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ROZDZIAŁ I INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW 

 
 

I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

 

Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A.  

Adres: 39-300 Mielec, ul. Chopina 18 

Tel.: (+48) 797 600 310 

NIP: 817-00-05-093 

Numer rachunku bankowego: 6512402656 1111000037930507 

e-mail: marr_pzp@marr.com.pl 

 

Adres skrzynki ePUAP: ARR_MARR_SA 

Nazwa: Agencja Rozwoju Regionalnego „MARR” Spółka Akcyjna 

Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie oraz na której 

będą dostępne  wszelkie  dokumenty  związane  z  prowadzoną  procedurą: 

https://miniportal.uzp.gov.pl  

 

 

II. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

 

1. W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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, dalej: RODO) informujemy, iż na podstawie art. 13 RODO od dnia 25 

maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane  

z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Agencję Rozwoju Regionalnego 

„MARR’ SA w Mielcu. 

2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Agencja Rozwoju Regionalnego 

„MARR” S.A. ul. Chopina 18, 39-300 Mielec. (nr tel. 17 773 82 56, adres e-mail: 

marr@marr.com.pl). 

3. W „MARR” S.A. wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można 

skontaktować się pod adresem e-mail: iod@marr.com.pl. 

4. „MARR” S.A. przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu realizacji zadań pracodawcy, 

na podstawie przepisów prawa, w tym Kodeksu Pracy, Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie 

Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 

1081/2006 oraz stosownych przepisów wykonawczych. 

5. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym w pkt 3, Pani/Pana dane 

osobowe mogą być udostępniane tylko uprawnionym odbiorcom lub kategoriom 

odbiorców danych osobowych w uzasadnionych przypadkach na podstawie odpowiednich 

przepisów prawa albo umowy. 

mailto:marr_pzp@marr.com.pl
https://miniportal.uzp.gov.pl/
mailto:marr@marr.com.pl
mailto:iod@marr.com.pl
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6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w ramach dokumentacji prowadzonej przez 

„MARR” S.A. przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 

3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji. 

7. W związku z przetwarzaniem przez „MARR” S.A., Pani/Pana danych osobowych, 

przysługuje Pani/Panu prawo do: 

1) dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że 

udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać 

tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest MARR S.A.; 

2) sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO; 

3) usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO, przetwarzanych na podstawie 

Pani/Pana zgody; w pozostałych przypadkach, w których „MARR” S.A. przetwarza 

dane osobowe na podstawie przepisów prawa, dane mogą być usunięte po 

zakończeniu okresu archiwizacji; 

4) ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO; 

5) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21 RODO,  

z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których MARR S.A posiada 

uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa. 

8. W przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie art. 

6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, 

przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu 

na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem. 

9. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez „MARR” S.A Pani/Pana danych osobowych 

narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu 

nadzorczego, o którym mowa w art. 51 RODO. 

10. Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu. 

 

III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

 

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym - z możliwością 

przeprowadzenia fakultatywnych negocjacji - o jakim stanowi art. 275 pkt 2) ustawy 

Pzp oraz niniejsza Specyfikacja Warunków Zamówienia, zwana w dalszej treści SWZ.  

2. Niniejsze postępowanie prowadzone jest po numerem sprawy: 4/MARR/2021 

3. Zamawiający zgodnie z art. 275 pkt 2) ustawy Pzp przewiduje prowadzenie negocjacji  

w celu ulepszenia treści oferty, które podlegać będą ocenie w ramach kryteriów oceny 

ofert, a po zakończeniu negocjacji Zamawiający zaprosi Wykonawców do składania ofert 

dodatkowych. 

4. Negocjacje, o których mowa powyżej nie będą mogły prowadzić do zmiany treści SWZ 

oraz będą dotyczyć wyłącznie tych elementów oferty, które podlegać będą ocenie 

w ramach kryteriów oceny ofert. 

5. Zamawiający przewiduje możliwość ograniczenia liczby Wykonawców, których zaprosi do 

negocjacji stosując wyłącznie kryterium ceny. 

6. Zamawiający zaprosi do negocjacji, o ile będą prowadzone, trzech Wykonawców, 

których oferty nie podlegać będą odrzuceniu i zostaną ocenione najwyżej na podstawie 

kryterium ceny. Do negocjacji zostaną zaproszeni Wykonawcy, którzy zaoferują 

najniższą cenę.  
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7. Ofertę Wykonawcy niezaproszonego do negocjacji uznaje się za odrzuconą. 

8. Jeżeli liczba Wykonawców, którzy w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu złożą oferty 

niepodlegające odrzuceniu, będzie mniejsza niż trzy, Zamawiający będzie kontynuował 

postępowanie. 

9. Jeżeli Zamawiający uzna po otwarciu ofert, że nie będzie prowadził negocjacji, 

dokona wyboru najkorzystniejszej oferty spośród niepodlegających odrzuceniu 

ofert złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu. 

10. Zamawiający poinformuje równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy w odpowiedzi 

na ogłoszenie o zamówieniu złożą oferty, o Wykonawcach: 

1) których oferty nie zostały odrzucone oraz punktacji przyznanej ofertom w każdym 

kryterium oceny ofert i łącznej punktacji; 

2) których oferty zostały odrzucone; 

3) którzy nie zostali zakwalifikowani do negocjacji oraz punktacji przyznanej ich ofertom  

w każdym kryterium oceny ofert i łącznej punktacji, w przypadku, o którym mowa  

w art. 288 ust. 1 ustawy Pzp; 

podając uzasadnienie faktyczne i prawne.  

11. Zamawiający w zaproszeniu do negocjacji wskaże miejsce, termin i sposób prowadzenia 

negocjacji oraz kryteria oceny ofert w ramach których będą prowadzone negocjacje w celu 

ulepszenia treści ofert. 

12. Prowadzone negocjacje będą miały charakter poufny. Zamawiający udostępni oferty wraz  

z załącznikami złożone w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu niezwłocznie po 

otwarciu tych ofert, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia ich otwarcia. 

13. Zamawiający  poinformuje równocześnie wszystkich Wykonawców, których oferty złożone 

w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu nie zostaną odrzucone, o zakończeniu 

negocjacji oraz zaprosi ich do składania ofert dodatkowych. 

14. Zamawiający wyznaczy termin na złożenie ofert dodatkowych z uwzględnieniem czasu 

potrzebnego na przygotowanie tych ofert, z tym że termin ten nie będzie krótszy niż 5 dni 

od dnia przekazania zaproszenia do składania ofert dodatkowych. 

15. Wykonawca będzie mógł złożyć ofertę dodatkową, która zawierać będzie nowe 

propozycje w zakresie treści oferty podlegających ocenie w ramach kryteriów oceny ofert 

wskazanych przez Zamawiającego w zaproszeniu do negocjacji. Oferta dodatkowa nie 

będzie mogła być mniej korzystna w żadnym z kryteriów oceny ofert wskazanych 

w zaproszeniu do negocjacji niż oferta złożona w odpowiedzi na ogłoszenie 

o zamówieniu. Oferta przestaje wiązać Wykonawcę w zakresie, w jakim złoży on ofertę 

dodatkową zawierającą korzystniejsze propozycje w ramach każdego z kryteriów oceny 

ofert  wskazanych w zaproszeniu do negocjacji. Oferta dodatkowa, która będzie mniej 

korzystna w którymkolwiek z kryteriów oceny ofert wskazanych w zaproszeniu 

do negocjacji niż oferta złożona w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu, podlegać 

będzie odrzuceniu. 

16. Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia nie przekracza progów unijnych 

o jakich mowa w art. 3 ustawy Pzp.   

17. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

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

19. Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej. 
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20. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie 

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

21. Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części. Podział niniejszego 

zamówienia na części przyczynić mógłby się do ograniczenia konkurencji, wystąpienia 

nadmiernych trudności technicznych oraz kosztów wykonania zamówienia. Potrzeba 

skoordynowania działań różnych Wykonawców realizujących poszczególne części 

zamówienia mogłaby niekorzystnie wpłynąć na jego właściwą realizację. 

22. Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych. 

 

IV. ŹRÓDŁO FINANSOWANIA 

 

Zamówienie finansowane jest ze środków własnych Zamawiającego. 

 

V. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. Przedmiotem zamówienia są kompleksowe usługi utrzymania czystości pomieszczeń 

wewnętrznych użytkowanych przez Agencję Rozwoju regionalnego MARR S.A. w Mielcu 

oraz terenów zewnętrznych. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Rozdziale II i III niniejszej 

SWZ.  

3. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień polegających na powtórzeniu podobnych  

usług, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, do wysokości 50% zamówienia 

podstawowego. 

4. Przedmiot zamówienia nazywany jest w dalszej treści Specyfikacji Warunków Zamówienia 

„przedmiotem zamówienia”. 

5. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 

23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny, oraz ustawie z dnia 11 września 2019 roku Prawo 

zamówień publicznych. 

6. CPV (Wspólny Słownik Zamówień): 

Główny przedmiot: 

90911200-8 - Usługi sprzątania budynków 

Dodatkowe przedmioty: 

90910000-9 – Usługi sprzątania  
90919200-4 – Usługi sprzątania biur  
90911300-9 – Usługi czyszczenia okien  
90620000-9 – Usługi odśnieżania  
45452000-0 – Zewnętrzne czyszczenie budynków 

7. Zamawiający stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez 

Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na podstawie umowy o pracę 

osób wykonujących prace objęte przedmiotem zamówienia wskazane w opisie przedmiotu 

zamówienia, w tym prac fizycznych, jeżeli wykonywanie tych czynności polega na 

wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku 

Kodeksu pracy. Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie 

o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców i dalszych 

podwykonawców do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów 
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Kodeksu pracy osób wykonujących czynności, o których mowa powyżej. Wykonawca 

przed przystąpieniem do wykonywania przedmiotu zamówienia będzie zobowiązany 

złożyć na piśmie oświadczenie o zatrudnieniu odpowiednio przez Wykonawcę, 

podwykonawcę, dalszego podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu 

przepisów Kodeksu pracy osób wykonujących czynności, o których mowa powyżej. Wraz 

z oświadczeniem Wykonawca składa na piśmie wykaz osób zatrudnionych na podstawie 

umowy, które będą realizowały zamówienie. Wraz z wykazem Wykonawca jest 

zobowiązany przedstawić określone we wzorze umowy dowody zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wskazanych w wykazie. Wykonawca zobowiązany jest 

niezwłocznie zawiadamiać Zamawiającego na piśmie o każdej zmianie dotyczącej danych 

z tego wykazu.  

8. Zamawiający dopuszcza wykonanie zamówienia przy udziale podwykonawców. 

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym – stanowiącym 

załącznik nr 1 do niniejszej IDW - części zamówienia, których wykonanie Wykonawca 

powierzy podwykonawcom oraz podania firm podwykonawców i wartości lub 

procentowego udziału usług realizowanych przez danego podwykonawcę. 

 

VI. WIZJA LOKALNA 

 

Biorąc pod uwagę specyfikację zamówienia Zamawiający nie przewiduje przed 

sporządzeniem oferty przeprowadzenie wizji lokalnej lub sprawdzenia dokumentów i tym 

samym Zamawiający nie narusza art. 131 ust. 2 ustawy Pzp ustalając termin 

składania ofert tożsamy z minimalnym terminem składania ofert określonym 

w ustawie Pzp. 

 

VII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 

Termin wykonania zamówienia wynosi: 24 miesiące od dnia zawarcia umowy 

 

VIII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają 

wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale IX IDW, oraz spełniają określone 

przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu. 

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

dotyczące: 

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: 

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: 

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 

4) zdolności technicznej lub zawodowej: 

Zamawiający określa w powyższym zakresie następujące warunki: 
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Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca ubiegający się o zamówienie 

wykaże, że  w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania 

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie 

wykonał lub wykonuje, co najmniej 1 usługę w zakresie kompleksowego 

sprzątania w czynnym obiekcie użyteczności publicznej o wartości tej usługi 

wynoszącej co najmniej 70 000,00 zł brutto oraz załączy dowody, że usługa ta  

została wykonana lub jest wykonywana należycie. 

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

zamówienia,  w  odniesieniu  do  warunku  dotyczącego zdolności   technicznej   lub 

zawodowej dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców 

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

wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, 

w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy  

w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ 

na realizację zamówienia. 

 

IX. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 

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

do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych: 

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

2) w art. 109 ust. 1 pkt. 4, 5, 7 ustawy Pzp, tj.: 

a) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami 

zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność 

gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji 

wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia 

tej procedury; 

b) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa 

jego uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego 

działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał 

zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych 

dowodów; 

c) który z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie 

nie wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał 

istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia 

publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub 

odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji 

uprawnień z tytułu rękojmi za wady. 

2. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 ustawy Pzp.  
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X. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ DOSTARCZYĆ 
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU  
W POSTĘPOWANIU ORAZ WYKAZANIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA 
(PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE) 

 

1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert 

oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw 

do wykluczenia z postępowania zgodnie z załącznikiem nr 2 do IDW. 

2. Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 powyżej stanowią wstępne 

potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału 

w postępowaniu. 

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

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

środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia. 

4. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy, o których mowa powyżej 

obejmują: 

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

przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 

16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym Wykonawcą, 

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

udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie 

oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - 

załącznik nr 4 do IDW; 

2) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji  

i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy 

Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem, jeżeli 

odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; 

3) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 

również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania 

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz  

z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których 

usługi zostały wykonane oraz  załączeniem dowodów określających, czy te usługi 

zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których 

mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz 

którego 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 

wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania ofert - załącznik nr 5 do IDW. 

5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w ust. 4 pkt. 2, składa 

dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie 
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ogłoszono upadłości. Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

6. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje 

się dokumentów, o których mowa w ust. 4 pkt 2, zastępuje się je w całości lub części 

dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby 

albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument 

miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w  kraju, w którym Wykonawca ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, 

złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem 

samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub 

miejsce zamieszkania Wykonawcy.  

7. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli: 

1) może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, 

w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 

roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile 

wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp 

dane umożliwiające dostęp do tych środków; 

2) podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada 

zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp. 

8. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które 

Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich 

prawidłowość i aktualność. 

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

składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w szczególności 

przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 roku 

w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, 

jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz rozporządzenia Prezesa Rady 

Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania 

informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków 

komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub 

konkursie. 

 

XI. POLEGANIE NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW 

 

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu 

polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających 

zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. 

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

zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają 

świadczenie do realizacji którego te zdolności są wymagane. 

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

zasoby, składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby 

do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego 

zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca 

realizując Zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Wzór 

oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do IDW. 
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4. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby 

zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę 

spełniania warunków udziału w postępowaniu, a także zbada, czy nie zachodzą wobec 

tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy. 

5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie 

potwierdzą spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zajdą 

wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca 

w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub 

podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

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

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

ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów 

udostępniających zasoby. 

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

udostępniających zasoby, przedstawi, wraz z oświadczeniem, o którym mowa 

w Rozdziale X ust. 1 IDW, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, 

potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie 

warunków  udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego 

zasoby, zgodnie z katalogiem dokumentów określonych w Rozdziale X IDW. 

 

XII. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ 
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA (SPÓŁKI CYWILNE/ KONSORCJA) 

 

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

Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo 

do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.  

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

oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 IDW, składa każdy z Wykonawców. 

Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków 

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

w postępowaniu. 

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

oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy, zgodnie  

z wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszej IDW.  

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

składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

 

XIII. SPOSÓB KOMUNIKACJI ORAZ WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 

 

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

informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym, 

a Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp, odbywa się przy 

użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej 

rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 

roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 
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2. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowe środki 

dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby oraz 

wszystkie inne dokumenty wymagane wraz z ofertą sporządza się w postaci 

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

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

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

elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.  

3. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, 

który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego 

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

marr_pzp@marr.com.pl. 

4. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego, zobowiązany jest posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto 

na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, 

wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”. 

5.  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 systemu 

miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji 

publicznej (ePUAP). 

6. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: 

„Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i  „Formularza 

do komunikacji” musi wynosić 150 MB. 

7. 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. 

8. Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jako załącznik 

do niniejszej IDW – załącznik nr 8. Dane postępowanie można wyszukać również na liście 

wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze 

strony głównej z zakładki Postępowania. 

9. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: 

1) w zakresie proceduralnym: 

a) Pani Małgorzata Basiak, nr tel.: 504 123 786; 

2) w zakresie merytorycznym: 

a) Pan Jerzy Czerkies, nr tel.: 797 600 321. 

10. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawcy powinni posługiwać się 

numerem przedmiotowego postępowania.  

11. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym, 

a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz 

przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego 

formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego 

przez miniPortal.  

12. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty 

elektronicznej, email: marr_pzp@marr.com.pl.  

13. Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza 

do komunikacji” jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania 
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dokumentów elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w ust. 12 

powyżej adres e-mail. 

14. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami 

określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 roku 

w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych 

dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, 

Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 roku w sprawie podmiotowych środków 

dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający 

od wykonawcy 

15. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. 

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

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

treści SWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu 

składania odpowiednio ofert.  

17. Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w ust. 16 powyżej, 

przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich 

zainteresowanych Wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego 

przygotowania i złożenia ofert. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie 

wpłynął w terminie, o którym mowa w ust. 16 powyżej, Zamawiający nie ma obowiązku 

udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert. 

18. Przedłużenie terminu składania ofert, o których mowa w ust. 17 powyżej, nie wpływa 

na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ. 

 

 

XIV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT ORAZ WYMAGANIA FORMALNE 
DOTYCZĄCE SKŁADANYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 

 

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

2. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ. 

3. Ofertę składa się na Formularzu Ofertowym - zgodnie z załącznikiem nr 1 do IDW. Wraz  

z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:  

1) oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 IDW; 

2) zobowiązanie innego podmiotu oraz oświadczenie, o których mowa w Rozdziale XI 

IDW (jeżeli dotyczy); 

3) oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonują poszczególni Wykonawcy, 

o którym mowa w rozdziale XII ust. 3 IDW (jeżeli dotyczy); 

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

pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy).  

4. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania 

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

dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez 

upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. W celu potwierdzenia, że osoba 

działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, zamawiający 

żąda od wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej 

Ewidencji  i  Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru.  
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5. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory  

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

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

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

elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.  

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

na ofertę powinien być czytelny. 

8. Jeśli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca 

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

udostępnione oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa. 

9. Wykonawca składa ofertę o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, za pośrednictwem 

„Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na 

ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty 

przez Wykonawcę jest dostępna dla Wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego 

postępowania. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki 

ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem. 

10.  Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji 

użytkownika”, dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/. 

11. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 

Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym  

i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia 

„Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”, a następnie wraz z plikami 

stanowiącymi jawną część należy ten plik zaszyfrować. 

12. Do formularza oferty należy dołączyć wszystkie niezbędne oświadczenia również w formie 

elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub 

podpisem osobistym, a następnie wszystkie pliki stanowiące ofertę zaszyfrować. 

13. Opatrzenie kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź zaufanym 

lub tez osobistym jedynie „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty 

lub wniosku” przesyłanego przez skrzynkę podawczą ePUAP nie jest równoznaczne 

ze złożeniem oferty w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej 

podpisem zaufanym lub osobistym. Prawidłowy sposób podpisania oferty został 

wyjaśniony w opinii Urzędu Zamówień Publicznych pt. „Jak należy podpisać ofertę  

w postaci elektronicznej?” dostępnej pod adresem https://www.uzp.gov.pl/strona-

glowna/slider-aktualnosci/jak-nalezy-podpisac-oferte-w-postaci-elektronicznej/jak-

nalezy-podpisac-oferte-w-postaci-elektronicznej. 

14. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert. 

15. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę 

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

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

został opisany w „Instrukcji użytkownika” dostępnej na miniPortalu.  

16. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany 

ani wycofać złożonej oferty. 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
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17. Podmiotowe środki dowodowe lub inne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające 

umocowanie do reprezentowania, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz 

z tłumaczeniem na język polski. 

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

z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca składający ofertę. Zamawiający 

nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

 

XV. SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY 

 

1. Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę na podstawie Formularza Cenowego 

stanowiącego załącznik nr 1.1 do IDW w oparciu o kalkulacje własną Wykonawcy (należy 

wypełnić wszystkie pozycje zawarte w Formularzu Cenowym) i wpisana do Formularza 

ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do IDW. Podstawą obliczenia ceny oferty jest opis 

przedmiotu zamówienia oraz wzór umowy zawarte w Rozdziale II i III SWZ.   

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

zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz istotnymi postanowieniami 

umowy określonymi w niniejszej SWZ.  

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

miejsc po przecinku. 

4. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walucie obcej. 

5. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego 

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

i usług, dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu Zamawiający doliczy do 

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

obowiązek rozliczyć. W ofercie, o której mowa w ust. 1 powyżej, Wykonawca ma 

obowiązek: 

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

u Zamawiającego obowiązku podatkowego; 

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

prowadziły do powstania obowiązku podatkowego; 

3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym 

Zamawiającego, bez kwoty podatku; 

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

będzie miała zastosowanie. 

XVI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w niniejszym postepowaniu.  

 

XVII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

 

1. Wykonawca zgodnie z art. 307 ustawy Pzp będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. 

do dnia 16 grudnia 2021 roku. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz 

z upływem terminu składania ofert. 

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

związania ofertą wskazanego w ust. 1 powyżej, Zamawiający przed upływem terminu 
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związania ofertą zwróci się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody 

na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni. 

 Przedłużenie terminu związania ofertą wymagać będzie złożenia przez Wykonawcę 

pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. 

3. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie spowoduje utraty 

wadium. 

 

XVIII. SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

 

1. Ofertę należy złożyć poprzez miniPortal, o którym mowa w rozdziale XIII niniejszej IDW, 

do dnia 17 listopada 2021 roku, do godziny 09:00. 

2. Otwarcie ofert następ w dniu 17 listopada 2021 roku, o godzinie 10:00.   

3. Otwarcie ofert nastąpi poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po 

zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i nastąpi poprzez wskazanie pliku 

do odszyfrowania. 

4. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zgodnie z art. 222 ust. 5 ustawy Pzp 

udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:  

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

działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty 

zostały otwarte; 

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 

5. Najpóźniej przed otwarciem ofert, Zamawiający w myśl art. 222 ust. 4 ustawy Pzp 

udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką 

zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  

XIX. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW  
I SPOSOBU OCENY OFERT 

 

1. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty, stosując następujące kryteria, 

gdzie 1% = 1 pkt: 

 

Lp. Kryterium Waga 

1. Cena  100% 

RAZEM 100% 

 
2. Kryterium „Cena”  

W tym kryterium Wykonawca będzie mógł uzyskać maksymalnie 100 punktów. Przyznane 

punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku. 

Kryterium „Cena” będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie 

przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym 

stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej IDW. Ilość punktów w tym kryterium zostanie 

obliczona zgodnie z poniższym wzorem: 
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C = [Cmin / Co] x 100 pkt 

 

gdzie:  

C – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena”; 

Cmin – najniższa cena brutto w złożonych ofertach (zł); 

Co – cena brutto w ocenianej ofercie (zł). 

 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów. 

3. Punktacja przyznawana ofertom w ramach kryterium oceny ofert będzie liczona  

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

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

dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny. 

5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana 

za najkorzystniejszą. Jeżeli Zamawiający nie będzie prowadził negocjacji, dokona wyboru 

najkorzystniejszej oferty spośród niepodlegających odrzuceniu ofert.  

 

XX. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE 

PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO 

 

1. Wykonawca przed podpisaniem umowy na wezwanie Zamawiającego przedłoży: 

a) umowę regulującą współpracę – w przypadku złożenia oferty przez Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o zamówienie; 

b) pełnomocnictwo do zawarcia umowy, jeżeli nie wynika ono z treści oferty; 

2. Przed przystąpieniem do wykonania zamówienia, Wykonawca o ile będą już znane, poda 

nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu  

z nimi, zaangażowanych w świadczenie usług. Wykonawca będzie zobligowany 

zawiadomić Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu 

pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazać informację na temat 

nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie powierzy realizację przedmiotu 

zamówienia. 

3. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym 

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

4. Zamawiający będzie mógł zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed 

upływem terminu, o którym mowa w ust. 3 powyżej, jeżeli  w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia prowadzonym w trybie podstawowym złożona zostanie tylko jedna oferta. 

5. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, będzie zobowiązany 

przed podpisaniem umowy do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy  

w wysokości i formie określonej w Rozdziale XXI IDW. 

6. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się 

o udzielenie zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem 

umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych 

Wykonawców.  

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

przez Zamawiającego. 
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XXI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA 
UMOWY 

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

 

XXII. INFORMACJE O TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY ORAZ MOŻLIWOŚCI JEJ ZMIANY 

 

1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego na warunkach określonych we wzorze umowy, stanowiącym Rozdział 

II SWZ. 

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

zobowiązaniem zawartym w ofercie. 

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

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

we wzorze umowy, stanowiącym Rozdział II SWZ. 

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

pisemnej. 

XXIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 
WYKONAWCY 

 

1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują Wykonawcy, oraz 

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

może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.  

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie 

zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym 

na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich 

Przedsiębiorców. 

3. Odwołanie przysługuje na: 

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

o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której 

zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy; 

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania 

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

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

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

zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub treści SWZ na stronie 

internetowej prowadzonego postępowania. 

6. Odwołanie wnosi się w terminie: 

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

podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej, 
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2) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej 

podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż 

określony w pkt 1). 

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

dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć 

wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

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

ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga 

do sądu. 

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

przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku Kodeks postępowania cywilnego 

o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej. 

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

zwanego dalej "sądem zamówień publicznych". 

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

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

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

pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku 

Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem. 

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

zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. 

 

 

XXIV. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO IDW 

Załącznik nr 1 Formularz Ofertowy; 

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

warunków udziału w postępowaniu; 

Załącznik nr 3 Zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia niezbędnych 

zasobów Wykonawcy; 

Załącznik nr 4 Oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności 

do tej samej grupy kapitałowej; 

Załącznik nr 5 

Załącznik nr 6 

 

 

Załącznik nr 7  

 

Wykaz usług; 

Oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonują poszczególni 

Wykonawcy – dotyczy Wykonawców wspólnie ubiegających się 

o udzielenie zamówienia; 

ID oraz link do postępowania – miniPortal. 
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ROZDZIAŁ II WZÓR UMOWY 

  

UMOWA  NR PZP/…/2021 (WZÓR) 

                  

zawarta w dniu  …………..2021 roku, pomiędzy Zamawiającym – Agencją Rozwoju 

Regionalnego MARR  S.A.  z siedzibą 39-300 Mielec, ul. Chopina 18 zarejestrowaną  

w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000049617, 

NIP: 817-000-50-93, REGON: 690024569, o kapitale zakładowym w wysokości 23.914.000,00 

zł w całości wpłaconym, reprezentowaną przez Pana Łukasza Gajdowskiego – Prezesa 

Zarządu i Pana Antoniego Górskiego – Wiceprezesa Zarządu, zwaną dalej Zamawiającym,  

a ……………………………………………..., zwaną/ym dalej Wykonawcą. 

 

§ 1. 

Przedmiot umowy 

1. Na podstawie ustawy z dnia 11 września 2021 r. Prawo zamówień publicznych w trybie 

podstawowym – wariant II, Zamawiający zleca, a Wykonawca  przyjmuje do realizacji  

zamówienie publiczne pn. Kompleksowe usługi utrzymania czystości pomieszczeń 

wewnętrznych oraz trenów zewnętrznych:  utwardzonych i zielonych użytkowanych przez 

Agencję Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w Mielcu.   

2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa umowa i następujące załączniki do 

umowy:  

1) opis przedmiotu zamówienia, jako załącznik nr 1, 

2) oferta Wykonawcy, jako załącznik nr 2, 

3) wykaz środków chemicznych  zatwierdzonych przez Zamawiającego, jako załącznik nr 3, 

4) wzór oświadczenia o zachowaniu tajemnicy przez personel Wykonawcy, jako załącznik nr 4. 

 

§ 2. 

Materiały i urządzenia 

1. Do wykonania przedmiotu umowy Wykonawca użyje własnych materiałów, maszyn  

i urządzeń. 

2. Przy realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się stosować materiały 

dopuszczone do obrotu i stosowania. 

3. Przed podpisaniem umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wykaz środków 

chemicznych, które będą stosowane przy wykonywaniu przedmiotu umowy wraz z kartami 

charakterystyki. W terminie 7 dni od przedłożenia wykazu Zamawiający zatwierdzi lub 

wykluczy poszczególne środki przedłożone przez Wykonawcę. Wykaz środków 

zatwierdzonych przez Zamawiającego  będzie stanowił Załącznik nr 3 do umowy. 

4. W terminie dwóch dni od dnia podpisania  umowy, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu 

harmonogram wykonywania okresowych usług sprzątania.  

 

§ 3. 

Klauzula zatrudnienia 

1. Zamawiający określa obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę wszystkich 

osób wykonujących prace objęte zakresem zamówienia, w tym prace fizyczne – jeżeli 

wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów 

Kodeksu pracy. 
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2. Obowiązek określony w ust. 1 dotyczy także podwykonawców. Wykonawca jest 

zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy 

zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na podstawie umowy  o pracę 

wszystkich osób wykonujących czynności o których mowa w ust. 1. 

3. Wykonawca, przed przystąpieniem do wykonywania przedmiotu umowy, składa wykaz 

osób, które realizują zamówienie wraz z oświadczeniem, że są one zatrudnione na 

podstawie umowy o pracę oraz posiadają aktualne badania lekarskie, niezbędne do 

wykonywania powierzonych im obowiązków. Zamawiający nie dopuści Wykonawcy do 

realizacji przedmiotu umowy do momentu otrzymania wykazu, o którym mowa w zdaniu 

poprzedzającym. Wynikłe z tego opóźnienie w realizacji przedmiotu zamówienia będzie 

traktowane, jako opóźnienie z winy Wykonawcy. 

4. Wykonawca określa obowiązek by każda z osób uczestniczących w realizacji 

przedmiotu umowy, zobowiązała się nie ujawniać żadnych informacji, z którymi 

zapoznała się podczas realizacji umowy. Wzór oświadczenia poufności informacji 

stanowi załącznik nr 4 do umowy. 

5. Zmiana wykazu osób, o którym mowa w ust. 3 nie wymaga aneksu do umowy. 

Wykonawca przed skierowaniem osób objętych zmianą do wykonywania czynności 

objętych przedmiotem zamówienia,  przedstawia Zamawiającemu stosowną korektę 

listy.   

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania 

przedmiotu umowy w celu zweryfikowania, czy osoby wykonujące czynności przy 

realizacji zamówienia są osobami wskazanymi przez Wykonawcę w wykazie, o którym 

mowa w ust. 3. Osoby oddelegowane przez Wykonawcę są zobowiązane podać imię  

i nazwisko podczas kontroli przeprowadzanej przez Zamawiającego. W razie odmowy 

podania danych umożliwiających identyfikację osób wykonujących prace na terenach  

i obiektach będących przedmiotem zamówienia, Zamawiający wzywa Wykonawcę do 

wydania zakazu wykonywania przez te osoby prac do momentu wyjaśnienia podstawy 

ich zatrudnienia oraz złożenia pisemnego oświadczenia wskazującego dane osób, które 

odmówiły ich podania podczas kontroli Zamawiającego. 

7. Wykonawca jest zobowiązany nie później niż w ciągu 2 dni od dnia wezwania przez 

Zamawiającego przedstawić następujące dowody zatrudnienia na podstawie umowy  

o pracę osób wskazanych w wykazie, o którym mowa w ust. 3: 

1) oświadczenie, zatrudnionego pracownika zawierające informacje, w tym dane 

osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę,  

w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia 

umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika, datę 

złożenia oświadczenia, podpis pracownika, 

2) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie 

Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności dokładne 

określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, 

wskazanie że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na 

podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem imion i nazwisk, liczby tych osób, 

rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnione do 

złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy, 

3) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę kopie umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie 
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realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy 

lub podwykonawcy (wraz z dokumentami regulującymi zakres obowiązków, jeżeli 

został sporządzony) zawierającą 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, 

4) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne 

z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy, 

5) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 

pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną, z wyjątkiem imienia i nazwiska,  

w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie  

z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. 

 

§ 4. 

Termin obowiązywania umowy 

Przedmiot niniejszej umowy wykonywany będzie w okresie 24 miesięcy od dnia zawarcia 

umowy. 

 

§ 5. 

Zasady realizacji umowy 

1. Strony ustalają, że usługi będące przedmiotem umowy, wykonywane będą w niżej 

wymienionych godzinach i przez niżej określoną liczbę osób: 

1) Usługi sprzątania pomieszczeń w obiekcie przy ul. Chopina 18 oraz terenów 

zewnętrznych  – od godz. 07:00 do godz. 15:00, przez 2 osoby do wykonywania 

przedmiotowej usługi min. po 7/8 etatu dla każdej zatrudnionej osoby; 

2) Usługi sprzątania pomieszczeń w obiekcie przy ul. Wojska Polskiego 3  oraz terenów 

zewnętrznych – od godz. 07:00 do godz. 15:00, przez 2 osoby do wykonywania 

przedmiotowej usługi min. po 7/8 etatu dla każdej zatrudnionej osoby; 

3) Usługi sprzątania pomieszczeń w obiekcie przy ul. Wojska Polskiego 9  oraz terenów 

zewnętrznych – od godz. 07:00 do godz. 15:00, przez 2 osoby do wykonywania 

przedmiotowej usługi min. po 7/8 etatu dla każdej zatrudnionej osoby. 

2. Wykonawca zobowiązuje się odpowiednio zabezpieczyć teren objęty wykonywaniem 

przedmiotu umowy oraz strzec bezpieczeństwa mienia znajdującego się we wszystkich 

obiektach, w których wykonywane będą usługi, w godzinach ich wykonywania. 

3. Wykonawca zobowiązuje się umożliwić Zamawiającemu w każdym czasie 

przeprowadzenie kontroli sposobu i jakości wykonywanych usług. 

 

§ 6. 

Personel Wykonawcy 

1. Kierownikiem ze strony Wykonawcy będzie ……………... 

2. Kierownik działa w imieniu i na rachunek Wykonawcy. 

3. Ewentualna zmiana kierownika wymaga pisemnej notyfikacji Zamawiającemu. 

4. Usługi będące przedmiotem umowy, wykonywane będą przez pracowników Wykonawcy, 

ubranych w jednolitą odzież ochronną z logo (nazwą) firmy oraz posiadających  

w widocznym miejscu identyfikator zawierający imię i nazwisko pracownika oraz nazwę 
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Wykonawcy. 

§ 7. 

Przedstawiciel Zamawiającego 

1. Obowiązki pracownika nadzoru ze strony Zamawiającego, wykonywał będzie…………… 

2. Pracownik nadzoru reprezentuje Zamawiającego wobec Wykonawcy działając w imieniu i na 

rachunek Zamawiającego w zakresie wynikającym z umowy z nim zawartej. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany pracownika nadzoru i zobowiązuje się do 

niezwłocznego powiadomienia o tym Wykonawcy. 

 

§ 8. 

Zasada współdziałania, ubezpieczenie OC 

1. W zakresie wzajemnego współdziałania przy realizacji przedmiotu umowy, strony 

zobowiązują się działać niezwłocznie, przestrzegając obowiązujących przepisów prawa  

i ustalonych zwyczajów. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności 

cywilnej za szkody osobowe i rzeczowe z tytułu wykonywania czynności objętych umową 

przez cały okres obowiązywania umowy określony w § 4, z sumą ubezpieczenia nie niższą 

niż 100.000,00 zł. 

 

§ 9. 

Wynagrodzenie 

1. Całkowita wartość umowy wynosi netto ……………… zł (słownie: ………………. złotych), 

brutto ………………. zł (słownie: …………….. złotych). 

2. Wynagrodzenie Wykonawcy, określone w ust. 1 płatne będzie w równych częściach, za 

każdy miesiąc kalendarzowy wykonywania umowy, to jest w kwocie: …………. zł netto 

+VAT, brutto ……………… zł.  

3. W przypadku wykonywania umowy przez niepełny miesiąc kalendarzowy, wynagrodzenie 

Wykonawcy zostanie ustalone proporcjonalnie, poprzez podział kwoty wynagrodzenia 

przysługującego za dany miesiąc przez liczbę dni tego miesiąca i pomnożenie tak ustalonej 

kwoty przez liczbę dni obowiązywania umowy w tym miesiącu. 

 

§ 10. 

Rozliczenie 

1. Strony postanawiają, że rozliczenie z tytułu świadczonych usług następować będzie na 

podstawie wystawionych przez Wykonawcę faktur przejściowych po zakończeniu każdego 

miesiąca kalendarzowego realizacji przedmiotu zamówienia. Do faktury Wykonawca dołączy 

protokół należytego wykonania usług, podpisany przez osoby wskazane w § 6 i 7. 

2. Zapłata faktur nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, w ciągu 30 dni od 

otrzymania przez Zmawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z protokołem,  

o którym mowa w ust. 1. 

3. Strony ustalają, że Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie może zbyć 

wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich. 

 

§ 11. 

Kary umowne 

1. Strony zastrzegają kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach: 

1) Wykonawca płaci Zamawiającemu karę umowną: 
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a)  z tytułu zwłoki w rozpoczęciu wykonywania przedmiotu umowy w wysokości 20% 

wynagrodzenia miesięcznego brutto określonego w § 9  ust. 2, za każdy dzień zwłoki; 

b)  z tytułu nie zapewnienia świadczenia usług przez liczbę osób wskazaną w § 5  

w wysokości 200,00 zł  za brak 1 osoby i wielokrotność tej kwoty w przypadku braku 

większej liczby osób; 

c)  z tytułu nie wykonania, którejkolwiek usługi określonej w Opisie przedmiotu 

zamówienia, pomimo telefonicznego zgłoszenia przez osobę wskazaną w § 7 ust.1,  

w terminie 1 godz. od zgłoszenia, w wysokości 10% kwoty wynagrodzenia 

miesięcznego brutto, określonego w   § 9 ust. 2 umowy, za każdy taki przypadek, 

d)  z tytułu zwłoki w wykonaniu  usługi  czyszczenia posadzek ciągów komunikacyjnych  

i w sanitariatach w obiektach przy ul. Wojska Polskiego 3 i 9, w stosunku do terminu 

określnego w harmonogramie, stanowiącym Załącznik Nr 5, w wysokości 0,5% 

wynagrodzenia brutto, określonego w § 9 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki, 

e)  z tytułu zastosowania środków chemicznych nie posiadających wymaganych prawem 

dokumentów do stosowania w obiektach publicznych i/lub środków nie zatwierdzonych 

przez Zamawiającego, zgodnie z § 2 ust. 3, w wysokości 500,00 zł, za każdy 

przypadek ujawniony przez Zamawiającego, 

f)  z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 50% 

wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 9 ust. 1,  pozostałego do 

zakończenia wykonywania umowy, z wyłączeniem okoliczności wymienionej w § 12 

ust. 1 pkt 1, 

g)  za oddelegowanie przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę do 

wykonywania prac wskazanych w § 3 ust. 1 osób nie zatrudnionych na podstawie 

umowy o pracę – w wysokości 300,00 zł za każdy przypadek, przy czym kara może 

być ponawiana wobec stwierdzenia dalszego braku zatrudnienia na podstawie umowy 

o pracę tej samej osoby, 

h)  za niedopełnienie wymogu zatrudniania (przez Wykonawcę, podwykonawcę lub 

dalszego podwykonawcę) osób realizujących prace wskazane w § 3 ust. 1 –  

w wysokości 300,00 zł za każdą osobę w każdym miesiącu, w którym nie dopełniono 

przedmiotowego wymogu. Kara może być nakładana wielokrotnie i dotyczyć tej samej 

osoby, jednak nałożona może być wyłącznie jednokrotnie w każdym miesiącu 

kalendarzowym w stosunku do tej samej osoby, 

i)  za dopuszczenie do wykonywania usług objętych przedmiotem Umowy innego 

podmiotu niż Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiającego podwykonawca 

lub dalszy podwykonawca - w wysokości 2 % wynagrodzenia umownego brutto 

określonego w § 9 ust. 1 - za każdy przypadek, 

j)  w przypadku zwłoki w przedłożeniu przez Wykonawcę wykazu, o którym mowa w §3 

ust. 3, w wysokości 100,00 zł za każdy dzień zwłoki, 

k)  w przypadku zwłoki w przedłożeniu przez Wykonawcę dowodów zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę wskazanych w § 3 ust. 7 w wysokości 100,00 zł za każdy 

dzień zwłoki, 

l)  w przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę dowodów zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę osób, wskazanych w § 3 ust. 7 w wysokości 200,00 zł za każdy 

stwierdzony przypadek. 

2) Zamawiający płaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn 

zależnych od Zamawiającego w wysokości 50% wynagrodzenia umownego brutto 

określonego w § 9 ust. 1,  pozostałego do zakończenia wykonywania umowy. 



4/MARR/2021 

Strona 25 z 61 

 

2.  Za zwłokę w zapłacie faktury Zamawiający zapłaci odsetki w wysokości ustawowej za każdy   

dzień zwłoki. 

3. Roszczenia o zapłatę należnych kar umownych nie będą pozbawiać Zamawiającego prawa 

żądania odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wysokość 

ewentualnej szkody przekroczy wysokość zastrzeżonej kary umownej. 

4. Zamawiający może potrącić należne kary umowne z wynagrodzenia należnego Wykonawcy 

za wykonany przedmiot umowy, z zastrzeżeniem przepisów powszechnie obowiązującego 

prawa. 

5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia na zasadach ogólnych 

odszkodowania przewyższającego karę umowną. 

 

§ 12. 

Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy gdy: 

1) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży  

w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy 

– odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie jednego miesiąca od 

powzięcia  wiadomości o powyższych okolicznościach, 

2)  Wykonawca nie rozpoczął świadczenia usług w terminie 2 dni od podpisania umowy 

bez uzasadnionych przyczyn, 

3) Wykonawca realizuje prace przewidziane niniejszą umową w sposób różny od 

opisanego w umowie, 

4) Wykonawca przerwał świadczenie usług i przerwa ta trwa dłużej niż 2 dni, 

5) Zamawiający naliczył Wykonawcy trzykrotnie w danym miesiącu kalendarzowym kary      

umowne opisane w § 11 ust.1, 

6) Zamawiający stwierdzi, że Wykonawca nie zatrudnia pracowników na podstawie umowy                          

o pracę, przy czym wystarczające do odstąpienia jest stwierdzenie jednego takiego 

przypadku. 

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli Zamawiający: 

1)    nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur mimo dodatkowego wezwania w terminie  

jednego miesiąca od upływu terminu na zapłatę faktury określonej w niniejszej umowie, 

2)    zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczności 

nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy. 

3. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastąpić w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności takiego oświadczenia w terminie do 30 dni od powzięcia wiadomości  

o zaistnieniu okoliczności uzasadniających odstąpienie i powinno zawierać uzasadnienie. 

4. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada 

obowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia za usługi, które zostały wykonane do dnia 

odstąpienia. 

§ 13 

Zmiana wynagrodzenia 

1. Zamawiający przewiduje zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o którym 

mowa w § 9 w przypadkach określonych w art. 436 pkt 4) Pzp, tj. w przypadku zmiany:  

1) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego lub  

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej ustalanych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r.  

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, Dz. U. z 2020r., poz. 2207 ze zm. lub  
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3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne lub  

4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych,  

o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 

kapitałowych, Dz. U. z 2020 r., poz. 1342 ze zm.  

- na zasadach i w sposób określony w ust. 2-17, o ile Wykonawca wykaże, że zmiany te 

mają wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Zmieniona wysokość 

wynagrodzenia będzie obowiązywać nie wcześniej niż po dacie wejścia w życie zmian,  

o których mowa w ust. 1. Kwota brutto wynagrodzenia zostanie odpowiednio dostosowana 

aneksem do niniejszej Umowy.  

3. Wynagrodzenie może ulec zmianie w przypadku zmiany elementów wyszczególnionych  

w ust. 1, zwanych dalej składnikami kosztotwórczymi. Wynagrodzenie ulegnie zmianie  

o różnicę jaka powstanie pomiędzy tymi składnikami kosztotwórczymi przyjętymi przez 

Wykonawcę do wyliczenia wynagrodzenia w dniu podpisania Umowy, a zmienionymi 

składnikami kosztotwórczymi na podstawie odrębnych przepisów.  

4.  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 lub podatku akcyzowego oraz 

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

podatku od towarów i usług lub podatku akcyzowego.  

5. 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.  

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

1 pkt 2, 3 lub 4, 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 albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej;  

- zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub  

w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;  

- zasady gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których 

mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.  

7. 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 lub osób przyjmujących zlecenie lub świadczących 

Usługi do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę albo 

wysokości aktualnie obowiązującej minimalnej stawki godzinowej, z uwzględnieniem 

wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia albo 

minimalnej stawki godzinowej. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie 

odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia Pracowników lub osób przyjmujących 

zlecenie lub świadczących usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, 

odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją 

przedmiotu Umowy.  

8. 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 lub osobom przyjmującym zlecenie lub świadczącym 
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Usługi. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do 

części wynagrodzenia Pracowników świadczących Usługi, lub osób przyjmujących zlecenie 

lub świadczącym Usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej 

zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu 

Umowy.  

9. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 4, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie 

zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku ze 

zmianą zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych,  

o których mowa w ustawie o pracowniczych planach kapitałowych, jaki będzie obowiązany 

dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu 

Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia osób, za które 

odprowadzona są kwoty do pracowniczych planów kapitałowych, odpowiadającej zakresowi, 

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

10.  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.  

11. Wniosek o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy musi być 

złożony w terminie od dnia opublikowania przepisów do 30 dni od dnia wejścia w życie 

przepisów powodujących zmianę, o której mowa w ust. 1 pkt 1, 2, 3 i 4. Wniosek złożony po 

upływie terminu określonego w zdaniu poprzednim nie będzie rozpatrywany.  

12. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 1 pkt 2, 3 lub pkt 4, 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 lub osób przyjmujących zlecenie lub 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 całym okresie realizacji przedmiotu Umowy – przypadku zmiany, o której 

mowa w ust. 1 pkt 2 lub  

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

osób przyjmujących zlecenie lub 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 całym okresie 

realizacji przedmiotu Umowy – w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3 lub  

3) pisemne zestawienie wynagrodzeń osób, za które uiszczane są wpłaty na pracownicze 

plany kapitałowe wraz z określeniem zakresu (części etatu /liczby godzin), w jakim 

wykonują one prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy oraz części 

wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi – wraz z wysokością wpłaty podstawowej 

(i ewentualnie wpłaty dodatkowej) dokonywanej przez Wykonawcę na pracownicze plany 

kapitałowe – w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 4.  

13. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2, 3 lub 4 jeżeli z wnioskiem występuje 

Zamawiający, jest on uprawniony do zobowiązania Wykonawcy do przedstawienia  
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w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 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. 11.  

14. W terminie 30 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o którym mowa w ust. 9, 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.  

15.  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. 9. W takim przypadku zapisy niniejszego paragrafu stosuje się 

odpowiednio.  

16. Wynagrodzenie będzie podlegało zmianie od miesiąca, w którym weszły w życie przepisy 

dokonujące te zmiany.  

17. Zatwierdzenie wniosku stanowi podstawę do zawarcia aneksu o dokonanie zmiany 

wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy 

18. Zawarcie aneksu nastąpi nie później niż w terminie 20 dni roboczych od dnia zatwierdzenia 

wniosku o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

 

§ 14. 

Waloryzacja 

1. Zamawiający dla oddania zmiany (wzrostów lub spadków) ceny materiałów lub kosztów 

związanych z realizacją Umowy, przewiduje waloryzację wynagrodzenia Wykonawcy.  

2. Wynagrodzenie płatne Wykonawcy, będzie korygowane dla oddania zmian wartości 

wynagrodzenia.  

3. Waloryzacja będzie naliczana w następujący sposób:  

1) pierwsza waloryzacja następuje po upływie 12 miesięcy od zawarcia Umowy, 

począwszy od 13 miesiąca trwania Umowy, jeżeli łączna wartość korekt dla oddania 

wzrostu lub spadku cen, wynikających z niniejszego paragrafu, osiągnie limit +/- 2 % 

wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 9 lub od kolejnego miesiąca po upływie 13 

miesięcy trwania Umowy, w którym łączna wartość korekt dla oddania wzrostu lub 

spadku cen, wynikających z niniejszego paragrafu, osiągnie ww. limit, 

2) kolejne waloryzacje następują począwszy od miesiąca następującego po miesiącu  

w którym podano wskaźnik o którym mowa w ust. 4,  

3) waloryzacji podlega pozostała do wypłaty część wynagrodzenia.  

4. Waloryzacja będzie się odbywać w oparciu o wskaźnik wzrostu lub spadku przeciętnego 

wynagrodzenia (w gospodarce narodowej – ogółem) opublikowany przez Prezesa Głównego 

Urzędu Statystycznego w Biuletynie Statystycznym GUS, ogłaszanego przez Prezesa 

Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 

1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. 

5. Występując o wynagrodzenie, Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia waloryzacji  

w oparciu o wartości wynikające z ostatnich dostępnych danych opublikowanych przez 

Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Zamawiający dokona wypłaty wynagrodzenia  

w oparciu o tak ustaloną wartość.  

6. W przypadku, gdyby wskaźnik, o którym mowa w ust. 4, przestał być dostępny, 

zastosowanie znajdą inne, najbardziej zbliżone, wskaźniki publikowane przez Prezesa 

Głównego Urzędu Statystycznego.  
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7. Łączna wartość korekt wynikająca z waloryzacji nie przekroczy (+/-) 5% wynagrodzenia netto, 

o którym mowa w §9 Umowy. Waloryzacja zwiększa wartości wynagrodzenia, o którym 

mowa w § 9. 

8. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z postanowieniami 

niniejszego paragrafu, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy, z którym zawarł Umowę, w zakresie w jakim realizuje on przedmiot 

zamówienia, jeżeli okres obowiązywania tej umowy przekracza 12 miesięcy. 

 

§ 15. 

Zmiana Umowy 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian do Umowy w następujących 

przypadkach:  

1)  jeżeli nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie 

mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia jednej lub obu 

Stron;  

2)  powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć lub sformułowań użytych  

w Umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana treści Umowy  

będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności lub niejasności i doprecyzowanie Umowy  

w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony; 

3)  wydłużenia terminu zakończenia realizacji Umowy z powodu zaistnienia po zawarciu 

umowy przypadku „siły wyższej”, przez którą rozumieć się będzie zdarzenie zewnętrzne 

wobec łączącej Strony więzi prawnej o charakterze niezależnym od Stron, którego 

Strony nie mogły przewidzieć, i któremu nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej 

staranności i zaistnienia konieczności wydłużenia terminu zakończenia realizacji Umowy 

na skutek zaistnienia „siły wyższej”. Za „siłę wyższą”, warunkującą zmianę Umowy 

uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, 

strajki, ataki terrorystyczne, ogłoszone stany nadzwyczajne, epidemiczne czy epidemii. 

O ewentualnym uznaniu przedłużenia terminu realizacji umowy z powodu „siły wyższej”, 

będzie decydował Zamawiający w trakcie realizacji umowy, po złożeniu pisemnego 

wniosku Wykonawcy;  

4) zaistnienia innych niż wskazane w pkt.1-3 przyczyn niezależnych od Stron umowy, jeżeli  

wpływają one na prawidłową realizację jej przedmiotu. 

2.  Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

 

§ 16. 

RODO 

1. Strony zobowiązują się do zapewnienia, że przetwarzanie danych osobowych związane  

z realizacją przedmiotu umowy będzie zgodne z przepisami prawa powszechnie 

obowiązującego, w szczególności rozporządzeniem 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 (Dz.U.UE.L.2016.119.1) – dalej RODO.  

2. Zamawiający oświadcza, iż jest administratorem danych osobowych w odniesieniu do 

danych osobowych swoich pracowników i współpracowników przekazanych Wykonawcy  

w celu wykonania przez niego niniejszej umowy. Zakres przekazanych Wykonawcy danych 

osobowych  obejmuje  imię i nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej.  
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3. Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 albo art. 

14 RODO, dotyczące przetwarzania danych osobowych w celu realizacji przedmiotu umowy 

wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał,  

w szczególności wobec swoich pracowników i innych osób skierowanych do realizacji 

zamówienia, w tym osób wskazanych przez Wykonawcę: jako osoby nadzorujące  

i koordynujące realizację Umowę ze strony Wykonawcy, do wykonywania określonych 

obowiązków, osób uczestniczących w realizacji przedmiotu Umowy oraz osób fizycznych 

nieprowadzących działalności gospodarczej lub osób fizycznych prowadzących działalność 

gospodarczą, które Wykonawca wskazał jako Podwykonawców. 

4. W przypadku, gdy w trakcie realizacji niniejszej umowy Wykonawca będzie współpracował 

przy realizacji przedmiotu Umowy z innymi osobami lub w celu realizacji Umowy pozyska 

dane innych osób, Wykonawca zobowiązuje się do wypełnienia obowiązków informacyjnych 

przewidzianych w art. 13 albo art. 14 RODO. 

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec pracowników i współpracowników 

Zamawiającego, a także wobec osób trzecich, za przetwarzanie powierzonych danych 

niezgodnie z niniejszą umową lub z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów 

prawa dotyczących ochrony danych osobowych. 

6. Wykonawca zwalnia Zamawiającego z odpowiedzialności z tytułu wszelkich roszczeń 

związanych ze szkodami, karami administracyjnymi i innymi wydatkami, wynikającymi  

z jakichkolwiek zarzutów, żądań, pozwów lub innych działań podejmowanych przez osoby 

fizyczne lub podmioty trzecie (w tym organy nadzorcze), które będą wynikać z naruszenia 

lub będą dotyczyć naruszenia obowiązków Wykonawcy w zakresie ochrony danych 

osobowych. 

7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zawarcia odrębnej Umowy powierzenia 

przetwarzania danych osobowych. 

 

§ 17. 

Rozpatrywanie sporów 

Na wypadek sporu między stronami do jego rozpoznania będzie sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 

 

§ 18. 

Postanowienia końcowe 

1. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszej umowy oraz że jej postanowienia 

nie budzą jego wątpliwości i są w pełni akceptowane.  

2. Wykonawca zobowiązuje się informować Zamawiającego o wszelkich zmianach, które mogą 

wystąpić w związku z realizacja umowy w trybie natychmiastowym, tj. najpóźniej w ciągu 3 

dni od daty zaistnienia jakiegokolwiek istotnego zdarzenia, które może wpłynąć na realizację 

i wynik umowy, w formie mailowej lub pisemnej, a w przypadku niedopełnienia powyższego 

obowiązku wszelkie wynikające z tego tytułu konsekwencje obciążą Wykonawcę. 

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego 

oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 

4. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 

egzemplarzu dla każdej ze stron. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:                                                                             WYKONAWCA: 
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ROZDZIAŁ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

  

I. Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamówienia są kompleksowe usługi utrzymania czystości pomieszczeń 

wewnętrznych użytkowanych przez Agencję Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w Mielcu oraz 

terenu zewnętrznego, przy użyciu środków, materiałów oraz sprzętu Wykonawcy w okresie od 2 

stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. 

 

II.  Charakterystyka obiektów 

1.  Całkowita powierzchnia do sprzątania wynosi ogółem 19 617 m2 (3 budynki) w tym  

5 427 m2 powierzchni pomieszczeń wewnętrznych i 14 189 m2 powierzchni zewnętrznych.  

2.  Wykaz budynków użytkowanych przez Agencję Rozwoju Regionalnego MARR S.A.:  

1) Budynek przy ul. Chopina 18 

a) powierzchnia wewnętrzna - cały budynek – 587 m2 w tym:  

- aneks kuchenny i sanitariaty (6 pomieszczeń) – o łącznej pow. 39 m2 

b) powierzchnia zewnętrzna - 773 m2 w tym:  

- powierzchnia utwardzona: 598 m2 

- powierzchnia zielona: 175 m2 

c) przewidywana ilość osób w budynku: 35 osób dziennie.  

2) Budynek inkubatora IN-TECH 2 przy ul. Wojska Polskiego 3  

a) powierzchnia wewnętrzna (budynek posiada 4 kondygnacje, 1 windę osobową, 1 podnośnik 

dla niepełnosprawnych) – 1 275 m2 w tym: 

- komunikacja o pow. 965 m2 

- sale konferencyjne pom 003, o pow. 65 m2 

- pomieszczenie biurowe 119B o pow. 38 m2 

- sanitariaty (18 pomieszczeń) o łącznej pow. 206 m2  

b) powierzchnia zewnętrzna: 2 862 m2 w tym: 

- powierzchnia utwardzona: 2 213 m2 

- powierzchnia zielona: 649 m2 

c) przewidywana ilość osób w budynku: 45 osób dziennie.  

3) Budynki inkubatora IN-TECH 1 przy ul. Wojska Polskiego 9 

a) powierzchnia wewnętrzna (budynek posiada od 1-3 kondygnacji, 1 windę osobową, 1 windę 

towarową) – 3 566 m2 w tym: 

- komunikacja o pow. 1 714 m2 

- sale konferencyjne o pow. 474 m2 

- pomieszczenia socjalne (5 pomieszczeń) i sanitariaty (21 pomieszczeń) o łącznej pow. 614 m2 

-  9 pomieszczeń MARR: D105, D107, D204, D213, D213A, D002, D003, D004, B002 o łącznej 

pow. 600 m2 

b) powierzchnia zewnętrzna – 10 555 m2 w tym: 

- powierzchnia utwardzona (place i jezdnie, ciągi piesze): 5 874 m2 

- powierzchnia utwardzona zielona (płyty ażurowe): 1 860 m2 

- powierzchnia zielona: 2 821 m2, 

c) przewidywana ilość osób w budynku:  

Segment A: 25 osób dziennie. 

Segment B: 45 osób dziennie. 

Segment C: 40 osób dziennie. 

Segment D1/D2: 50 osób dziennie. 
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Segment D3/D4/D5: 35 osób dziennie. 

3. Wykonawca, po uprzednim uzgodnieniu terminu z Zamawiającym, ma prawo do wizji lokalnej 

terenów i budynków w celu zapoznania się ze specyfiką przedmiotu zamówienia.  

4. Wyposażenie pomieszczeń sanitarnych:  

 

Budynek przy ul. Chopina 18 

Niski Parter 

1. WC ogólne: jedna miska klozetowa, pisuar, umywalka, po 

jednym pojemniku na papier toaletowy, pojemnik na mydło w 

płynie, pojemnik na papier ręcznikowy każdy firmy KATERIN. 

Parter 

1. WC dla osób niepełnosprawnych: jedna miska klozetowa, 

umywalka, po jednym pojemniku na papier toaletowy, pojemnik 

na mydło w płynie, pojemnik na papier ręcznikowy każdy 

KATERIN, 

2. WC dla pracowników: jedna kabina z miską klozetową, 

pisuar, umywalka, dozownik papieru toaletowego, dozownik 

papieru ręcznikowego, dozownik na mydło w płynie każdy firmy 

KATERIN. 

Piętro pierwsze 

1. WC damskie: jedna kabina z miską klozetową, umywalka, 

dozownik papieru toaletowego, dozownik papieru 

ręcznikowego, dozownik na mydło w płynie każdy firmy 

KATERIN, 

2. WC męskie: jedna kabina z miską klozetową, pisuar, 

umywalka, dozownik papieru toaletowego, dozownik papieru 

ręcznikowego, dozownik na mydło w płynie każdy firmy 

KATERIN, 

3. Kuchnia: zlewozmywak, dozownik papieru ręcznikowego 

bliżej nieokreślonej firmy. 

Budynek inkubatora IN-TECH 2 przy ul. Wojska Polskiego 3 

Parter 

1. WC ogólne: jedna kabina z miską klozetową, pisuar, 

dozownik papieru toaletowego firmy Tork, umywalka, pojemnik 

na mydło mini Tork i dozownik papieru ręcznikowego firmy 

Tork, 

2. WC ogólne: jedna kabina z miską klozetową, dozownik 

papieru toaletowego Tork, umywalka, pojemnik na mydło mini 

Tork i dozownik papieru ręcznikowego firmy Tork. 

3. WC męskie: dwie kabiny z miską klozetową, pisuar, dwa 

dozowniki papieru toaletowego firmy Tork, trzy umywalki, trzy 

pojemniki na mydło mini Tork i dwa dozowniki papieru 

ręcznikowego firmy Tork, 

4. WC dla osób niepełnosprawnych: jedna miska klozetowa, 

umywalka, pojemnik na papier toaletowy firmy Tork, pojemnik 

na mydło w płynie mini Tork, pojemnik na papier ręcznikowy 

firmy Tork. 

5. WC damskie: trzy kabiny z miską klozetową, trzy dozowniki 

papieru toaletowego Tork, trzy umywalki, trzy pojemniki na 

mydło mini Tork i dwa dozowniki papieru ręcznikowego firmy 

Tork, 
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6. WC damskie: dwie kabiny z miską klozetową, dwa dozowniki 

papieru toaletowego firmy Tork, dwie umywalki, dwa pojemniki 

na mydło mini Tork i jeden dozownik papieru ręcznikowego 

firmy Tork, 

7. WC męskie: dwie kabiny z miską klozetową, dwa dozowniki 

papieru toaletowego Tork, dwie umywalki, jeden pisuar, dwa 

pojemniki na mydło mini Tork i jeden dozownik papieru 

ręcznikowego firmy Tork. 

Piętro pierwsze 

1. WC męskie: dwie kabiny z miską klozetową, dwa dozowniki 

papieru toaletowego Tork, dwie umywalki, jeden pisuar, dwa 

pojemniki na mydło mini Tork i jeden dozownik papieru 

ręcznikowego firmy Tork. 

2. WC damskie: dwie kabiny z miską klozetową, dwa dozowniki 

papieru toaletowego firmy Tork, dwie umywalki, dwa pojemniki 

na mydło mini Tork i jeden dozownik papieru ręcznikowego 

firmy Tork, 

3. WC damskie: trzy kabiny z miską klozetową, trzy dozowniki 

papieru toaletowego Tork, trzy umywalki, trzy pojemniki na 

mydło mini Tork i dwa dozowniki papieru ręcznikowego firmy 

Tork, 

4. WC dla osób niepełnosprawnych: jedna miska klozetowa, 

umywalka, pojemnik na papier toaletowy firmy Tork, pojemnik 

na mydło w płynie mini Tork, pojemnik na papier ręcznikowy 

firmy Tork. 

5. WC męskie: dwie kabiny z miską klozetową, pisuar, dwa 

dozowniki papieru toaletowego firmy Tork, trzy umywalki, trzy 

pojemniki na mydło mini Tork i dwa dozowniki papieru 

ręcznikowego firmy Tork. 

6 . WC ogólne: jedna kabina z miską klozetową, dozownik 

papieru toaletowego Tork, umywalka, pojemnik na mydło mini 

Tork i dozownik papieru ręcznikowego firmy Tork. 

Piętro drugie 

1. WC męskie: dwie kabiny z miską klozetową, dwa dozowniki 

papieru toaletowego Tork, dwie umywalki, jeden pisuar, dwa 

pojemniki na mydło mini Tork i jeden dozownik papieru 

ręcznikowego firmy Tork. 

2. WC damskie: dwie kabiny z miską klozetową, dwa dozowniki 

papieru toaletowego firmy Tork, dwie umywalki, dwa pojemniki 

na mydło mini Tork i jeden dozownik papieru ręcznikowego 

firmy Tork, 

3. WC damskie: trzy kabiny z miską klozetową, trzy dozowniki 

papieru toaletowego Tork, trzy umywalki, trzy pojemniki na 

mydło mini Tork i dwa dozowniki papieru ręcznikowego firmy 

Tork, 

4. WC dla osób niepełnosprawnych: jedna miska klozetowa, 

umywalka, pojemnik na papier toaletowy firmy Tork, pojemnik 

na mydło w płynie mini Tork, pojemnik na papier ręcznikowy 

firmy Tork. 
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5. WC męskie: dwie kabiny z miską klozetową, pisuar, dwa 

dozowniki papieru toaletowego firmy Tork, trzy umywalki, trzy 

pojemniki na mydło mini Tork i dwa dozowniki papieru 

ręcznikowego firmy Tork. 

Budynki inkubatora IN-TECH 1 przy ul. Wojska Polskiego 9 

Parter 

Segment A: 

1. WC damskie: pięć kabin z miską klozetową, pięć 

dozowników papieru toaletowego firmy Tork, trzy umywalki, 

dwa pojemniki na mydło mini Tork i dwa dozowniki papieru 

ręcznikowego firmy Tork, 

2. WC męskie: trzy kabiny z miską klozetową, trzy dozowniki 

papieru toaletowego Tork, trzy umywalki, dwa pisuary, dwa 

pojemniki na mydło mini Tork i jeden dozownik papieru 

ręcznikowego firmy Tork. 

Segment B: 

3. WC damskie: dwie kabiny z miską klozetową, dwa dozowniki 

papieru toaletowego firmy Tork, dwie umywalki, dwa pojemniki 

na mydło mini Tork i dwa dozowniki papieru ręcznikowego 

firmy Tork, 

4. WC męskie: jedna kabina z miską klozetową, dozownik 

papieru toaletowego Tork, dwie umywalki, jeden pisuar, dwa 

pojemniki na mydło mini Tork i dwa dozowniki papieru 

ręcznikowego firmy Tork. 

Segment C: 

5. WC damskie: pięć kabin z miską klozetową, pięć 

dozowników papieru toaletowego firmy Tork, trzy umywalki, 

dwa pojemniki na mydło mini Tork i dwa dozowniki papieru 

ręcznikowego firmy Tork, 

6. WC męskie: trzy kabiny z miską klozetową, trzy dozowniki 

papieru toaletowego Tork, trzy umywalki, dwa pisuary, dwa 

pojemniki na mydło mini Tork i jeden dozownik papieru 

ręcznikowego firmy Tork. 

Segment D1: 

7. WC dla osób niepełnosprawnych: jedna miska klozetowa, 

umywalka, pojemnik na papier toaletowy firmy Tork, pojemnik 

na mydło w płynie mini Tork, pojemnik na papier ręcznikowy 

firmy Tork. 

Piętro pierwsze 

Segment B: 

1. WC damskie: dwie kabiny z miską klozetową, dwa dozowniki 

papieru toaletowego firmy Tork, dwie umywalki, dwa pojemniki 

na mydło mini Tork i jeden dozownik papieru ręcznikowego 

firmy Tork, 

2. WC męskie: jedna kabina z miską klozetową, dozownik 

papieru toaletowego Tork, dwie umywalki, jeden pisuar, dwa 

pojemniki na mydło mini Tork i jeden dozownik papieru 

ręcznikowego firmy Tork. 

Segment D1: 
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3. WC damskie: jedna kabina z miską klozetową, dozownik 

papieru toaletowego firmy Tork, jedna umywalka, pojemnik na 

mydło mini Tork i dozownik papieru ręcznikowego firmy Tork, 

4. WC męskie: jedna kabina z miską klozetową, dozownik 

papieru toaletowego Tork, jedna umywalka, pisuar, pojemnik 

na mydło mini Torki i dozownik papieru ręcznikowego firmy 

Tork, 

5. Pomieszczenie socjalne: dwa zlewozmywaki, dwa dozowniki 

papieru ręcznikowego w rolce, dwa dozowniki płynu do mycia 

naczyń. 

Segment D3: 

6. WC damskie: dwie kabiny z miską klozetową, dwa dozowniki 

papieru toaletowego firmy Tork, dwie umywalki, dwa pojemniki 

na mydło mini Tork i jeden dozownik papieru ręcznikowego 

firmy Tork, prysznic kabinowy, szatnia. 

7. WC męskie: dwie kabiny z miską klozetową, dwa dozowniki 

papieru toaletowego Tork, dwie umywalki, dwa pisuary, dwa 

pojemniki na mydło mini Tork i jeden dozownik papieru 

ręcznikowego firmy Tork, prysznic kabinowy, szatnia. 

8. Pomieszczenie socjalne: jeden zlewozmywak, dozownik 

papieru ręcznikowego, dozownik płynu do mycia naczyń. 

Segment D4: 

9. WC damskie: dwie kabiny z miską klozetową, dwa dozowniki 

papieru toaletowego firmy Tork, dwie umywalki, dwa pojemniki 

na mydło mini Tork i jeden dozownik papieru ręcznikowego 

firmy Tork, prysznic kabinowy, szatnia. 

10. WC męskie: dwie kabiny z miską klozetową, dwa dozowniki 

papieru toaletowego Tork, dwie umywalki, dwa pisuary, dwa 

pojemniki na mydło mini Tork i jeden dozownik papieru 

ręcznikowego firmy Tork, dwa prysznice kabinowe, szatnia. 

11. Pomieszczenie socjalne: dwa zlewozmywaki, dwa 

dozowniki papieru ręcznikowego, dwa dozowniki płynu do 

mycia naczyń, jedna umywalka. 

Segment D5: 

12. WC damskie: dwie kabiny z miską klozetową, dwa 

dozowniki papieru toaletowego firmy Tork, dwie umywalki, dwa 

pojemniki na mydło mini Tork i jeden dozownik papieru 

ręcznikowego firmy Tork, prysznic kabinowy, szatnia. 

13. WC męskie: dwie kabiny z miską klozetową, dwa dozowniki 

papieru toaletowego Tork, dwie umywalki, dwa pisuary, dwa 

pojemniki na mydło mini Tork i jeden dozownik papieru 

ręcznikowego firmy Tork, dwa prysznice kabinowe, szatnia. 

14. Pomieszczenie socjalne: dwa zlewozmywaki, dwa 

dozowniki papieru ręcznikowego, dwa dozowniki płynu do 

mycia naczyń, jedna umywalka. 

Piętro drugie 
Segment D1: 

1. WC damskie: cztery kabiny z miską klozetową, cztery 
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dozowniki papieru toaletowego firmy Tork, cztery umywalki, 

cztery pojemniki na mydło mini Tork i dwa dozowniki papieru 

ręcznikowego firmy Tork. 

2. WC męskie: cztery kabiny z miską klozetową, cztery 

dozowniki papieru toaletowego Tork, cztery umywalki, trzy 

pisuary, cztery pojemniki na mydło mini Tork i dwa dozowniki 

papieru ręcznikowego firmy Tork. 

3. Pomieszczenie socjalne: dwa zlewozmywaki, dwa dozowniki 

papieru ręcznikowego, dwa dozowniki płynu do mycia naczyń, 

jedna umywalka. 

Segment D2: 

4. WC damskie: jedna kabina z miską klozetową, dozownik 

papieru toaletowego firmy Tork, jedna umywalka, pojemnik na 

mydło mini Tork i dozownik papieru ręcznikowego firmy Tork, 

5. WC męskie: jedna kabina z miską klozetową, dozownik 

papieru toaletowego Tork, jedna umywalka, pisuar, pojemnik 

na mydło mini Torki i dozownik papieru ręcznikowego firmy 

Tork, 

 

5. Dodatkowe informacje: 

Budynek przy ul. Chopina 18 

1) pokoje biurowe – podłogi z paneli 

2) pomieszczenia komunikacji wewnętrznej, klatki schodowe – podłogi granit polerowany, 

3) pomieszczenia sanitariatów – podłogi i ściany glazura do pełnej wysokości, 

4) stolarka okienna z metali lekkich,  

Budynek inkubatora IN-TECH 2 przy ul. Wojska Polskiego 3 

1) pokoje biurowe – podłogi z paneli, 

2) pomieszczenia komunikacji wewnętrznej, klatki schodowe – podłogi glazura, 

3) sala konferencyjna – parkiet, 

4) pomieszczenia sanitariatów – podłogi i ściany glazura do pełnej wysokości, 

5) stolarka okienna z metali lekkich,  

Budynki inkubatora IN-TECH 1 przy ul. Wojska Polskiego 9 

Segment A: 

1) pomieszczenia komunikacji wewnętrznej – podłoga betonowa, 

2) pomieszczenia sanitariatów – podłogi i ściany glazura do pełnej wysokości, 

Segment B: 

1) pomieszczenie biurowe – podłoga glazura 70% i panele 30% 

2) pomieszczenia komunikacji wewnętrznej, klatki schodowe – parter podłogi glazura 50%, 

posadzka betonowa 50 %, 

3) sala konferencyjna – podłoga glazura, 

4) pomieszczenia sanitariatów – podłogi i ściany glazura do pełnej wysokości, 

5) stolarka okienna z PCV,  

Segment C: 

1) pomieszczenia komunikacji wewnętrznej, klatki schodowe – podłoga betonowa, 

2) pomieszczenia sanitariatów – podłogi i ściany glazura do pełnej wysokości, 

Segmenty D1-D5: 

1) pokoje biurowe – podłogi z PCV, 
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2) pomieszczenia komunikacji wewnętrznej, klatki schodowe – podłogi glazura, 

3) sala konferencyjna – podłoga z PCV, 

4) pomieszczenia sanitariatów – podłogi i ściany glazura do pełnej wysokości, 

5) stolarka okienna z PCV i sala konferencyjna i hole wejściowe z metali lekkich,  

 

 

III.  Ogólne zasady realizacji zamówienia 

1.  Zakres prac objętych przedmiotem zamówienia będzie realizowany w godzinach od 07:00 do 

15:00 w budynku przy ul. Chopina 18 - 3 razy w tygodniu (poniedziałki, środy i piątki),  

a w budynkach przy ul. Wojska Polskiego nr 3 i 9 – 5 razy w tygodniu (od poniedziałku do 

piątku). 

2. W czasie godzin pracy Zamawiający wymaga, aby Wykonawca usługi zabezpieczył swój 

personel do bieżącego serwisu porządkowego w czasie pracy Agencji 

w godzinach od 07:00 do 15:00.  

3. Wykonawca do realizacji usług zapewni własny sprzęt i środki czystości oraz środki 

zapachowe, worki do koszy na śmieci niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia. 

Zamawiający nie zwraca kosztów zakupu tych artykułów, Wykonawca zapewni ten asortyment 

w ramach oferowanego wynagrodzenia. 

4. Prace składające się na przedmiot umowy należy wykonać z należytą starannością, zgodnie 

z przepisami prawa z zachowaniem przepisów bhp i p. poż. oraz uzgodnieniami dokonanymi  

w trakcie realizacji prac. 

5. Wykonawca jest zobowiązany do dysponowania pełną kadrą personelu jak również 

zobowiązany jest do dysponowania w pełni sprawnym parkiem maszynowym przez cały czas 

realizowania zamówienia. 

6. Zamawiający nie będzie uwzględniał nieprawidłowego wykonania zamówienia z powodu 

niedyspozycyjności personelu (absencja pracownicza) jak również awarii sprzętu. 

7.  Wykonawca będzie zobowiązany do zgłaszania wskazanemu przez Zamawiającego 

pracownika nadzoru wszelkich zauważonych usterek technicznych i awarii w obiektach objętych 

usługą.  

 

IV.  Parametry środków czystości 

 

1. Używany sprzęt, środki czystości powinny odpowiadać wymogom bhp i ochrony środowiska, 

posiadać niezbędne atesty i zezwolenia. 

2. Środki chemiczne nie powinny być trujące i o przykrym, ostrym zapachu ani powodować 

uszkodzeń czyszczonych powierzchni. 

3. Wykonawca będzie używał środków czystości o bezspornie dobrej jakości, posiadających 

atest PZH do powszechnego stosowania a także właściwych dla producentów zainstalowanych 

pojemników i dozowników w ilościach odpowiednich w bieżącym użytkowaniu przez 

pracowników i interesantów Zamawiającego. 

4. Parametry papierów i płynów higienicznych: 

1) papier toaletowy (biura): biały (min. 65% białości pasujący do podwójnego dozownika papieru 

w rolkach konwencjonalnych), dwuwarstwowy, niewodoutwardzony, miękki, rozpadający  się  

w kontakcie z wodą, gramatura min 32g/ m2, w rolkach – średnica ok. 23 cm, szerokość 10 cm, 

nie pylący, perforowany, wykonany z celulozy,  

2) papier toaletowy (produkcja): szary (pasujący do podwójnego dozownika papieru w rolkach 

konwencjonalnych), jednowarstwowy, niewodoutwardzony, rozpadający się w kontakcie  
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z wodą, w rolkach – średnica ok. 23 cm, szerokość 10 cm, nie pylący, gofrowany, z odcinkiem 

ułatwiającym zerwanie, 

3) papier ręcznikowy (biura) składany w „ZZ” LUX: jednowarstwowy, biały (min. 65% białości), 

miękki, nie rozpadający się w kontakcie z wodą, gramatura min. 40g/m2, nie pylący, gofrowany, 

wodoutrwalony, pakowany po 200 szt. w pakiecie, wymiary 23x25 cm, 

4) papier ręcznikowy (produkcja) składany w „ZZ” LUX: jednowarstwowy, szary nie rozpadający 

się w kontakcie z wodą, nie pylący, gofrowany, wodoutrwalony, pakowany po 200 szt.  

w pakiecie, wymiary 23x25 cm, 

5) mydło toaletowe płynne do podajników: perłowe, gęste - nie wyciekające z dozowników,  

o dobrych właściwościach – pielęgnujących, zapobiegające nadmiernemu wysuszaniu skóry  

(z kolagenem lub lanolina), przebadane dermatologicznie, neutralne PH 5,5, 

6) płyn do naczyń: wysokopieniący, skutecznie usuwający tłuszcz i inne zabrudzenia,  

o zapachu cytrynowym, nie powodujący podrażnień skóry, o neutralnym PH 5,5, 

7) worki naśmieci: wykonane z folii HDPE, 

8) kostka w zawieszcze do WC i pisuarów: o właściwościach czyszczących, odświeżających, 

zapobiegających powstaniu osadu, 

9) spray zapachowy 300 ml: odświeżacz powietrza w aerozolu, o przyjemnym zapachu, typu 

Brise lub równoważny, 

10) żel zapachowy 150 ml: odświeżacz powietrza w żelu, pozostawiający świeży przyjemny 

zapach na ok. 30 dni, typu Brise lub równoważny. 

5. Środki czyszczące, dezynfekcyjne, zapachowe, mydła w płynie, papiery toaletowe, wkłady do 

podajników na ręczniki papierowe dostarcza na własny koszt Wykonawca usługi i będzie 

zobowiązany na bieżąco uzupełniać braki środków używanych do realizacji umowy bez prawa 

do wyższego wynagrodzenia. Wykonawca zapewni bezwzględnie ciągłość zaopatrzenia w w/w 

środki.  

 

 

V.  Dodatkowe cechy charakterystyczne dla obiektów: 

W budynku Agencji Rozwoju Regionalnego MARR S.A. przy Chopina 18 odbywa się 

selektywna segregacja odpadów komunalnych, pojemniki 120 litrowe usytuowane są na 

zewnątrz budynku. W budynku INTECH 1 przy Wojska Polskiego 9 odbywa się selektywna 

segregacja odpadów komunalnych, 5 pojemników 1100 litrowych usytuowane jest na zewnątrz 

budynku. W budynku IN-TECH 2 przy Chopina 18 odbywa się selektywna segregacja odpadów 

komunalnych, 4 pojemniki 1100 litrowe usytuowane są na zewnątrz budynku.  Wykonawca 

będzie zbierał posegregowane odpady komunalne tj. szkło, papier, tektura, tworzywa sztuczne 

 i inne do worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów i wynosił je do miejsc 

wskazanych przez Zamawiającego oraz odpady stałe/zmieszane zbierał do pojemników 

zbiorczych codziennie. 

 

 

VI. Personel Wykonawcy  

1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi 

objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu informacji w formie pisemnej 

o pracowniku (koordynatorze) sprawującym w jego imieniu nadzór nad wykonywaną usługą. 
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3. Zamawiający określa obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę wszystkich osób 

wykonujących prace objęte zakresem zamówienia, jeżeli wykonywanie tych czynności polega 

na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy. 

4. Realizacja usługi będzie odbywała się przez następująca ilość osób: 

1) obiekt przy ul. Chopina 18 - 2 osoby do wykonywania przedmiotowej usługi min. po 7/8 

etatu dla każdej zatrudnionej osoby, 

2) obiekt przy ul. Wojska Polskiego 3 - 2 osoby do wykonywania przedmiotowej usługi min. 

po 7/8 etatu dla każdej zatrudnionej osoby, 

3) obiekt przy ul. Wojska Polskiego 9 - 2 osoby do wykonywania przedmiotowej usługi min. 

po 7/8 etatu dla każdej zatrudnionej osoby. 

5. Przed przystąpieniem do wykonywania prac Wykonawca zobowiązany jest do składania 

wykazu osób, które realizują zamówienie, wraz z oświadczeniem, że są one zatrudnione na 

podstawie umowy o pracę. 

6. Każdorazowa zmiana wykazu osób, o którym mowa w ust. 4 nie wymaga aneksu do umowy. 

Wykonawca przedstawia jedynie korektę listy osób wykonujących zamówienie do wiadomości 

Zamawiającego. 

7. Zamawiający określa obowiązek dla osób wykonujących usługę na rzecz Zamawiającego na 

budynkach użytkowanych przez Agencję Rozwoju Regionalnego MARR S.A., posiadania 

odzieży roboczej estetycznej, z logo (nazwą) firmy Wykonawcy oraz identyfikatorów osobowych 

z imieniem i nazwiskiem danego pracownika oraz nazwą Wykonawcy, a także odzieży 

ochronnej i środków ochrony osobistej zgodnie z przepisami i zasadami BHP. 

8. Wykonawca jest zobowiązany do wyposażenia osób sprzątających w sprzęt ręczny, 

mechaniczny i materiały niezbędne do realizacji zamówienia tj. wiadra, mopy, ścierki, worki, 

miotły itp. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do podania wykazu personalnych danych osób wykonujących 

świadczenie usług sprzątania w obiektach objętych przedmiotowym zamówieniem.  

10. W przypadku zmian kadrowych, Wykonawca zobowiązany będzie do niezwłocznego 

pisemnego powiadamiania o tym fakcie Zamawiającego, jednak nie później niż w trzecim dniu 

roboczym podając powód zmian. 

11. Personelem Wykonawcy nie być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo 

umyślne i nie może toczyć się przeciwko niemu postępowanie karne o takie przestępstwo. 

 

VII.  Zakres i częstotliwości prac porządkowych 

 

Tabela nr 1 – Budynek przy ul. Chopina 18 

 

Lp. Zakres czynności 
Częstotliwość 
wykonywania 

czynności 

Opis środka czystości 
wykonywania usługi 

1 Pomieszczenia biurowe 

1.1 
Opróżnianie pojemników na śmieci wraz  

z wymianą worków 
3 razy w tygodniu 

Worek na śmieci wykonany z folii 
HDPE - kolor czarny 

1.2 
Opróżnianie pojemników niszczarek wraz  

z wymianą worków 
3 razy w tygodniu 

Worek na śmieci wykonany z folii 
HDPE - kolor czarny 

1.3 

Ścieranie kurzu z biurek, parapetów, 
grzejników, półek, aparatów telefonicznych, 
lamp biurowych, drzwi i klamek oraz innych 

powierzchni wyposażenia biurowego  
i wystroju. Dezynfekcja klamek. 

 
 

1 raz w tygodniu 

Wskazane użycie materiałów  
i środków nie pozostawiających smug, 

nadających się do usuwania 
codziennych zabrudzeń oraz 

skutecznie usuwających kurz ze 
wszystkich rodzajów powierzchni. 
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Środki do dezynfekcji na bazie  
min. 60% spirytusu 

1.4 
Odkurzanie i mycie podłóg z dodatkiem 

detergentów 
3 razy w tygodniu 

Dobierając odpowiednie środki 
czystości do czyszczonej powierzchni 

należy dokładnie rozpoznać rodzaj 
podłoża 

1.5 
Mycie drzwi szklanych w pomieszczeniach 

biura Zarządu oraz sekretariatu 
1 raz w tygodniu 

Płyn do mycia szyb, gładkich 
powierzchni. Zastosowane środki 

myjące powinny skutecznie czyścić 
kurz i tłuszcz a po wypolerowaniu nie 

pozostawiać smug 

1.6 Mycie okien 
2 razy w roku (w 
maju i wrześniu) 

Płyn do mycia szyb, gładkich 
powierzchni. Zastosowane środki 

myjące powinny skutecznie czyścić 
kurz i tłuszcz a po wypolerowaniu nie 

pozostawiać smug 

1.7 
Opróżnianie pojemników na zbiórkę 
selektywną wraz z wymianą worków 

codziennie 
Worek na śmieci wysokiej jakości 

wykonany z folii HDPE 

1.8 Mycie koszy na śmieci w razie potrzeby Ogólnodostępne środek czystości 

1.9 Usuwanie pajęczyn ze ścian i sufitów. codziennie Ogólnodostępne środek czystości 

1.10 
Odkurzanie mebli tapicerowanych, wykładzin 

podłogowych oraz wycieranie listew 
przypodłogowych 

 
codziennie 

Należy używać profesjonalnych, 
sprawnych odkurzaczy 

1.11 
Bieżące usuwanie plam z wykładzin i mebli 

tapicerowanych 
codziennie 

Ogólnodostępne środek czyszczące 
wykładziny 

2 
Ciągi komunikacyjne; 

korytarze, hole, klatki schodowe, strefy wejścia do budynku 

2.1 
Odkurzanie i mycie podłóg z dodatkiem 

detergentów 
3 razy w tygodniu 

Dobierając odpowiednie środki 
czystości do czyszczonej powierzchni 

należy dokładnie rozpoznać rodzaj 
podłoża 

2.2 
Mycie drzwi wejściowych, szklanych wraz z 

ramami i ścian działowych 
1 raz w tygodniu 

Płyn do mycia szyb, gładkich 
powierzchni. Zastosowane środki 

myjące powinny skutecznie czyścić 
kurz i tłuszcz a po wypolerowaniu nie 

pozostawiać smug 

2.3 
Mycie poręczy i elementów szklanych barier 

schodowych 
1 raz w tygodniu 

Środek o działaniu wirusobójczym, 
bakteriobójczym, grzybobójczym 

służący do dezynfekcji powierzchni i 
przedmiotów. Dla elementów 
szklanych płyn do mycia szyb, 

gładkich powierzchni 

2.4 
Czyszczenie wycieraczek w strefach wejść do 

budynków i w ciągach komunikacyjnych 
codziennie Ogólnodostępne środki czystości 

3 Pomieszczenia sanitarne i socjalne 

3.1 
Mycie i odkażanie toalet, muszli, bidetów, 
pisuarów oraz sensorów spłuczek wody 

 
3 razy w tygodniu 

Płyny do usuwania rdzy i kamienia, 
płyn do mycia muszli  

o odpowiednim zagęszczeniu  
z właściwością wybielania 

3.2 
Czyszczenie luster i podajników na mydło, 

ręczniki i papier toaletowy 
3 razy w tygodniu 

Ogólnodostępne środek czystości. 
Zastosowane środki myjące powinny 

skutecznie czyścić kurz  
i tłuszcz a po wypolerowaniu nie 

pozostawiać smug 

3.3 
Odkurzanie i mycie podłóg z dodatkiem 

detergentów 
3 razy w tygodniu 

Dobierając odpowiednie środki 
czystości do czyszczonej powierzchni 

należy dokładnie rozpoznać rodzaj 
podłoża 

3.4 Uzupełnianie papierów toaletowych, papierów W razie potrzeby Wg wskazań zawartych w pkt. IV 
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ręcznikowych oraz mydła w płynie, płynu do 
naczyń 

codziennie 

3.5 
Mycie i dezynfekcja zlewozmywaków  

i armatury 
3 razy w tygodniu 

Mleczko do czyszczenia powierzchni 
bez zarysowań 

3.6 
Mycie glazury przy umywalkach  

i zlewozmywakach 
codziennie 

Mleczko do czyszczenia powierzchni 
bez zarysowań 

3.7 
Czyszczenie blatów kuchennych, szafek, 

stołów, krzeseł i sprzętu AGD 
 

codziennie 

Ogólnodostępne środek czystości 
Zastosowane środki myjące nie 
powinny rysować czyszczonych 

powierzchni. 

3.8 
Opróżnianie pojemników na śmieci wraz  

z wymianą worków 
codziennie 

Worek na śmieci wykonany z folii 
HDPE - kolor czarny 

4 Tereny zewnętrzne 

4.1 
Zamiatanie całej posesji wraz z podjazdami, 

schodami do budynków 
1 raz w tygodniu 

Ogólnodostępne narzędzia do 
utrzymania czystości 

4.2 

Usuwanie zanieczyszczeń wokół budynku, z 
parkingu, pochylni dla osób 

niepełnosprawnych, schodów oraz terenów 
zielonych  

 
1 raz w tygodniu 

 
Ogólnodostępne narzędzia do 

utrzymania czystości 

4.3 

Bieżące usuwanie śniegu oraz usuwanie błota 
pośniegowego z ciągów pieszych 

prowadzących do budynku oraz schodów  
i podjazdów przy obiekcie 

w razie potrzeby  
 

Ogólnodostępne narzędzia do 
utrzymania bezpieczeństwa na 

ciągach pieszych podczas opadów 
śniegu i gołoledzi 

4.4 
Zwalczanie śliskości zimowej na ciągach 
pieszych przez posypywanie powierzchni 
ekologicznymi środkami egzotermicznymi 

w razie potrzeby 
Ekologiczne środki chemiczne 

dostępne do usuwania gołoledzi 

5 Bieżący serwis porządkowy w godzinach pracy  

5.1 
Obchody budynku pod kątem czystości  

i porządku, zbieranie nieczystości na zewnątrz 
budynku w granicy posesji 

codziennie 
kilkakrotnie w 
ciągu godzin 

pracy 
Zamawiającego 

Ogólnodostępne narzędzia do 
utrzymania czystości 

5.2 
Utrzymanie porządku, sprzątanie korytarzy, 

toalet i holi oraz opróżnianie koszy na śmieci  
i popielnic 

codziennie  
w razie potrzeby 

Ogólnodostępne narzędzia i środki 
chemiczne do utrzymania czystości 

5.3 
Doraźne sprzątanie pomieszczeń po pracach 

remontowych i podczas przeprowadzek 
w razie potrzeby 

Ogólnodostępne narzędzia i środki 
chemiczne do utrzymania czystości 

5.4 
Utrzymanie na bieżąco czystości  

w sanitariatach 
codziennie 

Uzgodnione środki czystości zgodnie 
z umową 

6 Czynności sprzątania okresowego 1 raz w miesiącu 

6.1 Mycie włączników świateł 1 raz w miesiącu 
Stosować antystatyczny i 

bakteriobójczy środek czyszczący 

6.2 
Czyszczenie z zewnątrz wentylatorów i kratek 

wentylacyjnych 
1 raz w miesiącu Ogólnodostępne środki czystości 

6.3 
Mycie/przecieranie gablot wewnętrznych, tablic  

i tabliczek informacyjnych wewnątrz i na 
zewnątrz budynków 

1 raz w miesiącu 

Ogólnodostępne środki czystości. 
Zastosowane środki myjące powinny 
skutecznie czyścić kurz i tłuszcz a po 
wypolerowaniu nie pozostawiać smug 

7 Czynności sprzątania okresowego 2 razy w roku kalendarzowym 

7.1 

Czyszczenie żaluzji pionowych i poziomych 
zainstalowanych w oknach pomieszczeń 

biurowych, salach konferencyjnych,  
i w korytarzach  

 
2 razy w roku 

Ogólnodostępne środki czystości do 
materiałów użytych do produkcji 

żaluzji 

7.2 

Czyszczenie na mokro wykładzin podłogowych 
typu dywanowego w pomieszczeniach 

biurowych lub doraźnie w przypadku silnego 
zabrudzenia miejscowego, 

 
2 razy w roku 

Ogólnodostępne środki piorące  
i czyszczące do wykładzin 

dywanowych 
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Tabela nr 2 – Budynki przy ul. Wojska Polskiego 3 i 9 

 

Lp. Zakres czynności 
Częstotliwość 
wykonywania 

czynności 

Opis środka czystości 
wykonywania usługi 

1 Pomieszczenia biurowe 

1.1 
Opróżnianie pojemników na śmieci wraz  

z wymianą worków 
2 razy w tygodniu 

Worek na śmieci wykonany z folii 
HDPE - kolor czarny 

1.2 
Opróżnianie pojemników niszczarek wraz  

z wymianą worków 
2 razy w tygodniu 

Worek na śmieci wykonany z folii 
HDPE - kolor czarny 

1.3 

Ścieranie kurzu z biurek, parapetów, 
grzejników, półek, aparatów telefonicznych, 
lamp biurowych, drzwi i klamek oraz innych 

powierzchni wyposażenia biurowego  
i wystroju. Dezynfekcja klamek. 

1 raz w tygodniu 

Wskazane użycie materiałów  
i środków nie pozostawiających smug, 

nadających się do usuwania 
codziennych zabrudzeń oraz 

skutecznie usuwających kurz ze 
wszystkich rodzajów powierzchni. 

Środki do dezynfekcji na bazie  
min. 60% spirytusu 

1.4 
Odkurzanie i mycie podłóg z dodatkiem 

detergentów 
2 razy w tygodniu 

Dobierając odpowiednie środki 
czystości do czyszczonej powierzchni 

należy dokładnie rozpoznać rodzaj 
podłoża 

1.5 Mycie okien 
2 razy w roku  

(w maju  
i wrześniu) 

Płyn do mycia szyb, gładkich 
powierzchni. Zastosowane środki 

myjące powinny skutecznie czyścić 
kurz i tłuszcz a po wypolerowaniu nie 

pozostawiać smug 

1.6 
Opróżnianie pojemników na zbiórkę 
selektywną wraz z wymianą worków 

codziennie 
Worek na śmieci wysokiej jakości 

wykonany z folii HDPE 

1.7 Mycie koszy na śmieci w razie potrzeby Ogólnodostępne środek czystości 

1.8 Usuwanie pajęczyn ze ścian i sufitów. codziennie Ogólnodostępne środek czystości 

1.9 
Odkurzanie mebli tapicerowanych, wykładzin 

podłogowych oraz wycieranie listew 
przypodłogowych 

 
codziennie 

Należy używać profesjonalnych, 
sprawnych odkurzaczy 

1.10 
Bieżące usuwanie plam z wykładzin i mebli 

tapicerowanych 
codziennie 

Ogólnodostępne środek czyszczące 
wykładziny 

2 
Ciągi komunikacyjne; 

korytarze, hole, klatki schodowe, strefy wejścia do budynków 

2.1 
Odkurzanie i mycie podłóg z dodatkiem 

detergentów, sprzątanie wind 
5 razy w tygodniu 

Dobierając odpowiednie środki 
czystości do czyszczonej powierzchni 

należy dokładnie rozpoznać rodzaj 
podłoża 

2.2 
Mycie drzwi wejściowych, szklanych wraz z 

ramami i ścian działowych 
2 raz w tygodniu 

Płyn do mycia szyb, gładkich 
powierzchni. Zastosowane środki 

myjące powinny skutecznie czyścić 
kurz i tłuszcz a po wypolerowaniu nie 

pozostawiać smug 

2.3 
Mycie poręczy i elementów szklanych barier 

schodowych 
1 raz w tygodniu 

Środek o działaniu wirusobójczym, 
bakteriobójczym, grzybobójczym 

służący do dezynfekcji powierzchni i 
przedmiotów. Dla elementów 
szklanych płyn do mycia szyb, 

gładkich powierzchni 

2.4 
Czyszczenie wycieraczek w strefach wejść do 

budynków i w ciągach komunikacyjnych 
codziennie Ogólnodostępne środki czystości 

3 Pomieszczenia sanitarne i socjalne 

3.1 
Mycie i odkażanie toalet, muszli, bidetów, 
pisuarów oraz sensorów spłuczek wody 

 
5 razy w tygodniu 

Płyny do usuwania rdzy i kamienia, 
płyn do mycia muszli  
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o odpowiednim zagęszczeniu z 
właściwością wybielania 

3.2 
Czyszczenie luster i podajników na mydło, 

ręczniki i papier toaletowy 
5 razy w tygodniu 

Ogólnodostępne środek czystości. 
Zastosowane środki myjące powinny 

skutecznie czyścić kurz  
i tłuszcz a po wypolerowaniu nie 

pozostawiać smug 

3.3 
Odkurzanie i mycie podłóg z dodatkiem 

detergentów 
5 razy w tygodniu 

Dobierając odpowiednie środki 
czystości do czyszczonej powierzchni 

należy dokładnie rozpoznać rodzaj 
podłoża 

3.4 
Uzupełnianie papierów toaletowych, papierów 
ręcznikowych oraz mydła w płynie, płynu do 

naczyń 

W razie potrzeby 
codziennie 

Wg wskazań zawartych w pkt. IV 

3.5 
Mycie i dezynfekcja zlewozmywaków  

i armatury 
5 razy w tygodniu 

Mleczko do czyszczenia powierzchni 
bez zarysowań 

3.6 
Mycie glazury przy umywalkach  

i zlewozmywakach 
codziennie 

Mleczko do czyszczenia powierzchni 
bez zarysowań 

3.7 
Czyszczenie blatów kuchennych, szafek, 

stołów, krzeseł i sprzętu AGD 
 

codziennie 

Ogólnodostępne środek czystości 
Zastosowane środki myjące nie 
powinny rysować czyszczonych 

powierzchni. 

3.8 
Opróżnianie pojemników na śmieci wraz  

z wymianą worków 
codziennie 

Worek na śmieci wykonany z folii 
HDPE - kolor czarny 

4 Tereny zewnętrzne 

4.1 
Zamiatanie całej posesji wraz z podjazdami, 

schodami do budynków 
2 raz w tygodniu 

Ogólnodostępne narzędzia do 
utrzymania czystości 

4.2 
Usuwanie zanieczyszczeń wokół budynku,  
z parkingu, chodników, dróg oraz terenów 

zielonych  
2 raz w tygodniu 

Ogólnodostępne narzędzia do 
utrzymania czystości 

4.3 
Opróżnianie popielnic znajdujących się w 

miejscach wyznaczonych do palenia 
2 raz w tygodniu 

Ogólnodostępne narzędzia do 
utrzymania czystości 

4.4 

Bieżące usuwanie śniegu oraz usuwanie błota 
pośniegowego z ciągów pieszych 

prowadzących do budynku oraz schodów  
i podjazdów przy obiekcie 

w razie potrzeby  
 

Ogólnodostępne narzędzia do 
utrzymania bezpieczeństwa na 

ciągach pieszych podczas opadów 
śniegu i gołoledzi 

4.5 
Zwalczanie śliskości zimowej na ciągach 
pieszych przez posypywanie powierzchni 
ekologicznymi środkami egzotermicznymi 

w razie potrzeby 
Ekologiczne środki chemiczne 

dostępne do usuwania gołoledzi 

5 Czynności jednokrotne w trakcie trwania umowy 

5.1 

Doczyszczenie posadzek ciągów 
komunikacyjnych oraz w sanitariatach za 

pomocą szorowarek do gruntownego 
czyszczenia i płukania 

Jeden raz  
w trakcie trwania 
umowy (zaraz po 

jej podpisaniu) 

Należy użyć profesjonalnego sprzętu 
(maszyny szorującej ze szczotkami 
mechanicznymi) oraz odpowiednich 

środków czyszczących tak by w 
efekcie czyszczenia posadzka była 
twarda, połyskująca i odporna na 

ścieranie.  

6 Bieżący serwis porządkowy w godzinach pracy  

6.1 
Obchody budynku pod kątem czystości  

i porządku, zbieranie nieczystości na zewnątrz 
budynku w granicy posesji 

codziennie 
kilkakrotnie w 
ciągu godzin 

pracy 
Zamawiającego 

Ogólnodostępne narzędzia do 
utrzymania czystości 

6.2 
Utrzymanie porządku, sprzątanie korytarzy, 

toalet i holi oraz  
codziennie  

w razie potrzeby 
Ogólnodostępne narzędzia i środki 
chemiczne do utrzymania czystości 

6.3 
Doraźne sprzątanie pomieszczeń po pracach 

remontowych i podczas przeprowadzek 
w razie potrzeby 

Ogólnodostępne narzędzia i środki 
chemiczne do utrzymania czystości 

6.4 Utrzymanie na bieżąco czystości  codziennie Uzgodnione środki czystości zgodnie 
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w sanitariatach z umową 

7 Czynności sprzątania okresowego 1 raz w miesiącu 

7.1 Mycie włączników świateł 1 raz w miesiącu 
Stosować antystatyczny i 

bakteriobójczy środek czyszczący 

7.2 
Czyszczenie z zewnątrz wentylatorów i kratek 

wentylacyjnych 
1 raz w miesiącu Ogólnodostępne środki czystości 

7.3 
Mycie/przecieranie gablot wewnętrznych, tablic  

i tabliczek informacyjnych wewnątrz i na 
zewnątrz budynków 

1 raz w miesiącu 

Ogólnodostępne środki czystości. 
Zastosowane środki myjące powinny 
skutecznie czyścić kurz i tłuszcz a po 
wypolerowaniu nie pozostawiać smug 

8 Czynności sprzątania okresowego 2 razy w roku kalendarzowym 

8.1 

Czyszczenie żaluzji pionowych i poziomych 
zainstalowanych w oknach pomieszczeń 

biurowych, salach konferencyjnych,  
i w korytarzach  

 
2 razy w roku 

Ogólnodostępne środki czystości do 
materiałów użytych do produkcji 

żaluzji 

8.2 

Czyszczenie na mokro wykładzin podłogowych 
typu dywanowego w pomieszczeniach 

biurowych lub doraźnie w przypadku silnego 
zabrudzenia miejscowego, 

 
2 razy w roku 

Ogólnodostępne środki piorące  
i czyszczące do wykładzin 

dywanowych 
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załącznik nr 1 do IDW, stanowiącej Rozdział I SWZ 

 

 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

 

 

 

Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A. 

ul. Chopina 18 

39-300 Mielec 

 

 

 

Nawiązując do ogłoszenia o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

podstawowym z możliwością przeprowadzenia fakultatywnych negocjacji, zgodnie art. 275 pkt 

2) ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych – dalej zwaną ustawą 

Pzp - pn. 

 

 

Kompleksowe usługi utrzymania czystości pomieszczeń wewnętrznych oraz trenów 

zewnętrznych:  utwardzonych i zielonych użytkowanych przez Agencję Rozwoju 

Regionalnego MARR S.A. w Mielcu 

 

 

MY NIŻEJ PODPISANI: 

 

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

 

działając w imieniu i na rzecz: 

 

Nazwa  (firma): 

…………………………………………………………………………………………………………... 

Dokładny  adres  Wykonawcy/  Wykonawców: …………………………………………………….. 

Województwo: ………………………………………………………………………………………… 

NIP: …………………………………………………………………………………………………….. 

REGON: ………………………………………………………………………………………………... 

Nr  telefonu: …………………………………………………………………………………………..... 

Adres e-mail: …………………………………………………………………………………………… 

Adres skrzynki ePUAP: ……………………………………………………………………………….. 

Imię i Nazwisko osoby do kontaktu: …………………………………………………………………. 

 

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

i dokładne adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum) 

 

1. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją 

Warunków Zamówienia. 



4/MARR/2021 

Strona 46 z 61 

 

 

2. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę brutto: ………………  złotych 

(słownie złotych: ………………………………………………) 

 

3. OŚWIADCZAMY, że wybór naszej oferty: 

 nie będzie prowadzić u Zamawiającego do powstania obowiązku podatkowego zgodnie 

z ustawą o podatku od towarów i usług* 

 będzie prowadzić u Zamawiającego do powstania obowiązku podatkowego zgodnie 

z ustawą o podatku od towarów i usług. W związku z czym wskazujemy nazwę (rodzaj) 

towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do obowiązku jego 

powstania oraz ich wartość bez kwoty podatku:* 

--------------------------------                          ---------------------------------- 

--------------------------------                          ---------------------------------- 

                     Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi                                       Wartość 

 

4. AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji 

Warunków Zamówienia. 

 

5. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ wykonać przedmiot zamówienia w terminie określonym 

w Rozdziale VII IDW, stanowiącej Rozdział I SWZ.  

 

6. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia oraz 

wyjaśnieniami i zmianami SWZ przekazanymi przez Zamawiającego i uznajemy się 

za związanych określonymi w nich postanowieniami i zasadami postępowania. 

 

7. JESTEŚMY związani ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Warunków, Zamówienia tj. 

przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert – do dnia 16 grudnia 2021 roku.  

 

8. OŚWIADCZAMY, że zgodnie z definicjami zawartymi w art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 

6 marca 2018 roku Prawo Przedsiębiorców jestem/śmy mikroprzedsiębiorcą/ małym 

przedsiębiorcą/ średnim przedsiębiorcą/dużym przedsiębiorcą*. 

 

9. ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY sami*/przy udziale podwykonawców  

w następującym zakresie usług:* 

1) Zakres usług: 

…………………………………………………………………………………………………... 

Wartość/procentowy udział: 

…………………………………………………………………………………………………... 

Firma podwykonawcy: 

…………………………………………………………………………………………………...  

 

2) Zakres usług: 

…………………………………………………………………………………………………... 

Wartość/procentowy udział: 

…………………………………………………………………………………………………... 

Firma podwykonawcy: 

…………………………………………………………………………………………………...  
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10. OŚWIADCZAMY, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

o których mowa w art.57 ustawy Pzp powołujemy się na zasadach określonych w art. 118 

ustawy Pzp na zasoby podmiotów wskazanych poniżej: 

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

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

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

Nazwa podmiotu, na którego zasoby powołuje się wykonawca 

 

i deklarujemy, że wskazane powyżej podmioty udostępniające nam zdolności w zakresie 

wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia zrealizują usługi, do których 

wymagane są te zdolności. 

 

11. OŚWIADCZAMY, że sposób reprezentacji Wykonawcy*/Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia* dla potrzeb zamówienia jest następujący: 

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

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

Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę – spółki cywilne lub konsorcja 

 

12. OŚWIADCZAMY, że informacje i dokumenty zawarte w załączniku o nazwie ………………. 

- stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji i nie mogą być one udostępniane. 

 

13. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z postanowieniami wzoru umowy, określonymi  

w Specyfikacji Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej 

oferty, do zawarcia umowy zgodnej z ofertą, na warunkach określonych  

w Specyfikacji Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego. 

 

14. INFORMUJEMY, że oświadczenia/dokumenty wskazane poniżej: 

1) ………………………………………………………………………………………………; 

2) ………………………………………………………………………………………………. 

 

znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, ponieważ stanowią załącznik do protokołu 

postepowania pn. ………………………… lub dotyczą zamówienia realizowanego przez nas 

wcześniej na rzecz Zamawiającego. 

 

15. WRAZ Z OFERTĄ składamy następujące oświadczenia i dokumenty: 

1) ………………………………………………………………………………………………; 

2) ………………………………………………………………………………………………. 

 

16. OŚWIADCZAMY, że wypełniliśmy/łem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 

art. 14 RODO 1  wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub 

                                                 
1 rozporządzenie 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 
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pośrednio pozyskaliśmy/łem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego 

w niniejszym postępowaniu2. 

 

* - niepotrzebne skreślić                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                             
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); 
2 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). 
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załącznik nr 1.1 do IDW, stanowiącej Rozdział I SWZ 

 

FORMULARZ CENOWY 

 

Nawiązując do ogłoszenia o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością przeprowadzenia 

fakultatywnych negocjacji, zgodnie art. 275 pkt 2) ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych – dalej zwaną ustawą 

Pzp - pn. Kompleksowe usługi utrzymania czystości pomieszczeń wewnętrznych oraz trenów zewnętrznych:  utwardzonych  

i zielonych użytkowanych przez Agencję Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w Mielcu oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia 

zgodnie z poniższymi cenami: 

 

Lp. 

Okres 

realizacji 

usługi 

[miesiąc] 

Usługi sprzątania wewnątrz budynku Usługi sprzątania terenów zewnętrznych  
Wartość brutto  

[4+7] [zł] 
Cena netto  VAT 23% 

Cena brutto 

[2+3] 
Cena netto VAT 8% 

Cena brutto 

[5+6] 

1 2 3 4 5 6 7 8 

I.  Budynek przy ul. Chopina 18 

1. I 2022 r.        

2. II 2022 r.        

3. III 2022 r.        

4. IV 2022 r.        

5. V 2022 r.        

6. VI 2022 r.        

7. VII 2022 r.        

8. VIII 2022 r.        

9. IX 2022 r.        

10. X 2022 r.        

11. XI 2022 r.        

12. XII 2022 r.        

13. I 2023 r.        

14. II 2023 r.        

15. III 2023 r.        

16. IV 2023 r.        
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17. V 2023 r.        

18. VI 2023 r.        

19. VII 2023 r.        

20. VIII 2023 r.        

21. IX 2023 r.        

22. X 2023 r.        

23. XI 2023 r.        

24. XII 2023 r.        

ŁĄCZNIE I (suma poz.1-24)  

II. Budynek przy ul. Wojska Polskiego 3 

25. I 2022 r.        

26. II 2022 r.        

27. III 2022 r.        

28. IV 2022 r.        

29. V 2022 r.        

30. VI 2022 r.        

31. VII 2022 r.        

32. VIII 2022 r.        

33. IX 2022 r.        

34. X 2022 r.        

35. XI 2022 r.        

36. XII 2022 r.        

37. I 2023 r.        

38. II 2023 r.        

39. III 2023 r.        

40. IV 2023 r.        

41. V 2023 r.        

42. VI 2023 r.        

43. VII 2023 r.        

44. VIII 2023 r.        
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45. IX 2023 r.        

46. X 2023 r.        

47. XI 2023 r.        

48. XII 2023 r.        

ŁĄCZNIE II (suma poz.25-48)  

III.  Budynek przy ul. Wojska Polskiego 9 

49. I 2022 r.        

50. II 2022 r.        

51. III 2022 r.        

52. IV 2022 r.        

53. V 2022 r.        

54. VI 2022 r.        

55. VII 2022 r.        

56. VIII 2022 r.        

57. IX 2022 r.        

58. X 2022 r.        

59. XI 2022 r.        

60. XII 2022 r.        

61. I 2023 r.        

62. II 2023 r.        

63. III 2023 r.        

64. IV 2023 r.        

65. V 2023 r.        

66. VI 2023 r.        

67. VII 2023 r.        

68. VIII 2023 r.        

69. IX 2023 r.        

70. X 2023 r.        

71. XI 2023 r.        

72. XII 2023 r.        
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ŁĄCZNIE III (suma poz.49-72)  

ŁĄCZNIE I + ŁĄCZNIE II + ŁĄCZNIE III * 

 

 

 
Oświadczamy, że w Formularzu cenowym zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia, którego zakres został 
określony  przez  Zamawiającego w SWZ. 
 
 
UWAGA: W sytuacji, gdy umowa z Wykonawcą zostanie zawarta po 02.01.2022 r. wynagrodzenie Wykonawcy za miesiąc, w którym 

rozpocznie się świadczenie usługi zostanie ustalone proporcjonalnie, poprzez podzielenie zaoferowanej kwoty wynagrodzenia za usługę  

przysługującego za dany miesiąc przez liczbę dni tego miesiąca i pomnożenie tak ustalonej kwoty przez ilość dni obowiązywania umowy  

w tym miesiącu.  

 
 
*Wartość ta stanowi cenę oferty brutto i należy ją przepisać do Formularza Ofertowego 
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załącznik nr 2 do IDW, stanowiącej Rozdział I SWZ 

  

Oświadczenie Wykonawcy/Podmiotu trzeciego składane na podstawie art. 125 ust. 1 

ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych potwierdzające, 

że Wykonawca/Podmiot trzeci nie podlega wykluczeniu oraz, że spełnia warunki 

udziału w postepowaniu 

 

Wykonawca: 

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

(wpisać pełną nazwę/firmę, adres) 

 

reprezentowany przez: 

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

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

(wpisać imię, nazwisko) 

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie 

podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 2) ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo 

zamówień publicznych – dalej zwaną ustawą Pzp – pn. Kompleksowe usługi utrzymania 

czystości pomieszczeń wewnętrznych oraz trenów zewnętrznych:  utwardzonych  

i zielonych użytkowanych przez Agencję Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w Mielcu, 

oświadczam, co następuje: 

 

 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 

ustawy Pzp. 

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 

4), 5) oraz 7) ustawy Pzp. 

 

 

3. 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. 108 ust 1 pkt 1), 2), 5) lub art. 109 ust. 1 pkt 4), 5) oraz 7) 

ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z w/w okolicznością, na podstawie 

art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: 

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

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

 

4. Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego 

w Rozdziale VIII SWZ.  
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OŚWIADCZENIA 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. 

 

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

przez Zamawiającego w Specyfikacji Warunków Zamówienia w Rozdziale VIII SWZ polegam na 

zasobach następującego/ych podmiotu/ów:  

………………………………………………………………….…………………………………….….. 

w następującym zakresie:  

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

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu). 

 

 

 

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. 

 

 

INFORMACJA WYKONAWCY W ODNIESIENIU DO OGÓLNODOSTĘPNYCH 

DOKUMENTÓW 

 

INFORMUJEMY, że oświadczenia/dokumenty wskazane poniżej: 

1) ………………………………………………………………………………………………; 

2) ………………………………………………………………………………………………. 

 

Zamawiający może uzyskać w formie elektronicznej z ogólnodostępnych baz danych pod 

adresem  internetowym: 

………………………………………………………………………………….…………………… 
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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. 

 

 

 

Uwaga: Oświadczenia, które nie mają zastosowania do danego Wykonawcy należy 

przekreślić. 
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załącznik nr 3 do IDW, stanowiącej Rozdział I SWZ 

 

ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU TRZECIEGO 

do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania 

z nich przy wykonywaniu zamówienia 

 

 

W imieniu:  

………………………………………………………………………………………………...…………. 

( wpisać nazwę Podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca) 

 

 

Zobowiązuję się do oddania swoich zasobów 

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

(określenie zasobu – zdolność techniczna, zdolność zawodowa) 

 

 

do dyspozycji Wykonawcy: 

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

(wpisać nazwę Wykonawcy) 

 

 

przy wykonywaniu zamówienia pn. Kompleksowe usługi utrzymania czystości pomieszczeń 

wewnętrznych oraz trenów zewnętrznych:  utwardzonych i zielonych użytkowanych przez 

Agencję Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w Mielcu. 

 

Oświadczam, iż: 

 

a) udostępniam Wykonawcy w/w zasoby, w następującym zakresie: 

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

b) sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów będzie następujący: 

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

c) zakres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący: 

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

d) okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący: 

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

e) udostępniając wykonawcy zdolności w postaci wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia będę realizował roboty budowlane/usługi, których dotyczą  udostępnione 

zdolności: TAK*/NIE * 

 

Jeśli tak proszę wskazać w jakim zakresie:  

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

…………………………………………………………………………………………………………… 
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UWAGA: 

Zamiast niniejszego Formularza można przedstawić inne dokumenty, w szczególności: 

1. pisemne zobowiązanie podmiotu, o którym mowa w art. 118 ustawy z dnia 11 września 2019 

roku Prawo zamówień publicznych – dalej zwaną ustawą Pzp 

2. dokumenty dotyczące: 

a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę przy wykonywaniu 

zamówienia publicznego; 

c) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia; 

d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków 

udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych 

lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowalne, których wskazane zdolności dotyczą. 

____________________________ 

* - niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4/MARR/2021 

Strona 58 z 61 

 

 

załącznik nr 4 do IDW, stanowiącej Rozdział I SWZ 

 

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej  

     grupy kapitałowej 

 

 

JA (MY) NIŻEJ PODPISANY(NI) 

………………………………………………………………………………………………………….... 

 

działając w imieniu i na rzecz 

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

    (pełna nazwa Wykonawcy) 

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

 (adres siedziby Wykonawcy) 

 

w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego w odniesieniu do postepowania o udzielenie 

zamówienia, prowadzonego w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 2) ustawy z dnia 

11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych – dalej zwaną ustawą Pzp - pn. 

Kompleksowe usługi utrzymania czystości pomieszczeń wewnętrznych oraz trenów 

zewnętrznych: utwardzonych i zielonych użytkowanych przez Agencję Rozwoju 

Regionalnego MARR S.A. w Mielcu: 

 

1. Informuję(my), że Wykonawca, którego reprezentuję(my) nie należy do grupy 

kapitałowej, o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.  

 

2. Informuję (my), że Wykonawca, którego reprezentuję (my) należy do grupy kapitałowej, 

o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp. Jednocześnie załączam 

dokumenty/informacje (wymienić poniżej i załączyć do oferty): 

 ……………………………………………………………………..; 

 ……………………………………………………………………...; 

potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 

konkurencji  w przedmiotowym postępowaniu 

 

 

1) Uwaga! Należy wypełnić pkt 1) albo pkt 2). 

2) Niniejszy formularz składa tylko Wykonawca wezwany przez Zamawiającego. 

3) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

składa go każdy z członków konsorcjum lub wspólników spółki cywilnej 
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Załącznik nr 5 do IDW, stanowiącej Rozdział I SWZ  

 

WYKAZ USŁUG 

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie 

podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 2) ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo 

zamówień publicznych, pn. Kompleksowe usługi utrzymania czystości pomieszczeń 

wewnętrznych oraz trenów zewnętrznych:  utwardzonych i zielonych użytkowanych przez 

Agencję Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w Mielcu, przedkładamy wykaz usług 

wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

działalności jest krótszy – w tym okresie w zakresie niezbędnym do oceny spełniania opisanego 

przez Zamawiającego warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej  

 

Poz. 

Nazwa 

Wykonawcy 

(podmiotu), 

wykazującego 

spełnianie 

warunku 

Nazwa i adres 

Zamawiającego/ 

Zlecającego 

Wartość 

usług 

wykonanych 

przez 

Wykonawcę 

(podmiot) 

[PLN brutto] 

Charakterystyka 

zamówienia / 

Informacje 

potwierdzające 

spełnianie 

warunku 

opisanego w 

Rozdziale VIII 

SWZ  

Czas realizacji 

początek 

dzień/ 

miesiąc/ 

rok 

koniec 

dzień/ 

miesiąc/ 

rok 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 

      

2. 

      

 

1) załączamy dowody określające, że w/w usługi zostały wykonane należycie, tj.: 

 ……………………………………………………………………………………………….; 

 ……………………………………………………………………………………………….; 

 ………………………………………………………………………………………………. 

 

 

UWAGA: 

W sytuacji, gdy Wykonawca wykazując spełnianie warunku, polega na zdolnościach 

technicznych innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, zobowiązany 

jest udowodnić, iż będzie dysponował zdolnościami technicznymi, w szczególności 

przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji 

Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. 

 

Niniejszy „Wykaz” składa tylko Wykonawca wezwany przez Zamawiającego. 
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załącznik nr 6 do IDW, stanowiącej Rozdział I SWZ 

  

Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy z dnia 11 

września 2019 roku Prawo zamówień publicznych potwierdzające, które roboty 

budowlane, dostawy lub usługi wykonują poszczególni Wykonawcy wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia 

 

WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

…………………………………………………………………………………………..……………………

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………….. 

(nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania, jeżeli są miejscami 

wykonywania działalności wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) 

 

 

reprezentowani przez: 

……………………………………………………..………………………………………………………. 

 

Uprawniony do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia na roboty budowlane/usługi w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

pn. Kompleksowe usługi utrzymania czystości pomieszczeń wewnętrznych oraz trenów 

zewnętrznych:  utwardzonych i zielonych użytkowanych przez Agencję Rozwoju 

Regionalnego MARR S.A. w Mielcu, oświadczam, że następujące usługi wykonają 

poszczególni Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: 

Nazwa albo imię i nazwisko, siedziba albo 

miejsca zamieszkania, jeżeli są miejscem 

wykonywania działalności wykonawcy 

wspólnie ubiegającego się o udzielenie 

zamówienia 

Zakres usług, które wykona 

Wykonawca wspólnie ubiegający się 

o udzielenie zamówienia 
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załącznik nr 7 do IDW, stanowiącej Rozdział I SWZ 

 

IDENTYFIKATOR POSTĘPOWANIA 

85459156-6345-4d23-a9fa-c7d1da90904c 

 

 

LINK DO POSTĘPOWANIA 

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-2a2eacb6-4061-11ec-

8c2d-66c2f1230e9c 

 

 

 


