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. 

7) W przypadku podpisywania oferty lub poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów 
przez osobę nie wymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do 
oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii. 
W pełnomocnictwie wskazany musi być w szczególności zakres działania pełnomocnika. 

8) Osoba podpisująca ofertę lub pełnomocnictwo winna czytelnie podać imię i nazwisko lub może złożyć  
podpis w formie skróconej z pieczątką identyfikującą osobę. 

9) Każda poprawka w ofercie musi być podpisana przez osobę uprawnioną do podpisywana oferty. 

10) W interesie Wykonawcy jest, aby każda ze stron oferty była ponumerowana i parafowana. 

11) Wykonawca jest związany ofertą 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz 
z upływem terminu składania ofert.  

12) Ofertę należy złożyć do dnia 27.08.2019 roku do godz. 11.00  

13) Miejsce: Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp., ul. Jagiellończyka 8, 66–400 Gorzów Wlkp. 
– Kancelaria Ogólna. 

2. Zmiana lub wycofanie złożonej oferty. 

1) Zgodnie z art. 84 ust. 1 ustawy Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, 
zmienić lub wycofać ofertę. 

2) 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 takich samych 
zasad, jak składana oferta, tj. w opakowaniu odpowiednio oznakowanym „Sprzątanie w obiektach 



LUBUSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM 

 

„Sprzątanie w obiektach użytkowanych przez Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp.” 
BL-IX.272.8.2019 

 

Strona 10 

użytkowanych przez Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp.” oraz z nazwą i  adresem 

siedziby Wykonawcy oraz dodatkowo oznaczone słowami „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. 

3) Opakowania oznaczone napisem „ZMIANA” zostaną otwarte w trakcie otwarcia oferty Wykonawcy, 

który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną 
dołączone do oferty. W przypadku złożenia kilku opakowań z opisem „ZMIANA” przez jednego 
Wykonawcę na każdym opakowaniu „ZMIANY” należy je dodatkowo opatrzyć napisem „ZMIANA  
NR….” 

4) Wykonawca  ma prawo przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę poprzez złożenie 
pisemnego oświadczenia o zamiarze wycofania. Wraz z oświadczeniem Wykonawca załączy aktualny 
odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli 
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed upływem terminu do składania ofert. Z powyższego dokumentu powinno wynikać, że osoba 
podpisująca oświadczenie o wycofaniu oferty jest uprawniona do składania oświadczeń woli 
w imieniu Wykonawcy, który tę ofertę złożył. Wycofana oferta zostanie zwrócona Wykonawcy.  

3. Oferta wspólna Wykonawców. 

1) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do 

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu 
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy. 
Pełnomocnictwo musi jednoznacznie określać zakres umocowania i wskazywać pełnomocnika. 
Pełnomocnictwo musi być dołączone do oferty w formie oryginału lub kopii potwierdzonej 
notarialnie 

2) Wykonawcy występujący wspólnie (konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej), składają dokumenty 
potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu wspólnie, natomiast dokumenty 

potwierdzające brak podstaw do wykluczenia każdy odrębnie. 

3) Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia została wybrana, 
Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy 

regulującej współpracę tych Wykonawców, zgodnie z art. 23 ust. 4 ustawy.  

4. Zawartość oferty 

1) Formularz Oferty, 

2) Kalkulacja ceny Wykonawcy, 

3) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i oświadczenie o niepodleganiu 
wykluczeniu. 

VI. Wadium 

1) Wadium w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) należy wnieść przed upływem 
terminu składania ofert; 

2) Wadium Wykonawca wnosi w jednej lub w kilku następujących formach:  

a) pieniądzu, 

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że 
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,  

c) gwarancjach bankowych, 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 

9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 
42, poz. 275 z późn. zm.).  

3) W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu należy dokonać wpłaty przelewem na konto depozytowe nr 
61 1010 1704 0023 5213 9120 0000. Jako tytuł przelewu należy podać nazwę przedmiotu  zamówienia. 
Za chwilę faktycznego wniesienia wadium, w przypadku wnoszenia w postaci pieniężnej, uznaje się 
chwilę wpływu pieniędzy na rachunek bankowy Zamawiającego, 



LUBUSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM 

 

„Sprzątanie w obiektach użytkowanych przez Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp.” 
BL-IX.272.8.2019 

 

Strona 11 

4) W przypadku wniesienia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach oryginał poręczenia lub 
gwarancji należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert 
(Oryginał poręczenia lub gwarancji można dołączyć w jednej kopercie wraz z ofertą), 

5) Gwarancje i poręczenia muszą, przez cały okres, na jaki zostały wystawione, gwarantować 
bezwarunkową zapłatę kwot w nich określonych, na pierwsze pisemne wezwanie Zamawiającego 
zawierające oświadczenie, że zaistniała jedna z poniższych przesłanek: 

a) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust 3 ustawy nie złożył 
dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy lub pełnomocnictw, chyba że 
udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie, 

b) Wykonawca, którego ofertę wybrano odmówił podpisania umowy na warunkach określonych 
w ofercie, 

c) Wykonawca nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

d) Zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

6) Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 

najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została 
wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy. 

7) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium 

niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

8) Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed 
upływem terminu składania ofert. 

9) Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy 
rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku 
bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez 
Wykonawcę. 

10) Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium po 
wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia 
odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wniesie wadium w terminie 

określonym przez Zamawiającego. 

11) Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, 

o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 
25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 

12) Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana 
odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie lub 

jeśli zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy. 

VII. Informacja o trybie otwarcia, badania i oceny ofert 

1. Otwarcie ofert 

1) Zamawiający dokona otwarcia ofert zgodnie z art. 86 ust. 2 ustawy. 

2) Zamawiający dokona otwarcia ofert w dniu 27.08.2019 r. o godz. 12.00 w siedzibie Zamawiającego 
w sali nr 713. 

3) Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia. 

4) Po otwarciu ofert Zamawiający odczyta i odnotuje w protokole postępowania informacje określone 
w art. 86 ust. 4 ustawy. 

5) Informacja ogłaszana w trakcie otwarcia ofert zostanie niezwłocznie zamieszczona na stronie 
internetowej Zamawiającego. 

2. Kryteria oceny ofert 

O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będą poniższe kryteria: 



LUBUSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM 

 

„Sprzątanie w obiektach użytkowanych przez Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp.” 
BL-IX.272.8.2019 

 

Strona 12 

Lp

. 
Kryterium Waga kryterium (%) 

1. CENA 100% 

 

W trakcie badania i oceny ofert, kolejno ocenianym ofertom zostaną przyznane punkty według  wzoru: 

Najniższa cena 

C = ------------------------- x  100  x 100% 

Cena oferty ocenianej 

C – liczba punktów w kryterium cena 

Wyniki działań matematycznych zaokrąglane będą do dwóch miejsc po przecinku. 

3. Sposób obliczenia ceny 

1) Pod pojęciem „Ceny” należy rozumieć, zgodnie z przepisami art. 3 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 maja 
2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. 2019 poz. 178), wartość wyrażoną 
w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub 
usługę; w cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na 
podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów 
i usług lub podatkiem akcyzowym. 

2) Cenę oferty należy obliczyć na podstawie cen jednostkowych oraz powierzchni (w m2
) w dokumencie 

„Kalkulacja ceny Wykonawcy”.  

3) Cena oferty może być tylko jedna. 

4) Cena musi być podana w polskich złotych, cyfrowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po 
przecinku.  

5) Cena jednostkowa podana w dokumencie „Kalkulacja ceny Wykonawcy” ma charakter ryczałtu 
ilościowego i musi obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia. 

4. Badanie ofert i poprawianie oczywistych omyłek 

1) Na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 
dotyczących treści złożonych ofert.  

2) Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe oraz 
inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, nie powodujące istotnych zmian w treści 
oferty na zasadach określonych w art. 87 ust. 2 ustawy. 

3) Zgodnie  z treścią art. 24aa ustawy Zamawiający w niniejszym postepowaniu, najpierw dokona oceny 
ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie 
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

VIII. Wybór Wykonawcy 

1) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim 
wymaganiom określonym w niniejszej SIWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu 

o kryteria oceny ofert określonym w sekcji VII pkt 2 SIWZ.  

2) Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający jednocześnie zawiadomi 
Wykonawców, którzy złożyli oferty o:  

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo 
miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz 

nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy 

Wykonawców, którzy złożyli oferty a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium 
oceny ofert i łączną punktację; 

b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;  
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c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając 
uzasadnienie faktyczne i prawne. 

3) Ogłoszenie zawierające informacje wskazane w pkt 2 a) Zamawiający umieści na stronie internetowej 
http://bip.lubuskie.uw.gov.pl oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.  

IX. Umowa 

 

1. Wzór umowy 

1) Wzór umowy, w którym podano wszelkie istotne dla Zamawiającego warunki realizacji zamówienia, 
zawarty w niniejszej SIWZ nie podlega negocjacjom.  

2) Zmiana treści umowy może nastąpić wyłącznie w granicach unormowania art. 144 ust. 1 ustawy za 
zgodą obu stron. 

3) Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień umowy w stosunku do treści 
oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie ceny: 

a) jeśli konieczność wprowadzenia takiej zmiany jest skutkiem zmiany przepisów prawa 
w szczególności zmiany stawek podatku VAT, 

b) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie 
art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę – na 

wniosek Wykonawcy z załączeniem dowodów (tj. w szczególności kopie umów o pracę 
pracowników biorących udział w wykonaniu zamówienia) potwierdzających, że zmiana ta będzie 
miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, 

c) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne – na 

wniosek Wykonawcy z załączeniem dowodów potwierdzających, że zmiana ta będzie miała 
wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, 

d) w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 
kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 
kapitałowych – na wniosek Wykonawcy z załączeniem dowodów potwierdzających, że zmiana ta 
będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 

4) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu i sposobu  realizacji umowy w przypadku 

wystąpienia okoliczności wynikających z siły wyższej (np. powodzie, huragany, gwałtowne burze, 
itp. warunków pogodowych), uniemożliwiających realizację usługi. 

5) Niezależnie od okoliczności wymienionych w pkt 3 i 4 strony mogą dokonywać zmian umowy 
dotyczących w szczególności: 

a) zmiany osób odpowiedzialnych za realizację przedmiotu umowy, 

b) zmiany siedziby którejkolwiek ze stron umowy, 

c) zmiany dot. lokalizacji pomieszczeń przeznaczonych do sprzątania.  

6) Warunkiem wprowadzenia zmian do zawartej umowy jest sporządzenie pisemnego aneksu 
podpisanego przez obie strony Umowy pod rygorem nieważności. 

2. Zawarcie Umowy 

1) Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zostanie zawarta z Wykonawcą, który 
przedstawi najkorzystniejszą ofertę. 

2) Umowa zostanie zawarta według wzoru określonego w SIWZ, w terminie określonym zgodnie z art. 

94 ust. 1 lub 2 ustawy.  

3) W przypadku udzielenia zamówienia Wykonawcy, o którym mowa w art. 23 ust. 1 ustawy, 
Zamawiający przed podpisaniem umowy wymaga złożenia kopii zawartej umowy regulującej 
współpracę Wykonawców; 

4) Przed zawarciem umowy Zamawiający wymaga złożenia wypełnionego wykazu sprzętu oraz środków 
czystości przewidzianych do realizacji zamówienia, które stanowią załączniki do umowy.  
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5) Wykazy, o których mowa w pkt 4 podlegać będą akceptacji Zamawiającego w zakresie zgodności 
z opisem przedmiotu zamówienia.  

6) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia 
umowy Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, 
bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia 
postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy. 

7) Dwukrotne nieusprawiedliwione przez Wykonawcę niestawienie się w wyznaczonym terminie do 
podpisania umowy uznaje się za odstąpienie od zawarcia umowy, co upoważnia Zamawiającego do 
przeprowadzenia procedury zgodnie z art. 94 ust. 3 ustawy. 

X. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

     Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

XI. Środki odwoławcze 

1) Wykonawcy 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 

oraz organizacjom wpisanym na listę o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy przysługują Środki 
ochrony prawnej. 

2) Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym 
podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu 

w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego 
wniesienia. 

3) Odwołanie wobec treści ogłoszeni, a także postanowień specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia, w terminie 5 dni – od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień 
publicznych, lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej. 

4) Odwołanie wobec innych czynności – 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 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień 
Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia oraz 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeśli 
zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 

6) Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca 
się niezgodność z przepisami ustawy. 

7) Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia 
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.  

8) Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować 
Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu 
czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie. 

9) Szczegółowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej zostały określone w dziale VI ustawy. 

XII. Wzory dokumentów 

1) Formularz Oferty 

2) Kalkulacja ceny Wykonawcy, 

3) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i oświadczenie o niepodleganiu 
wykluczeniu, 

4) Wykaz wykonanych usług (składany na żądanie Zamawiającego), 
5) Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej, 
6) Wzór umowy. 
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XIII. Klauzula dot. RODO 

  

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:  

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewoda Lubuski z siedzibą w Gorzowie Wlkp. przy ul. 

Jagiellończyka 8;  

2. inspektorem ochrony danych osobowych w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. jest Pan 

Przemysław Pikuła, kontakt: iod@lubuskie.uw.gov.pl*; 

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

z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego: Sprzątanie w obiektach użytkowanych przez Lubuski 

Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp., nr BL-IX.272.8.2019 prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego;  

4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp””;  

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia 

zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres 

przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;  

6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem 

ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 

7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, 

stosowanie do art. 22 RODO; 

8. 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; 

9. nie przysługuje Pani/Panu: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

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

21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania 

Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

        

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub 

podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.  

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp 

oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.  
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, 

w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub 

prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 
W związku z tym, że realizacja umowy w sprawie zamówienia publicznego wiąże się z przetwarzaniem danych 

osobowych, pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą zawarta zostanie odrębna umowa w tym zakresie. 
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Lubuski Urząd Wojewódzki 

w Gorzowie Wlkp. 

ul. Jagiellończyka 8 

66-400 Gorzów Wlkp. 

 

OFERTA 

Nawiązując do ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego nr BL-IX.272.8.2019 pn.: 

„Sprzątanie w obiektach użytkowanych przez Lubuski Urząd Wojewódzki  
w Gorzowie Wlkp.” 

działając w imieniu i na rzecz 

 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

(nazwa, dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców, w przypadku konsorcjum zaznaczyć lidera konsorcjum) 

 

Oferuję wykonanie zamówienia   

za cenę  brutto  …………….....................zł  

(słownie:...........................................................................………………….................................. ....) 

Oświadczam, że cena zawiera wszystkie koszty wykonania zamówienia, jakie ponosi Zamawiający w przypadku 

wyboru niniejszej oferty. 

 

Termin realizacji:  

Oferuję wykonanie zamówienia w terminie od 1.10.2019 r. do 31.01.2021 r. 

 

Warunki płatności: w okresach miesięcznych w terminie 21 dni od daty prawidłowego wystawienia faktury 

VAT przez Wykonawcę 

 

Ponadto oświadczam, że: 

1) przedmiot zamówienia będę wykonywał samodzielnie/przy współudziale podwykonawców 

a)  ………………………………….. w zakresie……………………………………… 

b)  ………………………………….. w zakresie……………………………………… 

2) w zakresie pozostałej części przedmiot umowy wykonam samodzielnie. 

3) uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia, w którym upływa termin 

składania ofert; 

4) nie uczestniczę jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie dotyczącej niniejszego zamówienia; 

5) wadium w kwocie ……………………….. zostało wniesione w formie 

………………………………….. 

6) należę do kategorii: � mikro     � małe    � średnie    � duże  przedsiębiorstwo; 

7) składam ofertę na  ……… kolejno ponumerowanych stronach; 

8) Do oferty załączam następujące dokumenty: 
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……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

        

 …………………………………… 

         (podpis Wykonawcy)  

.............................., dnia ……………………………… 
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Kalkulacja ceny Wykonawcy 

 

Lp.  Rodzaj powierzchni podlegającej sprzątaniu  
Powierzchnia dziennego sprzątania  [m2] Miesięczna cena brutto 

za 1  m2 [zł] 

Ilość miesięcy 

świadczenia usługi  

Wartość brutto zł 
(kol. 5 x kol. 6 x 

kol. 7)  Jagiellończyka 8  Grottgera 24-25 Razem 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Pomieszczenia biurowe  7 070,03 - 7 070,03   16   

2 Łazienki 436,43 - 436,43   16   

3 Ciągi komunikacyjne 3 273,26 - 3 273,26   16   

  Uwzględniona stawka podatku VAT (poz. 1-3)   

4 
Tereny zewnętrzne  

  
8 584,00 180,00 8 764,00   16   

  Uwzględniona stawka podatku VAT (poz. 4)   

 
ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO (zł)   

 

   

 

 

…………………………………… 

         (podpis Wykonawcy)  

.............................., dnia ……………………………… 
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OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA 

 I SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

 

Przystępując do postępowania na „Sprzątanie w obiektach użytkowanych przez Lubuski Urząd 
Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. ” 

działając w imieniu Wykonawcy:  
 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

(podać nazwę i adres Wykonawcy) 

 

Nr telefonu i faksu: 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

E- mail 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

Oświadczam, że na dzień składania ofert  nie podlegam wykluczeniu z postępowania i spełniam warunki 

udziału w postępowaniu. 

 

W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy PZP wykluczy: 

1. wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do 

negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia; 

2. wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 

a) o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 

258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1600 

z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1468 z poźn. zm.), 

b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - 

Kodeks karny, 

c)  skarbowe, 

d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania 

wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);  

3. wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w 

spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej 

lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 2; 

4. wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o 

zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 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; 

5. wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w 

błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub 

obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej "kryteriami selekcji", lub który zataił te informacje lub 

nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów; 

6. wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd 

zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia; 

7. wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać 

informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

8. wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego 

pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej 
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umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym 

zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału 

w postępowaniu; 

9. wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji 

między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za 

pomocą stosownych środków dowodowych; 

10. wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia 

publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za 

czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2019 r. poz. 628 z późn. zm.); 

11. wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia 

publiczne; 

12. wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o 

ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub 

wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania 

nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.  

 

Zamawiający wykluczy również wykonawcę spełniającego następujące przesłanki określone w art. 24 ust 5 ustawy:  

1. w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu 

restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidacje 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 2019 poz. 243 z późn. zm.) 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 likwidacje jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo 

upadłościowe ((Dz. U. z 2019 r. poz. 498 z późn. zm); 

2. który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z 

wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych 

podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami 

lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności. 

 

 

Wykonawca ubiegający się o przedmiotowe zamówienie musi spełniać również warunki udziału w 
postępowaniu wyszczególnione w treści SIWZ dotyczące: 
b) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z 

odrębnych przepisów. 
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej. 

d) zdolności technicznej lub zawodowej. 
 

 

 Informacja w związku z poleganiem na zasobach innych podmiotów 

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez 
zamawiającego w rozdz. V SIWZ polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu) 
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Oświadczenie dotyczące podmiotu, na którego zasoby powołuje się wykonawca 

 

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, 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 zachodzą podstawy wykluczenia z 
postępowania o udzielenie zamówienia 

 

 

 

 

 

 

 

..........................., dnia .................. 2019 r.     .....................................................  

(podpis Wykonawcy)   
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………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

(nazwa i adres wykonawcy) 

Wykaz wykonanych usług 

 

 

 

Do wykazu załączam dowody potwierdzające, że usługi te zostały lub są wykonywane należycie. 

 

 

 

………………………… 

(podpis Wykonawcy)    ............................., dnia ………………………………. 

 

Lp. Przedmiot i zakres usługi 
Data i miejsce wykonania 

(data rozpoczęcia/ 

zakończenia) 

Wartość 

zamówienia 

(brutto) 

Odbiorca 

 

1. 
  

 

 

 

2. 
  

 

 

3.   

 

 

4.   

 

 

5.   
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Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekaże 

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 

 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE GRUPY KAPITAŁOWEJ 

 

Nazwa Wykonawcy ................................................................................................. 

 

Adres Wykonawcy ................................................................................................. 

 

W związku z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Sprzątanie w obiektach 

użytkowanych przez Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp.”  

znak BL-IX.272.8.2019, na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 informuję, że: 

□  nie należę do grupy kapitałowej z wykonawcą, który złożył odrębną ofertę w ww. postępowaniu 

□ należę do grupy kapitałowej z wykonawcą, który złożył odrębną ofertę w ww. postępowaniu 

Do oświadczenia dołączam dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 

konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 

 

 

 

……………………………………………….. 

         (podpis Wykonawcy) 

        

............................., dnia ………………………………. 

 

 

 


