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  Warszawa, dnia 24.02.2020r. 

 

                          ZATWIERDZAM 

DOWÓDCA JEDNOSTKI WOJSKOWEJ NR 3964 

   O/Z 
                    płk Dariusz CHODYNA 

 

 

Znak sprawy JW3964-SZP.2612.6.2020 

 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

1. Nazwa oraz adres zamawiającego.  
Zamawiającym jest Jednostka Wojskowa Nr 3964  

Adres: ul. Bystra 1, 03-700 Warszawa,  

Telefon: 261 892 338, faks: 261 892 320, adres internetowy: www.jw3964.wp.mil.pl 

Godziny urzędowania: od  7:30 do 11:00 i od  11:30 do 14:30  

Godziny otwarcia kancelarii: od  8:00 do 15:00 

NIP: 524-23-76-036 Regon: 017172392 

Klauzula informacyjna: 

      Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, 

Zamawiający informuje iż: 

 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Jednostka Wojskowa Nr 3964, ul. Bystra 1, 00-

700 Warszawa;  

2)  inspektorem ochrony danych osobowych jest osoba dostępna pod numerem telefonu służbowym 

261 892 255; 

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

związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;  

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

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

– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018);  

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

lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy 

przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;  

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

wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem               w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych 

danych wynikają z ustawy Pzp;    

 7)   w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;  

 8)   posiada Pani/Pan:  

            −  na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana  dotyczących; 

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

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

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 

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

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących przepisów RODO. 

 9)   nie przysługuje Pani/Panu:  

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

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

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

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.   
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2. Tryb udzielenia zamówienia. 
Postępowanie  o  udzielenie  niniejszego  zamówienia  prowadzone  jest  na  podstawie  ustawy  z 

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

zwanej dalej ,,ustawą Pzp’’ oraz aktów wykonawczych do tej ustawy w trybie „przetargu 

nieograniczonego”. Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: 

Sprawa nr 9/2020/Z. Wykonawcy we wszelkich kontaktach z zamawiającym powinni 

powoływać się na ten znak. 

3. Opis przedmiotu zamówienia. 
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi stałego sprzątania powierzchni 

wewnętrznych i zewnętrznych w kompleksach wojskowych w Warszawie 
administrowanych przez Jednostkę Wojskową nr 3964 w tym: 

 Pierwsza część zamówienia 

Świadczenie usługi stałego sprzątania powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych w 

kompleksach wojskowych w Warszawie przy: ul. Chruściela 103, ul. Pontonierów 2a,                

ul. Czerwonych Beretów 3. Całościowy pakiet wymagań /opis przedmiotu zamówienia, projekty 

umów/ zawiera załącznik nr 1 do SIWZ. 

Druga część zamówienia 

Świadczenie usługi stałego sprzątania powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych                       

w kompleksach wojskowych w Warszawie przy: ul. Ostrobramskiej 109, ul. Puławskiej 6a/8a, 

ul. Wał Miedzeszyński 381, ul. Batorego 6. Całościowy pakiet wymagań /opis przedmiotu 

zamówienia, projekty umów/ zawiera załącznik nr 2 do SIWZ. 

Trzecia część zamówienia 

Świadczenie usługi stałego sprzątania powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych                        

w kompleksach wojskowych w Warszawie przy: ul. Mierosławskiego 22, ul. Brechta 16,          

ul. 11 Listopada 17/19. Całościowy pakiet wymagań /opis przedmiotu zamówienia, projekty 

umów/ zawiera załącznik nr 3 do SIWZ. 

Czwarta część zamówienia 

Świadczenie usługi stałego sprzątania powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych                       

w kompleksach wojskowych w Warszawie przy: ul. Bystrej 1, ul. Nieświeskiej 54/56,               

ul. Ziemowita 51a. Całościowy pakiet wymagań /opis przedmiotu zamówienia, projekty umów/ 

zawiera załącznik nr 4 do SIWZ. 

      3.1   Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 90910000-9 (usługi sprzątania).  

      3.2  Wykonawcy mogą złożyć ofertę na dowolną ilość części zamówienia, jednak w każdej części 

zamówienia muszą złożyć ofertę na wszystkie zadania. 

      3.3   Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

      3.4 Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie przez Wykonawcę  (przed złożeniem oferty) wizji 

lokalnej. W sprawie wizji lokalnej należy kontaktować się z Zamawiającym za 

pośrednictwem faksu (dane telefaksowe podane w niniejszym SIWZ), a następnie złożyć 

pisemny wniosek w sprawie wizji lokalnej. Osoba, która ze strony Wykonawcy będzie 

dokonywała wizji lokalnej zobowiązana jest okazać aktualne poświadczenie bezpieczeństwa 

osobowego dopuszczające do informacji niejawnych o klauzuli „POUFNE”                           

lub upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „ZASTRZEŻONE” oraz 

zaświadczenie stwierdzające odbycie szkolenia z zakresu ochrony informacji niejawnych - 

stosownie do wymagań zawartych w Załączniku nr 9 do SIWZ. 

 3.5   Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia 

tj.: ochrony fizycznej osób i mienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu 

pracy  w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy    z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy 

(Dz. U. z 2016r. poz. 1666, z późn. zm.). Zamawiający dopuszcza odstępstwo zatrudnienia 

osób na podstawie umowy o pracę w zakresie realizacji bezpośredniej ochrony fizycznej 

realizowanej przez grupę interwencyjną, stację monitorowania, serwis wyposażenia. 

4.   Termin wykonania zamówienia. 

         Pierwsza część zamówienia: zadanie  a) od 01.06.2020r. do 31.05.2023r. 

                                                       zadanie  b) od 01.12.2020r. do 30.11.2023r. 

         Druga część zamówienia:     zadanie  a) od 01.06.2020r. do 31.05.2023r. 

                                                       zadanie  b) od 01.06.2020r. do 31.05.2023r. 
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         Trzecia część zamówienia:                      od 01.06.2020r. do 31.05.2023r. 

        Czwarta część zamówienia:    zadanie a) od 01.07.2020r. do 30.06.2023r. 

                                                       zadanie b) od 01.06.2020r. do 30.05.2023r. 

5.  Warunki udziału w postępowaniu. 

5.1.  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone  w 

art. 22 ust. 1 pkt  1-4 oraz przygotują ofertę zgodną z zapisami niniejszej SIWZ; 

5.2. W okresie ostatnich 3 lat wykonali z należytą starannością minimum dwa zamówienia polegające 

na wykonaniu podobnej asortymentowo /określonej w opisie przedmiotu zamówienia/  usługi: 

Dla pierwszej części zamówienia: o wartości min.   700 000,00 zł; 

Dla drugiej części zamówienia:     o wartości min.   800 000,00 zł; 

Dla trzeciej części zamówienia:    o wartości min.    600 000,00 zł;  

Dla czwartej części zamówienia:  o wartości min. 1 000 000,00 zł. 

5.3 Spełnią minimalne wymagania zamawiającego dotyczące struktury zatrudnienia i podstawowego 

sprzętu zmechanizowanego, który stosowany będzie przy realizacji zamówienia - stosownie do 

wymagań zawartych w SIWZ. 

5.4 Posiadają świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego potwierdzające zdolność do ochrony 

informacji niejawnych o klauzuli „POUFNE” wydane przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego 

lub Służbę Kontrwywiadu Wojskowego – dotyczy realizacji drugiej części zamówienia, stosownie do 

wymagań zawartych w Załączniku nr 9 do SIWZ. 

5.5. Kryteriami oceny spełniania wymaganych od wykonawców warunków są zagadnienia na temat, 

których wykonawcy są zobowiązani dostarczyć stosowne dokumenty wyszczególnione w SIWZ. 

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

wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy 

w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację 

zamówienia. 

5.7. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców 

występujących wspólnie. Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do 

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub do reprezentowania ich w 

postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. 

Pełnomocnictwo należy przedłożyć wraz z ofertą. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia 

dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o 

zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zobowiązani są przed podpisaniem 

umowy zawrzeć konsorcjum w formie cywilno–prawnego porozumienia; 

5.8.  W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia każdy z nich 

musi spełnić warunki i załączyć odpowiednie dokumenty takie jak pojedynczy wykonawca.  

5.9. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa niniejszej SIWZ 

w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać 

na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych 

podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych, 

5.10. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja" o której mowa w SIWZ wystąpi 

wyłącznie w przypadku kiedy: 

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

zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 

podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

2)  Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne 

lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez 

wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec 

tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa wart. 24 ust. 1 pkt 13-23 i ust. 5. 

6.   Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy PZP. 

Dodatkowo zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy: 

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

w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez 

likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 

ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 

1259,1513,1830 i 1844) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po 
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ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli 

układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd 

zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - 

Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978,1166,1259 i 1844); 

6.2. który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego 

uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego 

niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie 

wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych; 

6.3. jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp, uprawnione 

do reprezentowania Wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt  2-4 

ustawy Pzp z: 

a) zamawiającym, 

b) osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego, 

c) członkami komisji przetargowej, 

d) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a ustawy Pzp chyba, że 

jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny sposób niż przez 

wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu; 

6.4.  który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym 

stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą 

z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Pzp, co doprowadziło do 

rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania; 

6.5. będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom 

pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono 

karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych; 

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

spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub 

komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym mowa 

w pkt 5; 

6.7. wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków 

wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów                    

o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę nie niższą niż 3000 zł.; 

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

społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych 

środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15, chyba 

że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w 

sprawie spłaty tych należności. 

7. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału              

w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

7.1. Na etapie składania ofert Zamawiający żąda jedynie załączenia do składanej przez Wykonawcę 

oferty dokumentu  - Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) - załącznik 

nr 5 do SIWZ, jako obowiązkowego i wprowadzonego Rozporządzeniem wykonawczym KE 

(UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego 

europejskiego dokumentu zamówienia.  

Zamawiający wskazuje link do ww. dokumentu    https://espd.uzp.gov.pl/filter?lang=pl    

       Informacje zawarte w Jednolitym Europejskim Dokumencie Zamówienia  będą stanowić 

wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału 

w postępowaniu. 

7.1.1   [dotyczy części IV załącznika Nr 3 do SIWZ]: Kryteria kwalifikacji - w odniesieniu do 

kryteriów kwalifikacji (sekcja   α lub sekcje A–D w przedmiotowej części) α: ogólne 

oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji - Wykonawca może ograniczyć 

się do wypełnienia sekcji α w części IV i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w 

części IV. Oświadczenie o spełnianiu wszystkich wymaganych kryteriów kwalifikacji spełni 

wymogi oświadczenia Wykonawcy o wstępnym potwierdzeniu spełniania warunków 

udziału w postępowaniu (kryteriów kwalifikacji), o którym mowa w art. 25a ust. 1 i 2 

ustawy Pzp. 

https://espd.uzp.gov.pl/filter?lang=pl
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7.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie, o 

którym mowa w rozdz. 7. 1 niniejszej SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie 

ubiegających się o zamówienie. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia ma potwierdzać 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w 

którym każdy  z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak 

podstaw wykluczenia. 

7.3. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części 

zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw 

wykluczenia z udziału w postępowaniu składa oświadczenie, o którym mowa w rozdz. 7. 1 

niniejszej SIWZ / zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa 

w rozdz. 7. 1 niniejszej SIWZ. 

7.4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku 

istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się 

na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenie o którym mowa 

w rozdz. 7. 1 niniejszej SIWZ dotyczące tych podmiotów / zamieszcza informacje          o tych 

podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w rozdz. 7. 1 niniejszej SIWZ. 

7.5.  Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została 

najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych 

na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: 

a) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego 

oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, 

potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz 

składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane 

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 

całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące 

przed upływem terminu składania ofert. 

           b) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 

pkt.13-14 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert. 

            c) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 

pkt. 21 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert. 

d) Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których 

Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych 

lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem 

terminu składania ofert. Z informacji banku bądź kasy oszczędnościowo-kredytowej musi 

wynikać jednoznacznie, iż wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w 

minimum: 

Dla pierwszej części zamówienia: o wartości min.   700 000,00 zł; 

Dla drugiej części zamówienia:     o wartości min.   800 000,00 zł; 

Dla trzeciej części zamówienia:    o wartości min.    600 000,00 zł;  

Dla czwartej części zamówienia:  o wartości min. 1 000 000,00 zł. 

e) Polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

wraz z dowodem opłacenia składki wynikającej z umowy ubezpieczenia. Wysokość polisy 

musi być nie mniejsza, niż: 

Dla pierwszej części zamówienia: o wartości min.   700 000,00 zł; 

Dla drugiej części zamówienia:     o wartości min.   800 000,00 zł; 

Dla trzeciej części zamówienia:    o wartości min.    600 000,00 zł;  

Dla czwartej części zamówienia:  o wartości min. 1 000 000,00 zł. 

Uwaga: W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część, wartość środków finansowych 

lub zdolności kredytowej oraz polisy ubezpieczeniowej winna być nie mniejsza niż suma 

wartości dla tych części. 

f) Oświadczenie Wykonawcy o zobowiązaniu do kontynuacji ubezpieczenia w okresie 

obowiązywania umowy na formularzu - załącznik nr 7 do SIWZ. Wykonawca każdorazowo 

po opłaceniu kolejnej raty składki ubezpieczenia jest zobowiązany przekazać zamawiającemu 

potwierdzoną kserokopię opłaty; 
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g) Wykaz wykonanych podobnych asortymentowo usług w okresie ostatnich trzech lat 

przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenie 

działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum 2 zamówienia odpowiadającym swoim 

zakresem przedmiotowi zamówienia i wartością nie mniejszą niż: 

Dla pierwszej części zamówienia: o wartości min.   700 000,00 zł; 

Dla drugiej części zamówienia:     o wartości min.   800 000,00 zł; 

Dla trzeciej części zamówienia:    o wartości min.    600 000,00 zł;  

Dla czwartej części zamówienia:  o wartości min. 1 000 000,00 zł. 

Uwaga: W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część, wartość środków 

finansowych lub zdolności kredytowej oraz polisy ubezpieczeniowej winna być nie mniejsza 

niż suma wartości dla tych części. 

7.6.  Dokument potwierdzający wpłatę wymaganego w postępowaniu wadium.  

7.7. W zakresie nie uregulowanym w SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra 

Rozwoju z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 

zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U.   z 

2016 r. poz. 1126). 

7.8. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w rozdz. 7. 1. niniejszej SIWZ, 

oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 

ustawy Pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, 

oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez 

zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia 

w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy 

podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

8. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń i dokumentów. 

8.1. Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są: Jerzy Kaczmarski i Waldemar 

Lewandowski,  

8.2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem 

platformazakupowa.pl (dalej jako „Platforma”) pod adresem: 

https://platformazakupowa.pl/pn/jw3964  

8.3. W celu skrócenia udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między 

zamawiającym a wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy i formularza 

„Wyślij wiadomość” znajdującego się na stronie danego postępowania. Za datę przekazania 

(wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania 

za pośrednictwem Platformy poprzez kliknięcie przycisku  „Wyślij wiadomość” po których 

pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego.  

8.4. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za 

pośrednictwem Platformy. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, 

zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji 

“Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest 

konkretny wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem 

Platformy do konkretnego wykonawcy.  

8.5. Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia 

środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz 

udostępnienia i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1320; dalej: 

“Rozporządzenie w sprawie środków komunikacji”), określa niezbędne wymagania sprzętowo - 

aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:  

a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s, 

b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel 

IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 

10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,  

c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie 

wersja 10 0,  

d) włączona obsługa JavaScript,  

e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików pdf,  

https://platformazakupowa.pl/pn/jw3964
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f) Platforma działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,  

g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas 

(hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego 

Urzędu Miar.  

8.6. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:  

a) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie 

zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem  w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za 

wiążący,  

b) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem.  

8.7. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy dotyczące w szczególności 

logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ, składania ofert oraz innych czynności 

podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy znajdują się w zakładce 

„Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: 

https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje 

8.8. Zalecenia: 

a) Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, 

zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę 

na format PDF i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES.  

b) Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. 

Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem 

podpisywanym.  

c) Zaleca się, aby komunikacja z wykonawcami odbywała się tylko na Platformie za pośrednictwem 

formularza “Wyślij wiadomość”, nie za pośrednictwem adresu email.  

d) Osobą składającą ofertę powinna być osoba kontaktowa podawana w dokumentacji. 

e) Ofertę należy przygotować z należytą starannością i zachowaniem odpowiedniego odstępu czasu 

do zakończenia przyjmowania ofert/wniosków. Sugerujemy złożenie oferty na 24 godziny przed 

terminem składania ofert/wniosków.  

f) Podczas podpisywania plików zaleca się stosowanie algorytmu skrótu SHA2 zamiast SHA1.   

g) Jeśli wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wcześniejsze podpisanie każdego ze 

skompresowanych plików. 

9. Wymagania dotyczące wadium. 

9.1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości:  

     I część zamówienia     40 000,00 PLN (słownie: czterdzieści tysięcy złotych)  

    II część zamówienia    45 000,00 PLN (słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych)  

    III część zamówienia   35 000,00 PLN (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych)  

    IV część zamówienia   60 000,00 PLN (słownie: osiemnaście tysięcy złotych) 

Uwaga: W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część, wadium winno być wniesione 

osobno na każdą część. 

9.2 Wadium należy złożyć na każdą z części oddzielnie. 

9.3. Wadium może być wniesione w: 

1) pieniądzu; 

2) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z 

tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 

3) gwarancjach bankowych; 

4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

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

9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 

r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.). 

9.4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku nr rachunku:              

11  1010  1010 0029  4513  9120  1000  z dopiskiem na przelewie: „Wadium w postępowaniu - 

Sprawa nr 9/2020/Z na „usługi stałego sprzątania powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych w 

kompleksach wojskowych w Warszawie administrowanych przez Jednostkę Wojskową nr 3964” 

- dotyczy części … 

9.5. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na 

rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w rozdz. 9. 3 niniejszej SIWZ, przed 

https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
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upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny 

termin składania ofert). 

9.6. Miejscem wniesienia wadium w innych dopuszczalnych formach jest Kasa Jednostki Wojskowej 

Nr 3964 w siedzibie Zamawiającego, czynna od wtorku do piątku w godz. 10:00 – 14:00.  

9.7. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie 

zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do 

wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 

5 ustawy PZP. 

9.8. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie 

odrzucona. 

10. Termin związania ofertą. 

10.1.  Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą 

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. (art. 85 ust. 5 ustawy Pzp). 

10.2. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy, 

samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co 

najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o 

wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 

dni. 

10.3. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty 

wadium. 

10.4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem 

okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na 

przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane 

jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego 

przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 

najkorzystniejsza. 

11. Opis sposobu przygotowywania ofert oraz dokumentów wymaganych przez Zamawiającego 

w SIWZ. 

11.1. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane w niniejszym SIWZ oświadczenia i dokumenty, 

bez dokonywania w ich treści jakichkolwiek zastrzeżeń lub zmian ze strony wykonawcy. 

Oświadczenia, o których mowa w SIWZ, dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których 

zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo 

zamówień publicznych, oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale. Pozostałe 

dokumenty, inne niż oświadczenia, o których mowa w zdaniu powyżej, składane są w oryginale 

lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem 

dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega 

wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo 

podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poprzez oryginał należy 

rozumieć dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby 

upoważnioną/upoważnione. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie 

elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby 

upoważnioną/upoważnione.  

11.2. Oferta powinna być:  

a) sporządzona na podstawie załączników niniejszej SIWZ w języku polskim,  

b) złożona w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl,  

c) podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby 

upoważnioną/upoważnione.  

11.3. Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jeżeli 

wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości 

zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż 

zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Na platformie w formularzu 

składania oferty znajduje się miejsce wyznaczone do dołączenia części oferty stanowiącej 

tajemnicę przedsiębiorstwa. 11.4. Wykonawca, za pośrednictwem platformazakupowa.pl może 

przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Sposób dokonywania 
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zmiany lub wycofania oferty zamieszczono w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej 

pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje  

11.5.  Każdy z wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub 

oferty zawierającej propozycje wariantowe spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych 

przez danego wykonawcę.  

11.6.  Ceny oferty muszą zawierać wszystkie koszty, jakie musi ponieść wykonawca, aby 

zrealizować zamówienie z najwyższą starannością oraz ewentualne rabaty.  

11.7.  Dokumenty i oświadczenia składane przez wykonawcę powinny być w języku polskim, chyba 

że w SIWZ dopuszczono inaczej. W przypadku  załączenia dokumentów sporządzonych w 

innym języku niż dopuszczony, wykonawca zobowiązany jest załączyć tłumaczenie na język 

polski.  

11.8. Zgodnie z definicją dokumentu elektronicznego z art.3 ustęp 2 Ustawy o informatyzacji 

działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, opatrzenie pliku zawierającego 

skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest jednoznaczne z 

podpisaniem oryginału dokumentu, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez 

innego wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na 

którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, albo przez podwykonawcę.  

11.9.  Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych 

formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi: 100 MB. 

12. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert. 

12.1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem: 

https://platformazakupowa.pl/pn/jw3964 na stronie dotyczącej postępowania – Sprawa nr 

9/2020/Z  do dnia 08 kwietnia 2020r. do godziny 10:00. 

12.2. Oferta musi zawierać następujące dokumenty: 

a) Formularz ofertowy, 

b) Formularz cenowy, 

c) JEDZ, 

d) Dokument potwierdzający wniesienie wadium. 

12.3. Po wypełnieniu Formularza składania oferty lub wniosku i załadowaniu wszystkich 

wymaganych załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”.  

12.4. Oferta lub wniosek składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym podpisem 

kwalifikowanym. W procesie składania oferty za pośrednictwem platformy wykonawca 

powinien złożyć podpis bezpośrednio na dokumencie przesłanym za pośrednictwem Platformy. 

Złożenie podpisu na platformie na etapie podsumowania ma charakter nieobowiązkowy, jednak 

pozwala zweryfikować ważność podpisu przed złożeniem oferty.  

12.5. Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) w drugim 

kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku “Złóż ofertę” i wyświetlenie się 

komunikatu, że oferta została zaszyfrowana i złożona.  

12.6. Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty 

znajduje się na stronie internetowej pod adresem:   

https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje 

12.7. Otwarcie ofert  
a) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08 kwietnia 2020r. o godziny 10:30 za pośrednictwem 

platformazakupowa.pl,  w siedzibie zamawiającego, blok nr 19, lokal – sala odpraw JW. 3964.  

b) Informację z otwarcia ofert zamawiający udostępni na platformazakupowa.pl w sekcji 

„Komunikaty” na stronie danego postępowania. 

13. Opis sposobu obliczania ceny. 

Każda z 3 części zamówienia zgodnie z opisem w pkt. 3 SIWZ stanowi osobną ofertę                      

i będzie oceniana jako cena ofertowa na daną część zamówienia. 

13.1. Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę na podstawie wypełnionego formularza 

cenowego i przedstawiona w składanej ofercie. 

13.2. Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszej Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia, powinien w cenie ofertowej ująć wszelkie koszty związane z 

wykonywaniem przedmiotu zamówienia, niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania 

przedmiotu zamówienia. 

https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
https://platformazakupowa.pl/pn/jw3964
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
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13.3. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN), w złotych polskich będą 

prowadzone również rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 

13.4. Stawka podatku VAT jest określona zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 

towarów i usług ( Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) 

14.  Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z 

podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 

14.1.  Kryterium oceny ofert: 

a. Po stwierdzeniu ważności złożonej oferty zamawiający wybierze ofertę według 

poniższych    kryteriów: 

1) Cena oferty brutto                                                           – znaczenie 60%, 

2) Certyfikat „Gwarant Czystości Higieny”                      – znaczenie 25%. 

3) Nadzór /kontrola/  wykonawcy nad realizacją usług    – znaczenie 15%. 

b. W przypadku kryterium nr 1 (X): 

      1) oferta z najniższą ceną otrzymuje 60 pkt,  

      2) pozostałe oferty są punktowane linowo wedle formuły arytmetycznej, określonej 

poniżej: 

X = (Cn : Cb) x 60 

                  gdzie:  Cn – cena najkorzystniejszej oferty, 

                              Cb – cena oferty badanej, 

c. W przypadku kryterium nr 2 (Y): 

        2) oferta z Certyfikatem „Gwarant Czystości Higieny” otrzymuje 25 pkt, 

        3) oferta bez Certyfikatu „Gwarant Czystości Higieny” otrzymuje  0 pkt, 

d. W przypadku kryterium nr 3 (Z): 

        1) Nadzór wykonawcy nad realizacją usług  2 razy w tygodniu otrzymuje  15 pkt, 

        2) Nadzór wykonawcy nad realizacją usług  1 raz w tygodniu otrzymuje    10 pkt, 

        3) Nadzór wykonawcy nad realizacją usług  1 raz na 2 tygodnie otrzymuje  5 pkt, 

e.  Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który uzyska największą liczbę punktów 

(W) wg  zasady: 

                                                                      W= X + Y + Z 

Sposób przyznawania punktów:  

a.  O wyborze najkorzystniejszej oferty zadecyduje największa ilość punktów uzyskanych 

przez   wykonawcę. 

b. Oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą, 

pozostałe  oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.  

c.  Jeżeli wybór oferty najkorzystniejszej będzie niemożliwy z uwagi na fakt, że złożone 

oferty uzyskały taką samą liczbę punktów, zamawiający wezwie wykonawców, którzy 

złożyli te oferty, do złożenia ofert dodatkowych. 

14.2. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością 

do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę. 

14.3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim 

wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp, oraz w SIWZ i zostanie oceniona jako 

najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru. 

14.4. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie 

lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, 

Zamawiający spośród tych ofert dokona wyboru oferty z niższą ceną (art. 91 ust. 4 ustawy 

Pzp). 

14.5. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji elektronicznej. 

15. Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

15.1. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą 

dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie 

będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 

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

udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia 

umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony 

umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania 
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każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu 

trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i 

rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek 

z jego członków do czasu wykonania zamówienia. 

15.3. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego. 

15.4. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom. 

15.5. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, 

uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą 

spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny chyba, że 

zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp. 

16.  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

16.1. Zamawiający przewiduje wniesienie przez wykonawcę zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy w wysokości 5% wartości zamówienia określonego w zawartej 

umowie. Należyte wykonania umowy należy wnieść przed podpisaniem umowy. 

17. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w 

sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli 

Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia 

publicznego na takich warunkach. Projekty umów zawarte są w odpowiednich załącznikach   do 

SIWZ. 

18.  Pouczenie o środkach ochrony prawnej. 

18.1.  Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 

danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 

Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w 

dziale VI ustawy Pzp jak dla postępowań powyżej kwoty określonej w przepisach 

wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 

18.2.  Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również 

organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp. 

 

  Załączniki do SIWZ: ….… na ……. ark. 

Załącznik Nr 1: Opis przedmiotu zamówienia ( pierwsza część zamówienia) 

Załącznik Nr 2: Opis przedmiotu zamówienia (druga część zamówienia) 

Załącznik Nr 3: Opis przedmiotu zamówienia ( trzecia część zamówienia) 

Załącznik Nr 4: Opis przedmiotu zamówienia (czwarta część zamówienia) 

Załącznik Nr 5:  Formularz ofertowy 

Załącznik Nr 6: Formularz JEDZ 

Załącznik Nr 7: Oświadczenie o kontynuacji ubezpieczenia 

Załącznik Nr 8: Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej 

Załącznik Nr 9: Klauzula tajności dla poszczególnych kompleksów wojskowych 

 

 

       Radca Prawny                                                     Przewodniczący Komisji Przetargowej 
 

 O/P         O/P 

 ___________________                                                             ppłk Jarosław JUDA                    

                             

 

      

                                         Osoba opisująca przedmiot zamówienia: 

      O/P 

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

                                                          p. Piotr LASKUS 
 

 

 


