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SPIS TREŚCI: 
1. Postanowienia ogólne. Tryb udzielenia zamówienia. 
2. Ochrona danych osobowych. 
3. Opis przedmiotu zamówienia. 
4. Podwykonawstwo. 
5. Termin wykonania zamówienia. 
6. Warunki udziału w postępowaniu. 
7. Podstawy wykluczenia Wykonawców. 
8. Podmiotowe środki dowodowe, jakie zobowiązani są dostarczyć Wykonawcy w celu wykazania braku podstaw 

wykluczenia oraz potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. 
9. Informacja dla Wykonawców polegających na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby. 
10. Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne/konsorcja). 
11. Sposób komunikacji. 
12. Udzielanie wyjaśnień treści SWZ. 
13. Opis sposobu przygotowania ofert oraz wymagania formalne dotyczące składanych oświadczeń i dokumentów. 
14. Opis sposobu obliczenia ceny oferty. 
15. Wymagania dotyczące wadium. 
16. Miejsce oraz termin składania ofert. 
17. Miejsce, sposób i termin otwarcia ofert. 
18. Termin związania ofertą. 
19. Kryteria wyboru i sposób oceny ofert oraz udzielenie zamówienia. 
20. Ogłoszenie wyników postępowania oraz informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty 

w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
21. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 
22. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia 

publicznego, ogólne warunki umowy lub wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim 
umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach. 

23. Pouczenie o środkach ochrony prawnej. 
 
ZAŁĄCZNIKI: 
Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY 

Załącznik nr 2  OŚWIADCZENIE WYKONAWCY, O KTÓRYM MOWA W ART. 125 UST. 1 PZP 

Załącznik nr 3 WYKAZ USŁUG 

Załącznik nr 4 ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI WYKONAWCY 

NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW, NA POTRZEBY WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Załącznik nr 5 OŚWIADCZENIE WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA W ZAKRESIE 

ART. 117 UST. 4 USTAWY PZP 

Załącznik nr 6 OŚWIADCZENIE W ZAKRESIE ART. 108 UST. 1 PKT 5 USTAWY PZP O BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ 

GRUPY KAPITAŁOWEJ 

Załącznik nr 7 OŚWIADCZENIE O AKTUALNOŚCI INFORMACJI ZAWARTYCH  W OŚWIADCZENIU, O KTÓRYM MOWA W ART. 125 

UST. 1 USTAWY PZP W ZAKRESIE PODSTAW WYKLUCZENIA WSKAZANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO 

Załącznik nr 8 WZÓR UMOWY 

Załącznik nr 9  WZÓR UMOWY NAJMU 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
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1. POSTANOWIENIA OGÓLNE. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

1.1. Szkoła Podstawowa nr 68 im. II Tysiąclecia Wrocławia, ul. Szczęśliwa 28, 53-446 Wrocław, tel: 71/79-86-859, email: 
sekretariat.sp068@wroclawskaedukacja.pl, strona internetowa: http://www.sp68.wroclaw.pl zwana dalej 
„Zamawiającym” zaprasza Wykonawców do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na zadanie pn.:  

Usługa kompleksowego sprzątania budynku 
Szkoły Podstawowej nr 68 im. II Tysiąclecia Wrocławia we Wrocławiu w 2022r. 

1.2. Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych, na miniPortalu 
https://miniportal.uzp.gov.pl/ oraz na stronie internetowej Zamawiającego. 

1.3. Wykonawca winien zapoznać się ze wszystkimi wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji i złożyć ofertę zgodnie 
z jej wymaganiami. 

1.4. Szkoła Podstawowa nr 68 im. II Tysiąclecia Wrocławia przyjmuje zainteresowanych od poniedziałku do piątku w godzinach 
od 900 do 1200. 

1.5. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) zwaną dalej „ustawą Pzp”, „ustawą” lub „Pzp”. 

1.6. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawcę stosować się będzie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 
1964 r. Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej. 

1.7. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wymaga się, aby Wykonawca zdobył 
wszystkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy. 

1.8. Wszystkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, pytania, wezwania i odpowiedzi oraz inne informacje Zamawiający 
i Wykonawcy, muszą przekazywać zgodnie z rozdziałem 11 SWZ. 

1.9. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 w związku z art. 305 pkt 1 ustawy 
Pzp, w wysokości do 300% zamówienia podstawowego. 

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień podobnych polegających na wykonaniu zakresu czynności tożsamego 
z zadaniem podstawowym. Udzielenie zamówienia podobnego planowane jest w roku 2022, 2023 oraz 2024. 

Zamawiający udzieli zamówienia, o którym mowa w art. 214 ust 1 pkt 7 w związku z art. 305 pkt 1 ustawy Pzp, jeżeli: 

1) Wykonawca będzie wykonywał/ wykona należycie zamówienie podstawowe, 

2) Wykonawca zapewni wykonanie zamówienia, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 w związku z art. 305 pkt 1 ustawy 
Pzp, w standardzie nie gorszym niż zamówienie podstawowe, 

3) Strony w ramach prowadzonych negocjacji dojdą do porozumienia co do ceny i terminu wykonania, 

4) Wykonawca zaakceptuje zapisy umowy dla zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 w związku z art. 305 
pkt 1 ustawy Pzp, zgodnie z istotnymi postanowieniami umowy podstawowej, 

5) Zamawiający będzie dysponował środkami finansowymi na realizację zamówienia podobnego. 

1.10. Zamawiający nie przewiduje: 

a) zebrania Wykonawców, 

b) zawarcia umowy ramowej, 

c) odbycia przez Wykonawcę wizji lokalnej lub złożenia oferty po sprawdzeniu dokumentów niezbędnych do realizacji 
zamówienia dostępnych na miejscu u Zamawiającego, 

d) możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 
ustawy Pzp, 

e) wymagań w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp. 

f) wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej, 

g) zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, 

h) wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji. 

1.11. Zamawiający nie żąda złożenia przedmiotowych środków dowodowych w niniejszym postępowaniu. 

2. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

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 ze zmianą ogłoszoną w Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, 
że: 

mailto:sekretariat.sp068@wroclawskaedukacja.pl
http://www.sp68.wroclaw.pl/
https://miniportal.uzp.gov.pl/


4 

 

1) Administratorem Danych Osobowych, zebranych w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest Szkoła Podstawowa 
nr 68 im. II Tysiąclecia Wrocławia ul. Szczęśliwa 28, 53-446 Wrocław, tel. 71/79-86-859, email: 
sekretariat.sp068@wroclawskaedukacja.pl w godzinach pracy, tj. pomiędzy 7:00 a 15:00 od poniedziałku do piątku; 

2) w sprawach związanych z  danymi osobowymi można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (Marek 
Adamaszek), w następujący sposób - za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: 
madamaszek@zontekiwspolnicy.pl lub telefonicznie: +48 608294903; 

3) Dane osobowe, zebrane w postępowaniu o udzielenie zamówienia, przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. 
c RODO w celu prowadzenia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jak również w celu jego 
rozstrzygnięcia, zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz jej realizacji, a także udokumentowania 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i jego archiwizacji; 

4) Zamawiający przetwarza dane osobowe zebrane w postępowaniu o udzielenie zamówienia w sposób gwarantujący 
zabezpieczenie przed ich bezprawnym rozpowszechnianiem; 

5) Odbiorcami danych osobowych, zebranych w postępowaniu o udzielenie zamówienia,  będą osoby lub podmioty, 
którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art.18 i art. 74 ustawy z dnia 11 września 
2019 r. – Prawo zamówień publicznych. 

6) Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO  w celu umożliwienia korzystania 
ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy Pzp, do upływu terminu na ich wniesienie; 

7) Dane osobowe w przypadku postępowań o udzielenie zamówienia publicznego będą przechowywane przez okres: 

▪ 5 lat - dla dokumentów wytworzonych w ramach zamówień publicznych krajowych,  

▪ 10 lat - dla zamówień publicznych unijnych. 

licząc od 1 stycznia roku następnego od daty zakończenia sprawy. 

8) Obowiązek podania danych osobowych 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; 

9) W odniesieniu do danych osobowych, zebranych w postępowaniu o udzielenie zamówienia, decyzje nie będą 
podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

10) Osoba, której dane dotyczą posiada: 

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych jej dotyczących; 

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, z zastrzeżeniem, że skorzystanie 
z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą 
wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia 
publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu postępowania 
i jego załączników; 

- 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 oraz z zastrzeżeniem, że w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, 
nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia; 

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba, której dane dotyczą uzna, 
że przetwarzanie przez Zamawiającego danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO; 

11) Osobie, której dane dotyczą nie przysługuje: 

- 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 danych osobowych, zebranych w postępowaniu o udzielenie zamówienia, jest art. 6 ust. 1 lit. c 
RODO. 

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

3.1. Przedmiotem zamówienia jest:  

Usługa kompleksowego sprzątania budynku Szkoły Podstawowej nr 68 im. II Tysiąclecia Wrocławia we Wrocławiu 

w 2022r.  

3.2. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 90919300-5. 

3.3. Przedmiot zamówienia nie został podzielony na części. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  

3.4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz w postaci katalogów elektronicznych. 

3.5. Zamawiający przewiduje wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których 
mowa w art. 95 ustawy Pzp. Przedmiotem zamówienia są usługi. Zamawiający wymaga, aby osoba (osoby) dokonująca/ 
-e czynności w siedzibie Zamawiającego w celu realizacji zadania (osoby wykonujące usługę w siedzibie 
Zamawiającego) były zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o  pracę w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę wyżej 

mailto:sekretariat.sp068@wroclawskaedukacja.pl
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wymienionych osób powinno trwać nieprzerwanie przez cały okres trwania umowy. Wykonawca zobowiązany jest do 
przedłożenia Zamawiającemu w terminie określonym zapisami umowy i aktualizowania na bieżąco, tj. za każdym razem, 
gdy dojdzie do zmiany personalnej, oświadczenia, o którym mowa w umowie. 

3.6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera OPZ, stanowiący Załącznik do SWZ. 

4. PODWYKONAWSTWO 

4.1. Zamawiający nie dokonuje zastrzeżenia dotyczącego obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych 
części Zamówienia.  

4.2. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 

4.3. Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca wskazał w ofercie 
części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podał (o ile są mu wiadome na tym 
etapie) nazwy (firmy) podwykonawców. 

4.4. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte 
wykonanie tego zamówienia. 

4.5. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, na etapie postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie 
zamierza powierzyć podwykonawcom oraz o ile jest to wiadome, podać firmy podwykonawców. 

4.6. Pozostałe wymagania dotyczące podwykonawstwa zostały określone we Wzorze umowy / Istotnych postanowieniach do 

umowy (jeśli dotyczy). 

5. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Termin wykonania zamówienia: 11 miesięcy (od 03.01.2022r. do 31.12.2022r. z 1-miesięczną przerwą w czasie wakacji 
letnich).  

6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

6.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu, na zasadach określonych 
w Rozdziale 7 SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu. 

6.2. Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków 

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu 
dotyczące: 

6.2.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: 

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 

6.2.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych 
przepisów: 

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 

6.2.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:  

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 

6.2.4. zdolności technicznej lub zawodowej: 

6.2.4.1. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże wykonanie / wykonywanie w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, min. 2 usług w zakresie kompleksowego sprzątania budynków 
użyteczności publicznej wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których te usługi 
zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub 
są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez 
podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane oraz wykaże podstawę do dysponowania tymi zasobami. 

6.2. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu 
do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej dopuszcza łączne spełnianie warunków przez 
Wykonawców. 

6.3. 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. 

7. PODSTAWY WYKLUCZENIA WYKONAWCÓW 

7.1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców w stosunku, do których zachodzi którakolwiek 
z okoliczności wskazanych w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp. 
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7.2. Dodatkowo Zamawiający wykluczy Wykonawcę: 

1) na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp – 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; 

7.3. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 ustawy Pzp. 

7.4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 ustawy Pzp lub 
określonych w pkt 7.2. ppkt 1 SWZ, jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnia łącznie przesłanki wskazane w art. 110 
ust. 2 ustawy Pzp. 

7.5. Zamawiający oceni, czy podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w art. 110 ust. 2 ustawy Pzp są 
wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy. Jeżeli 
podjęte przez Wykonawcę czynności nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, Zamawiający wyklucza 
Wykonawcę. 

7.6. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia 
zgodnie z art. 110 ust. 1 ustawy Pzp. 

8. PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU WYKAZANIA 

BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA ORAZ POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

8.1. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie, że Wykonawca: 

a) nie podlega wykluczeniu z postępowania; 

b) spełnia warunki udziału w postępowaniu; 

w zakresie wskazanym przez Zamawiającego. 

8.2. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 8.1. stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia i spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego 
podmiotowe środki dowodowe i winno być złożone zgodnie ze wzorem wg załącznika do SWZ. 

8.3. Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie 
krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych: 

1) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu: 

a) Oświadczenia 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 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym 
Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową, albo oświadczenia o przynależności do tej samej 
grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty 
częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – według załącznika 
do SWZ; 

b) Odpisu lub informacji 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 jej 
złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; 

c) Oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art.125 
ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, 
o których mowa w:  

- art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp,  

- art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne 
tytułem środka zapobiegawczego, 

- art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. 

2) W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu: 

a) Wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, 
w okresie ostatnich 3 lat, 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 lub są 
wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane 
należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez 
podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są 
wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów 
– oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych 
referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie 
ostatnich 3 miesięcy – według załącznika do SWZ; 

8.4. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający 
może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych 
środków dowodowych aktualnych na dzień ich złożenia, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone 
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uprzednio podmiotowe środki dowodowe nie są już aktualne, Zamawiający może w każdym czasie wezwać Wykonawcę 
lub Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień ich 
złożenia. 

8.5. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast odpisu albo 
informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których 
mowa w pkt 8.3. ppkt 1 lit. b – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę 
lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie 
zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie 
znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca 
wszczęcia tej procedury, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem. 

8.6. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa 
w pkt 8.5., lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, 
art. 109 ust. 1 pkt 1, 2 lit. a i b oraz pkt 3 ustawy Pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w 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. Wymagania dotyczące terminu wystawienia 
dokumentów lub oświadczeń są analogiczne jak w pkt 8.5. 

8.7. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych 
i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. 
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. Wykonawca nie jest 
zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże 
te środki (poprzez podanie nr referencyjnego postępowania lub nazwy postępowania) oraz potwierdzi ich prawidłowość 
i aktualność. 

8.8. W zakresie nieuregulowanym ustawą Pzp lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę 
w postępowaniu, zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 
2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać 
zamawiający od wykonawcy (Dz. U. poz. 2415) oraz przepisy Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 
2020 r. 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 (Dz. U. poz. 2452). 

9. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW POLEGAJĄCYCH NA ZDOLNOŚCIACH PODMIOTÓW UDOSTĘPNIAJĄCYCH ZASOBY 

9.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz 
w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub 
sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego 
łączących go z nim stosunków prawnych. 

9.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby składa wraz z ofertą 
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia 
lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował 
niezbędnymi zasobami tych podmiotów. 

9.3. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt 9.2., potwierdza, że stosunek łączący 
Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa 
w szczególności: 

1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; 

2) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby 
przy wykonywaniu zamówienia; 

3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do 
warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, 
zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 

9.4. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub 
zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków 
udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały 
przewidziane względem Wykonawcy. 

9.5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą 
polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, 
do realizacji których te zdolności są wymagane. 
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9.6. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z Wykonawcą, który polega na jego 
sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia 
tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy. 

9.7. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu udostępniającego zasoby nie 
potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu 
podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten 
podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu. 
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. 

9.8. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia wraz 
z oświadczeniem, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, 
potwierdzający brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby. 

9.9. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji 
finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, 
zobowiązany jest do przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt 8.3. ppkt 1 lit. b, 
dotyczących tych podmiotów, potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia 
z postępowania. 

10. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA (SPÓŁKI CYWILNE/ 

KONSORCJA) 

10.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają 
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania 
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

10.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Oświadczenie, o którym mowa w art. 
125 ust. 1 ustawy Pzp składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków 
udziału w postępowaniu. 

10.3. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia z postępowania, w tym oświadczenie dotyczące 
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o zamówienie. 

10.4. W przypadku, gdy spełnianie warunków opisanych w SWZ (dotyczących zdolności technicznej i zawodowej) wykazuje: 

• co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

• Wykonawcy wykazują poprzez poleganie na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty 
budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane, 

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia oświadczają, który zakres zamówienia wykonają 
poszczególni Wykonawcy – wzór oświadczenia stanowi załącznik do SWZ; 

10.5. W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 

a) Zamawiający, zgodnie z art. 59 ustawy Pzp, żąda kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców przed 
zawarciem umowy, 

b) Wykonawcy ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy. 

11. SPOSÓB KOMUNIKACJI  

11.1. W przedmiotowym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy 

użyciu środków komunikacji elektronicznej, tj. miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl), ePUAPu 

/sp68wroclaw/SkrytkaESP oraz poczty elektronicznej (sekretariat.sp068@wroclawskaedukacja.pl).  

11.2. Zamawiający, zgodnie z § 11 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. 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, udostępnia poniżej 

informacje na temat specyfikacji połączenia, formatu przesłanych danych oraz szyfrowania i oznaczania czasu przekazania 

i odbioru danych.  

11.3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii 

dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z 

miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP. 

mailto:sekretariat.sp068@wroclawskaedukacja.pl
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11.4. W postępowaniu o udzielenie zamówienia ofertę oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp składa 

się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (za pomocą e-dowodu osobistego z certyfikatem podpisu 

osobistego). 

11.5. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto na 

ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub 

wniosku oraz do formularza komunikacji. 

11.6. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania 

oferty lub wniosku oraz komunikacji wynosi 150MB. 

11.7. 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. 

11.8. Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jako załącznik do niniejszej SWZ. Dane postępowanie 

można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań  klikając  wcześniej  opcję  „Dla  Wykonawców” lub ze strony 

głównej z zakładki Postępowania na miniPortalu. 

11.9. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: Kierownik Gospodarczy Małgorzata Kurpik, 

tel. 71 798 68 59 wew. 110, e-mail: sekretariat.sp068@wroclawskaedukacja.pl.  

12. UDZIELANIE WYJAŚNIEŃ TREŚCI SWZ 

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

12.2. 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 ofert. 

12.3. Wnioski o wyjaśnienie treści SWZ należy przesyłać za pośrednictwem miniPortalu lub poczty elektronicznej na adres                       
e-mail: sekretariat.sp068@wroclawskaedukacja.pl. Zamawiający prosi o przekazywanie pytań również w formie 
edytowalnej. 

12.4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający opublikuje na stronie internetowej prowadzonego postępowania 
bez ujawniania źródła zapytania. 

12.5. Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w pkt 12.2., przedłuża termin składania ofert o czas 
niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych Wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego 
przygotowania i złożenia ofert. 

12.6. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ, o którym 
mowa w pkt. 12.2. 

12.7. W przypadku, gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa w pkt 12.2., Zamawiający 
nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert. 

12.8. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść Specyfikacji 
Warunków Zamówienia. Dokonaną zmianę treści SWZ Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania. 

12.9. W przypadku, gdy zmiany treści SWZ są istotne dla sporządzenia oferty lub wymagają od Wykonawców dodatkowego 
czasu na zapoznanie się ze zmianą treści SWZ i przygotowanie ofert, Zamawiający przedłuży termin składania oferto czas 
niezbędny na zapoznanie się ze zmianą treści SWZ i przygotowanie oferty. 

12.10. W przypadku, gdy zmiana treści SWZ będzie prowadziła do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający 
opublikuje ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz jeżeli będzie to konieczne przedłuży termin składania 
ofert, zgodnie z art. 271 ust. 2 i 3 ustawy Pzp. 

12.11. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia treści SWZ. 

13. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT ORAZ WYMAGANIA FORMALNE DOTYCZĄCE SKŁADANYCH OŚWIADCZEŃ 

I DOKUMENTÓW 

13.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

13.2. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ. 

13.3. Ofertę sporządza się na FORMULARZU OFERTOWYM – zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ. Wraz z ofertą Wykonawca 
jest zobowiązany złożyć: 

1) Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp. 

mailto:sekretariat.sp068@wroclawskaedukacja.pl
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2) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby oraz oświadczenie, o których mowa w Rozdziale 9 pkt 9.2. i 9.8. 
SWZ (jeżeli dotyczy). 

3) Oświadczenie podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o którym mowa w pkt. 10.4. SWZ  
(jeżeli dotyczy). 

4) Dowód wniesienia wadium w przypadku wniesienia wadium w innej formie niż w pieniądzu. 

5) Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty, tj. odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, 
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru odpowiednie 
pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy). 
Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa powyżej, jeżeli Zamawiający może je 
uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające 
dostęp do tych dokumentów. 

6) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 
ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może 
być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu 
i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być przekazane w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej 
i  opatrzone podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

13.4. Ofertę i oświadczenie sporządza się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej 
opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (za pomocą e-dowodu osobistego z certyfikatem podpisu 
osobistego), 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 taki wypadku należy dołączyć dokument pełnomocnictwa w postaci 
elektronicznej, opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.  

W przypadku gdy pełnomocnictwo sporządzone jest jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym 
podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w 
postaci papierowej przez mocodawcę lub notariusza. 

13.5. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie formularzy 
zamieszczonych w SWZ, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy. 

13.6. Złożenie oferty. 

13.6.1. Ofertę sporządzoną w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem 
osobistym (za pomocą e-dowodu osobistego z certyfikatem podpisu osobistego) należy złożyć za pośrednictwem 
Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również 
na miniPortalu w konkretnym postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego. Formularz do 
zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny 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. 

13.6.2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, w formacie danych m.in.: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt, .txt, .xls, 
.xlsx, .zip, .rar. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie korzystania z miniPortalu. 
Ofertę należy złożyć w oryginale. 

13.6.3. Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w Ogłoszeniu lub SWZ dokumenty  w formie elektronicznej lub  
w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.  

13.6.4. Składając ofertę zaleca się zaplanowanie złożenia jej z wyprzedzeniem minimum 24h, aby zdążyć w terminie 
przewidzianym na jej złożenie w przypadku siły wyższej, jak np. awaria Platformy Przetargowej, awaria Internetu, 
problemy techniczne związane z brakiem np. aktualnej przeglądarki, itp. 

13.6.5. Zamawiający określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych: przekazywany przez Wykonawcę plik 
zawierający ofertę jest zaszyfrowany przez miniPortal bez możliwości jego otwarcia przez Zamawiającego przed upływem 
terminu otwarcia ofert. 

13.6.6. Czas zapisywany jest w formacie YYYY-MM-DD HH:MM:SS. Czas przekazania danych jest to czas, w którym zostanie 
potwierdzone złożenie oferty przez Wykonawcę.  

13.6.7. Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, Zamawiający zaleca:  

- przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format PDF, 

- opatrzenie plików składających się na ofertę podpisem kwalifikowanym PAdES, 

- w przypadku składania dokumentów w formacie innym niż PDF, pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć 
zewnętrznym podpisem XAdES. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie 
z dokumentem podpisywanym. 

13.6.8. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę, jednak należy to zrobić przed 
upływem terminu składania ofert w postępowaniu. 
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13.6.9. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty. 

13.6.10. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert. 

13.7. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 
jeżeli Wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, 
załączając stosowne wyjaśnienia, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca 
nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp.  

13.7.1. Wykonawca winien wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa poprzez załączenie 
dowodów potwierdzających, że: 

− informacje nie są ujawnione do wiadomości publicznej, 

− informacje mają charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny lub inny, o ile ma wartość gospodarczą, 

− Wykonawca poczynił działania w celu zachowania poufności tych informacji poprzez ochronę fizyczną lub prawną. 
Brak elementu wykazania, że informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, będzie powodował, że zastrzeżenie nie 
będzie miało zastosowania. 

13.7.2. Zamawiający wymaga, by tajemnica przedsiębiorstwa została załączona w formularzu elektronicznym w odrębnym pliku 
opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym wraz 
z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Zawiera informacje niejawne”. 

13.7.3. Wszelkie negatywne konsekwencje mogące wyniknąć z niezachowania powyższych wymagań będą obciążały 
Wykonawcę. 

13.8. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz 
z tłumaczeniem na język polski. 

13.9. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności z przygotowaniem i złożeniem ofert ponosi 
Wykonawca składający ofertę. 

14. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY 

14.1. Cena oferty stanowi wynagrodzenie ryczałtowe. Wykonawca winien przedstawić w ofercie cenę za wykonanie 

zamówienia, uwzględniając wszelkie niezbędne koszty związane z realizacją zamówienia, wymagane opłaty bez względu 

na okoliczności i źródła ich powstania oraz opusty, których Wykonawca zamierza udzielić. 

14.2. Zamawiający poprawi ofertę zgodnie z art. 223 ust. 2 ustawy Pzp. 

14.3. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie z przepisami ustawy o podatku 

od towarów i usług. 

14.4. Cena ofertowa powinna uwzględniać wszystkie elementy składające się na wykonanie przedmiotu zamówienia. 

14.5. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu 
zamówienia lub budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie 
z wymaganiami określonymi w dokumentach zamówienia lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający żąda od 
Wykonawcy wyjaśnień, w tym złożenie dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub kosztu lub ich istotnych części 
składowych, w szczególności w zakresie:  

1) zarządzania procesem produkcji, świadczonych usług lub metody budowy; 

2) wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo korzystnych warunków dostaw, usług albo związanych z realizacją 

robót budowlanych; 

3) oryginalności dostaw, usług lub robót budowlanych oferowanych przez wykonawcę; 

4) zgodności z przepisami dotyczącymi kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa 

od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów 

ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę lub przepisów odrębnych właściwych 

dla spraw, z którymi związane jest realizowane zamówienie; 

5) zgodności z prawem w rozumieniu przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej; 

6) zgodności z przepisami z zakresu prawa pracy i zabezpieczenia społecznego, obowiązującymi w miejscu, w którym 

realizowane jest zamówienie; 

7) zgodności z przepisami z zakresu ochrony środowiska; 

8) wypełniania obowiązków związanych z powierzeniem wykonania części zamówienia podwykonawcy 

14.5.1. W przypadku gdy cena całkowita oferty złożonej w terminie jest niższa o co najmniej 30% od: 

1) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem 
postępowania lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu na 
podstawie art. 226 ust. 1 pkt 1 i 10, Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w pkt 14.8., 
chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia; 
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2) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej z uwzględnieniem 
okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych, 
Zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w pkt 14.8.. 

14.5.2. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu, spoczywa na Wykonawcy. 

14.5.3. Odrzuceniu, jako oferta z rażąco niską ceną lub kosztem, podlega oferta Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień 
w wyznaczonym terminie, lub jeżeli złożone wyjaśnienia wraz z dowodami nie uzasadniają podanej w ofercie ceny 
lub kosztu. 

14.6. Jeżeli w postępowaniu 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. 

14.7. Wykonawca, składając ofertę, zobowiązany jest poinformować Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził 
do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których 
dostawa lub świadczenie będą prowadziły do jego powstania, wskazując ich wartość bez kwoty podatku oraz wskazując 
stawkę podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie. 

14.8. Ceny w ofercie powinny obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia, w tym również wszelkie koszty 
towarzyszące wykonaniu zamówienia. 

14.9. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN. Rozliczenia nie będą prowadzone w walutach 
obcych. 

14.10. Ceny w ofercie powinny być wyrażone w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

15. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

1) Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 1.500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych)  

w formie zgodnej z art. 97 ust. 7 ustawy Pzp, tj.: 

1) w pieniądzu; 

2) w gwarancjach bankowych; 

3) w gwarancjach ubezpieczeniowych; 

4) w 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.  

15.1. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr 73 1020 5226 0000 
6902 0418 7753, w tytule wpisując numer postępowania z dopiskiem: wadium. 

Zaleca się dołączenie do oferty dokumentu potwierdzającego dokonanie przelewu. 

Wadium winno być na koncie Zamawiającego nie później niż przed upływem terminu składania ofert. 

Ze względu na ryzyko związane z czasem trwania okresu rozliczeń międzybankowych Zamawiający zaleca dokonanie 
przelewu ze stosownym wyprzedzeniem. 

15.2. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt 15.1. ppkt 2-4 Wykonawca 
przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym przez gwaranta. Wadium wniesione w formie gwarancji i poręczeń musi spełniać co najmniej 
poniższe warunki: 

1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone 

w art. 98 ust.6 ustawy Pzp; 

2) z jego treści powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta; 

3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie; 

4) musi obejmować cały okres związania ofertą, począwszy od dnia, w którym upływa termin składania ofert; 

5) nie może zawierać postanowień uzależniających jego dalsze obowiązywanie od zwrotu oryginału dokumentu 
gwarancyjnego do Gwaranta; 

6) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania; 

7) Beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest Gmina Wrocław - Szkoła Podstawowa nr 68 im. Tysiąclecia Wrocławia 
we Wrocławiu. 

15.3. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1-5 ustawy Pzp. 

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

15.5. Wadium wraz z odsetkami wniesione w pieniądzu przez Wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, 
na wniosek tego Wykonawcy, zaliczane jest przez Zamawiającego na poczet zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy. 
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15.6. Wykonawca, którego oferta została wybrana, traci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego w przypadku, gdy: 

1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 

2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

3) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, którego oferta została wybrana. 

15.7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub 
poręczenia, o których mowa w pkt 15.1. ppkt 2-4, występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem 
zapłaty wadium, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 128 ust. 1 ustawy Pzp, z przyczyn 
leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa 
w art. 57 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, innych dokumentów lub oświadczeń 
lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak 
możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 

15.8. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nie 
przerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 
98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, zostanie odrzucona. 

16. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

16.1. Oferty winny być złożone za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego 
na ePUAP i udostępnionego również na mini Portalu do dnia 09.12.2021r. do godz. 10:00. 

16.2. Po upływie terminu, o którym mowa powyżej, złożenie oferty jest możliwe, jednak taka oferta, na podstawie  art. 226 ust. 
1 pkt 1 ustawy Pzp, zostanie odrzucona. Uwaga! O terminie złożenia oferty decyduje czas ostatecznego wysłania oferty a 
nie czas rozpoczęcia jej wprowadzenia. 

17. MIEJSCE, SPOSÓB I TERMIN OTWARCIA OFERT 

17.1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.12.2021 r. o godzinie 12:00. 

14.7. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce 

Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania. 

14.8. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania 

informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

14.9. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający udostępnia 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. 

14.10. Protokół wraz z załącznikami jest jawny i udostępniany na wniosek. Załączniki do protokołu Zamawiający udostępni 
po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty albo unieważnieniu postępowania, z tym że oferty wraz z załącznikami 
udostępnia się niezwłocznie po otwarciu ofert, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia otwarcia ofert, 
z uwzględnieniem art. 166 ust. 3 lub art. 291 ust. 2 zdanie drugie ustawy Pzp. 

18. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

18.1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 07.01.2022 r. 

18.2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą określonego w pkt 
18.1., Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą, zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie 
zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni. 

18.3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt 18.1., wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego 
oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. 

18.4. W przypadku, gdy Zamawiający żąda wniesienia wadium, przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt 
18.1. następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego 
wadium na przedłużony okres związania ofertą.  

19. KRYTERIA WYBORU I SPOSÓB OCENY OFERT ORAZ UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
19.1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert: 

CENA  –  60% = 60 PKT 
JAKOŚĆ – 40% = 40 PKT 

19.1.1. CENA – C(x) 

a) przyjmuje się, że najwyższą ilość punktów, tj. 60 punktów, otrzyma najniższa wśród cen zawartych w ofertach; 

b) ceny w pozostałych ofertach punktowane będą w oparciu o następujący wzór: 
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C(x) = 
Cmin 

× 60 
Cx 

 gdzie: 

 C(x) – ilość punktów przyznana ofercie „x” w kryterium „Cena” 
 Cmin – najniższa cena brutto wśród cen w ocenianych ofertach 

 
Cx – cena brutto ocenianej oferty „x” 

 

19.1.2. JAKOŚĆ – J(x) 
Przy ocenie ofert w kryterium „Jakość” Zamawiający będzie oceniał nadzór Wykonawcy nad jakością prac wykonanych przez 
pracowników - częstość kontroli jakości usług wykonanych przez pracowników Wykonawcy, przeprowadzoną w miejscach 
ich wykonywania, przez osobę odpowiedzialną za realizację prac ze strony Wykonawcy, z przeprowadzenia której spisana zostanie notatka 
i przekazana osobie sprawującej bezpośredni nadzór ze strony Zamawiającego: 

Częstość kontroli jakości  Ilość punktów 

2 razy w miesiącu  
(minimum wymagane przez Zamawiającego) 

0 

4 razy w miesiącu 20 

8 razy w miesiącu 40 

 

Przy ocenie wg tego kryterium Zamawiający będzie brał pod uwagę informacje wpisane do odpowiedniej pozycji Formularza 
oferty. 

Jeżeli Wykonawca w formularzu ofertowym nie wskaże ilości kontroli w ciągu miesiąca, Zamawiający uzna, że Wykonawca 
deklaruje wykonywanie kontroli 1 raz w miesiącu, a Wykonawca uzyska w tym kryterium 0 pkt. 

Wykonawca w tym kryterium może uzyskać maksymalnie 40 punktów. 

19.1.3. ŁĄCZNA OCENA OFERTY:  

Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, która uzyskała najwyższą ilość punktów za sumę wszystkich kryteriów wg 

wzoru (tj. najwyższą wartość wskaźnika W(x)): 

W(x) = C(x) + J(x) 

gdzie:  

 W(x) – wskaźnik oceny oferty, 

 C(x) – ilość punktów przyznana ofercie „x” w kryterium „Cena”, 

 J(x) – ilość punktów przyznana ofercie „x” w kryterium „Jakość”, 

19.2. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji warunków 

zamówienia.  

19.3. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyskała najwyższą sumaryczną liczbę punktów po zastosowaniu 

wszystkich kryteriów oceny ofert. 

19.4. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający, na podstawie art. 223 ust. 1 Pzp, może żądać od Wykonawców 

wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 

19.5. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą określonym w SWZ. 

19.6. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wezwie Wykonawcę, 

którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody 

na wybór jego oferty. 

19.7. W przypadku braku zgody, o której mowa w pkt 19.7., oferta podlega odrzuceniu, a Zamawiający zwróci się o wyrażenie 

takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą prze-łanki do 

unieważnienia postępowania. 

19.8. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli zaistnieją przypadki określone w art. 226 ust. 1 ustawy Pzp. 

20. OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA ORAZ INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ 

DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

20.1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający informuje równocześnie Wykonawców, którzy złożyli 
ofertę o: 

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania, jeżeli jest 
miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, 
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siedziby albo miejsca zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, 
a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 

2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, 
– podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

20.2. Zamawiający udostępnia niezwłocznie informacje, o których mowa w pkt 20.1. ppkt 1 SWZ, na Platformie Przetargowej. 

20.3. Zamawiający może nie ujawniać informacji, o których mowa w pkt 20.1. SWZ, jeżeli ich ujawnienie byłoby sprzeczne 
z ważnym interesem publicznym. 

20.4. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577 ustawy Pzp, w terminie nie 
krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało 
przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób. 

20.5. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w pkt 
20.4., jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie podstawowym złożono tylko jedną ofertę. 

20.6. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego, na 
warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią Załącznik do SWZ. Umowa zostanie 
uzupełniona o zapisy wynikające ze złożonej oferty. 

20.7. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się ̨ od zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia wykonania umowy, Zamawiający może dokonać ́
ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców oraz wybrać 
najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić ́postępowanie. 

21. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

21.1. Wybrany Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy (dalej „zabezpieczenie”) w wysokości 2% ceny całkowitej brutto wskazanej w ofercie w formie zgodnej z art. 450 
ust. 1 ustawy Pzp. 

21.2. W przypadku  wniesienia  wadium  w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet 
zabezpieczenia. 

21.3. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten 
okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się 
Wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. 

21.4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie pieniężnej winno być wniesione przelewem na rachunek 
bankowy Zamawiającego nr 73 1020 5226 0000 6902 0418 7753, w tytule wpisując numer postępowania z dopiskiem: 
zabezpieczenie. 

21.5. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie innej niż w pieniądzu, przed 
podpisaniem umowy Wykonawca jest zobowiązany przedstawić do akceptacji Zamawiającemu treść dokumentu 
gwarancji (bankowej lub ubezpieczeniowej) lub poręczenia. Zabezpieczenie wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji 
musi spełniać co najmniej poniższe wymagania: 

1) musi  obejmować  odpowiedzialność  za  wszystkie  okoliczności  związane  z niewykonaniem lub nienależytym 
wykonaniem umowy (w tym pokryciu naliczonych kar umownych), bez potwierdzania tych okoliczności; 

2) wszelkie zmiany, uzupełnienia lub modyfikacje warunków umowy lub przedmiotu zamówienia  nie  mogą  zwalniać  
gwaranta  z  odpowiedzialności  wynikającej  z poręczenia lub gwarancji; 

3) z jej treści powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do zapłaty całej kwoty 
zabezpieczenia; 

4) powinna być nieodwołalna i bezwarunkowa oraz płatna na pierwsze żądanie; 

5) musi jednoznacznie określać termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji; 

6) w  treści  poręczenia  lub  gwarancji  powinna  znaleźć  się  nazwa  przedmiotowego postępowania; 

7) Beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Gmina Wrocław - Szkoła Podstawowa nr 68 im. Tysiąclecia 
Wrocławia we Wrocławiu. 

8) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający wymaga aby 
poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum). 

21.6. Warunki i termin zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostały określone we wzorze 
umowy. 

22. 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 
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22.1. Istotne postanowienia do umowy zawiera wzór umowy stanowiący załącznik do SWZ. 

22.2. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w zakresie wskazanym we wzorze 

umowy, o którym mowa w pkt 22.1. 

22.3. Zmiana umowy podlega unieważnieniu, jeżeli została dokonana z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp. 

23. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 

23.1. Wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub 
nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy 
Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale IX ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia 
wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie 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. 

23.2. Odwołanie przysługuje na: 

1) niezgodną z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 
w tym na projektowane postanowienia umowy; 

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na 
podstawie ustawy Pzp. 

23.3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. 

23.4. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo 
kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania 
w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 

23.5. Terminy wniesienia odwołania: 

1) Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej 
podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo 
w terminie 10 dni, jeżeli informacja została przekazana w inny sposób. 

2) Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści 
dokumentów zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień 
Publicznych lub dokumentów zamówienia na stronie internetowej. 

3) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1) i 2) 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. 

4) Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi 
się nie później niż w terminie: 

a) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku postępowania; 

b) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych 
ogłoszenia o wyniku postępowania. 

23.6. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania określają stosowne przepisy Działu IX ustawy Pzp. 

23.7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, 
stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 

23.8. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych, za pośrednictwem Prezesa Krajowej 
Izby Odwoławczej w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej 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 r. - Prawo pocztowe jest 
równoznaczne z jej wniesieniem. 
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Załącznik nr 1 

FORMULARZ OFERTY  

 
Wyrażamy chęć uczestnictwa w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym 
bez przeprowadzania negocjacji zorganizowanym przez Szkołę Podstawową nr 68 im. II Tysiąclecia Wrocławia we Wrocławiu pn.: 
Usługa kompleksowego sprzątania budynku Szkoły Podstawowej nr 68 im. II Tysiąclecia Wrocławia we Wrocławiu w 2022r. 
 
1. DANE WYKONAWCY1 

Firma (nazwa) / Imię i nazwisko 
 
 

NIP  

REGON  

Adres 

ulica  

nr domu  

kod  

miejscowość  

powiat  

województwo  

Adres do korespondencji 

ulica  

nr domu  

kod  

miejscowość  

powiat  

województwo  

tel.  

e-mail  

Osoba wyznaczona przez Wykonawcę do kontaktów z Zamawiającym 

Imię i nazwisko  

tel.  

e-mail  

2. OFERUJEMY WYKONANIE ZAMÓWIENIA OBJĘTEGO POSTĘPOWANIEM ZA CENĘ: 

Wartość [netto zł] / 1 miesiąc Ilość miesięcy Razem [netto zł] Vat [zł] Brutto [zł] 

 11    

Powyższe wartości zawierają wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. 

3. DEKLARUJEMY, że kontrola jakości usług wykonanych przez pracowników Wykonawcy dokonywana będzie 2 razy 
w miesiącu* / 4 razy w miesiącu*/ 8 razy w miesiącu*.  (*niepotrzebne skreślić) 

4. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia, istotnymi postanowieniami do umowy oraz 
wyjaśnieniami i zmianami SWZ przekazanymi przez Zamawiającego i uznajemy się za związanych określonymi w nich 
postanowieniami i zasadami postępowania. 

 
1 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w pozycję 1 „Wykonawca” zawierającej dane Wykonawcy użyć w zależności od 
potrzeb oznaczając cyfrą 1.1 i 1.2 np. 1.1 Lider: …, 1.1 Partner: … itd. 
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5. OŚWIADCZAMY, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO2 wobec osób fizycznych, 
od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego 
w niniejszym postępowaniu3. 

6. INFORMUJEMY, że4: 

− wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego*. 

− wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w odniesieniu do następujących 
towarów/ usług (w zależności od przedmiotu zamówienia): …………………………………………………………………*. 

Wartość towaru/ usług (w zależności od przedmiotu zamówienia) powodująca obowiązek podatkowy u Zamawiającego to 
………………….. zł netto*. 

7. ZAMIERZAMY powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia: 

 Część zamówienia 
Nazwa podwykonawcy 

(o ile jest to wiadome podać firmy Podwykonawców) 

   

   

8. INFORMUJEMY, że wadium w kwocie ……………… zł zostało wniesione w formie: ........................., w dniu: ................... (dowód 

wniesienia wadium w załączeniu). 

Zwolnienia wadium wniesionego w pieniądzu prosimy dokonać na konto: ............................................... lub adres e-mail 
Gwaranta ………………………. . 

9. OŚWIADCZAMY, że informacje i dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zawarte są w pliku pn.: ………………………. . 

10. INFORMUJEMY, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców, jesteśmy: 

- mikroprzedsiębiorstwem / małym przedsiębiorstwem / średnim przedsiębiorstwem / dużym przedsiębiorstwem*. 

11. Integralnymi załącznikami do niniejszej oferty są: 

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

 

 

  

 
* niepotrzebne skreślić 
2 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 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). 
3 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). 
4 dotyczy Wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości podatku VAT do wartości netto oferty, tj. w przypadku: 

• wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, 

• mechanizmu odwróconego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od towarów i usług,  

• importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez zamawiającego przy porównywaniu cen ofertowych podatku VAT. 
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Załącznik nr 2 

 

OŚWIADCZENIE5 
o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp  

 

Nazwa postępowania:  

Usługa kompleksowego sprzątania budynku Szkoły Podstawowej nr 68 im. II Tysiąclecia Wrocławia we Wrocławiu w 2022r.  

Nazwa i adres Wykonawcy: 

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

1) Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 ustawy 

Pzp w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w SWZ; 

2) Oświadczam, że zachodzą wobec mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ………… . ustawy Pzp6. 

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110  ust. 2 ustawy Pzp podjąłem 

następujące środki naprawcze: …………………………………………………………………………………;  

3) Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w SWZ; 

4) Oświadczam, że podmiotowe środki dowodowe, tj.: ………………………………………… Zamawiający moż e uzyskać za 

pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych dostępnych pod adresem: ………………………………………………….. .  

5) Oświadczam, że w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wskazanych przez Zamawiającego w 

SWZ, polegam na zdolnościach następujących podmiotów udostępniających zasoby7: 

Nazwa Podmiotu Zakres udostępnianych zasobów 

  

  

6) 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. 

 

 
                      

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
5 w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienia niniejsze „Oświadczenie” powinno być złożone przez każdego z  Wykonawców w zakresie, 
w którym każdy z tych Wykonawców wykazuje brak podstaw do wykluczenia 
6 podać podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 i/lub 109 ust. 1  pkt 2-5 i 7-10 ustawy Pzp 
7 w przypadku oświadczenia składanego przez podmiot udostępniający zasoby pkt nie wypełnia się  
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Załącznik nr 3 
 

WYKAZ USŁUG 

 
 
Nazwa postępowania:  

Usługa kompleksowego sprzątania budynku Szkoły Podstawowej nr 68 im. II Tysiąclecia Wrocławia we Wrocławiu w 2022r.  

Nazwa i adres Wykonawcy: 

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

Lp. Nazwa zadania 
Powierzchnia 

budynku,  
rodzaj budynku 

Nazwa zamawiającego 
Data realizacji 

od-do 
Doświadczenie 

1 2 3 4 5 6 

 
 
 

1. 

Nazwa zadania: 
…..........................
............................
............................ 
Nazwa podmiotu 

zlecającego 
zadanie: 

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

   

1) własne ** 

lub 
2) innych podmiotów – 
Wykonawca winien załączyć do 
oferty oryginał pisemnego 
zobowiązania podmiotu 
udostępniającego 

 
 
 

2. 

Nazwa zadania: 
…..........................
............................
............................ 
Nazwa podmiotu 

zlecającego 
zadanie: 

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

   

1) własne ** 

lub 
2) innych podmiotów – 
Wykonawca winien załączyć do 
oferty oryginał pisemnego 
zobowiązania podmiotu 
udostępniającego 

 
 
 

3. 

Nazwa zadania: 
…..........................
............................
............................ 
Nazwa podmiotu 

zlecającego 
zadanie: 

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

   

1) własne ** 

lub 
2) innych podmiotów – 
Wykonawca winien załączyć do 
oferty oryginał pisemnego 
zobowiązania podmiotu 
udostępniającego 

*niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 4 
 

ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY 
DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI WYKONAWCY 

NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW, NA POTRZEBY WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 
 

JA NIŻEJ PODPISANY/A 
 

........................................................................................................................................................................................... 
(imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu) 

działając w imieniu i na rzecz 
 

........................................................................................................................................................................................... 
(nazwa (firma) dokładny adres Podmiotu) 

 
Zobowiązuję się do oddania nw. zasobów na potrzeby wykonania zamówienia  
 

........................................................................................................................................................................................... 
(określenie zasobu – zdolności techniczne lub zdolności zawodowe / sytuacja finansowa lub sytuacja ekonomiczna) 

 
do dyspozycji Wykonawcy: 
 

........................................................................................................................................................................................... 
(nazwa Wykonawcy) 

 
przy wykonywaniu zamówienia: 
 
Nazwa postępowania:  
Usługa kompleksowego sprzątania budynku Szkoły Podstawowej nr 68 im. II Tysiąclecia Wrocławia we Wrocławiu w 2022r.  
 
Oświadczam, iż: 

a) udostępniam Wykonawcy ww. zasoby, w następującym zakresie: 

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

b) sposób i okres udostępnienia i wykorzystania przez Wykonawcę zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy 

wykonywaniu zamówienia będzie następujący: 

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

c) zakres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący: 

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

d) charakter stosunku łączącego mnie z Wykonawcą będzie następujący: 

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

 
 
UWAGA: 
1. Zamiast niniejszego Formularza można przedstawić inne dokumenty, w szczególności: 

1) zobowiązanie podmiotu, o którym mowa w art. 118 ust. 4 ustawy Pzp sporządzone w oparciu o własny wzór; 

2) inne dokumenty stanowiące dowód, że Wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami podmiotów 

w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz, że stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami będzie 

gwarantował rzeczywisty dostęp do ich zasobów, określające w szczególności: 

a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

b) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy 

wykonywaniu zamówienia; 

c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków 

udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane* lub 

usługi*, których wskazane zdolności dotyczą. 

2. Zgodnie z treścią art. 118 ust. 2 ustawy Pzp „W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do 

realizacji których te zdolności są wymagane”.   
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Załącznik nr 5 
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJACYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
W ZAKRESIE ART. 117 UST. 4 USTAWY PZP 

 
Nazwa postępowania:  
Usługa kompleksowego sprzątania budynku Szkoły Podstawowej nr 68 im. II Tysiąclecia Wrocławia we Wrocławiu w 2022r.  
 
JA NIŻEJ PODPISANY/A 
 

........................................................................................................................................................................................... 
(imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy) 

działając w imieniu i na rzecz 
 

........................................................................................................................................................................................... 
(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) 

 
 
OŚWIADCZAM, że następujące roboty/usługi/dostawy* wykonają poszczególni Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia: 

 

WYKONAWCA ( nazwa ): ............................................., wykona: ..................................** 

 
WYKONAWCA ( nazwa ): ............................................., wykona: ..................................** 

 
 
 

* niepotrzebne skreślić 
** należy dostosować do ilości Wykonawców w Konsorcjum 
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Załącznik nr 6 
 

OŚWIADCZENIE  
W ZAKRESIE ART. 108 UST. 1 PKT 5 USTAWY PZP 

O BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ 

 
 
Nazwa postępowania:  

Usługa kompleksowego sprzątania budynku Szkoły Podstawowej nr 68 im. II Tysiąclecia Wrocławia we Wrocławiu w 2022r.  

 

Nazwa i adres Wykonawcy: 

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

 
 
W odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego oświadczam, że: 
 
1. Wykonawca, którego reprezentuję nie należy do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy 

Prawo zamówień publicznych*. 

 

2. Wykonawca, którego reprezentuję należy do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy 

Prawo zamówień publicznych, co wskazany poniżej Wykonawca, którego oferta została złożona w niniejszym 

podstępowaniu*: 

 

Lp. Nazwa podmiotu Adres siedziby 

1.   

 

Jednocześnie w załączeniu przekazuję następujące dokumenty dokumenty/informacje (wymienić poniżej i załączyć): 

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

potwierdzające, że oferta została przygotowana niezależnie od tego Wykonawcy*. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uwagi: 

- Należy wykreślić pkt 1) albo pkt 2). 

- W przypadku, gdy Wykonawca przynależy do tej samej grupy kapitałowej (punkt 2) może przedstawić wraz z niniejszym oświadczeniem 

dowody, że oferta została przygotowana niezależnie od Wykonawcy. 

- Niniejszy formularz składa tylko Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego. 

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie składa każdy z członków konsorcjum lub 

wspólników spółki cywilnej. 

 
 
 
*niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 7 
 
 

OŚWIADCZENIE O AKTUALNOŚCI INFORMACJI ZAWARTYCH   
W OŚWIADCZENIU, O KTÓRYM MOWA W ART. 125 UST. 1 USTAWY PZP  

W ZAKRESIE PODSTAW WYKLUCZENIA WSKAZANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO 

  

Nazwa postępowania:  

Usługa kompleksowego sprzątania budynku Szkoły Podstawowej nr 68 im. II Tysiąclecia Wrocławia we Wrocławiu w 2022r.  

Nazwa i adres Wykonawcy: 

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

  

OŚWIADCZAM, że informacje zawarte w złożonym  przez nas oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP  
w zakresie podstaw wykluczenia wskazanych przez Zamawiającego, tj.:  

• art. 108 ust. 1 pkt. 3 ustawy, 

• art. 108 ust. 1 pkt. 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka 

zapobiegawczego, 

•  art. 108 ust. 1 pkt. 6 ustawy. 

są nadal aktualne.  
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Załącznik nr 8 
UMOWA nr SP68/3/2021 

zawarta w dniu …………………… 2021r., we Wrocławiu 
pomiędzy: 
Gminą Wrocław pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław, 897-13-83-551 – Szkołą Podstawową nr 68 im. II Tysiąclecia Wrocławia, 
ul. Szczęśliwa 28, 53-446 Wrocław, zwaną w dalszej treści umowy Zamawiającym, reprezentowanym przez: 
Panią Lucynę Dąbrowską – Ożóg – Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 68 we Wrocławiu 
a 
………………………………..z siedzibą  ul. …………………, …………………………….,działającą na podstawie …….., NIP …………., 
REGON………………reprezentowaną przez ………………………………. zwaną w dalszej części Wykonawcą 
 

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru Wykonawcy w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji 
na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. 
zm.), została zawarta umowa o następującej treści: 

§ 1 
PRZEDMIOT UMOWY 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie pn.: Usługa kompleksowego sprzątania budynku 

Szkoły Podstawowej nr 68 im. II Tysiąclecia Wrocławia we Wrocławiu w 2022r.  

2.Wykonawca  zobowiązuje się do wykonania przedmiotowego zamówienia zgodnie: 
-  ze Specyfikacją Warunków Zamówienia,  
-  opisem przedmiotu zamówienia, 
-  z ofertą Wykonawcy, 

będącymi integralną częścią niniejszej umowy. 
§ 2 

PODWYKONAWCY 
1.  Wykonawca swoimi siłami i staraniem wykona następujące prace będące przedmiotem zamówienia: ………………………….. 
2.  Podwykonawca (cy) *, zgodnie z umową zawartą z Wykonawcą, wykona (ją) * następujące prace: ………………………. 
3.  Zlecenie części usług podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego do wykonania prac 

powierzonych Podwykonawcy(com). 
4.  Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy(ców) i jego pracowników w takim 

samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia i zaniedbania jego własnych pracowników. 
5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość i terminowość prac, które wykonuje przy pomocy Podwykonawców. 
6. Wykonawca jest zobowiązany do należytego wykonywania umowy zawartej przez siebie z Podwykonawcą(cami). 

§ 3 
Termin i miejsce wykonania zamówienia 

1. Termin realizacji umowy Strony ustalają od dnia ………… ………………... z wyjątkiem 1 miesiąca wakacji letnich. 
2. Miejsce wykonywania usługi: Szkoła Podstawowa nr 68 im. II Tysiąclecia Wrocławia we Wrocławiu 
3. Przez wykonanie usługi rozumie się realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z zakresem określonym w § 1 i 6 niniejszej 

umowy. 
§ 4 

Cena  i warunki płatności 
1. Strony ustalają wartość maksymalnego wynagrodzenia 

zgodnie z ofertą Wykonawcy na kwotę: 

Wartość [netto zł] / 1 miesiąc Ilość miesięcy Razem [netto zł] Vat [zł] Brutto [zł] 

 11    

 
Słownie brutto: ………………………………………… zł 

2. Wynagrodzenie za wykonane usługi będące przedmiotem zamówienia obejmuje wszystkie nakłady związane z realizacją 
zadania, tj. m.in.: pełny koszt robocizny, transportu związanego z wykonywaniem zamówienia, kupno i zużycie materiałów 
niezbędnych do wykonania zamówienia oraz eksploatację sprzętu Wykonawcy. 
3. Rozliczenie należności Wykonawcy z tytułu zrealizowania prac dokonywane będzie miesięcznie, na podstawie faktur 
wystawianych w terminie 7 dni od zakończenia kolejnego miesiąca wg oferowanej stawki miesięcznej, po spisaniu protokołu 
należycie wykonanych usług przez osobę uprawnioną (koordynatora) przez Zamawiającego do nadzorowania usług i osobę 
odpowiedzialną za realizację zamówienia ze strony Wykonawcy.  
4. Zapłata należności nastąpi przelewem z konta Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy numer 
……………………………………………………… w terminie do 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.  
5.Wykonawca jest / nie jest płatnikiem podatku VAT. – niepotrzebne skreślić 
6.Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie. 

§ 5 
OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ UMOWY 

Nadzór nad realizacją umowy, ze Strony: 
- Wykonawcy pełni ...................., nr telefony, adres e- mail: ...........  
- Zamawiającego ............................, nr telefonu.................., adres e-mail.............. 

§ 6 
ZAKRES UMOWY I ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY. 
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1. Usługa winna być realizowana zgodnie ze Specyfikacją Warunków Zamówienia w szczególności Opisem przedmiotu zamówienia 
oraz ofertą Wykonawcy stanowiącymi załączniki do niniejszej umowy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do:  
a) usunięcia usterek spowodowanych przez siebie na skutek niewłaściwej eksploatacji sieci elektrycznej;  
b) usunięcia nieprawidłowości w wykonywaniu zamówienia stwierdzonych przez osobę uprawnioną do nadzorowania 
zamówienia;  
c) przestrzegania przepisów BHP i p. poż. przy realizacji usług wynikających z postanowień niniejszej umowy;  
d) pokrycia szkód spowodowanych użyciem nieodpowiednich środków piorących i czyszczących, w wyniku których nastąpi 
zniszczenie lub stwierdzona zostanie nieprzydatność przedmiotu do dalszego użytkowania;  
e) ponoszenia odpowiedzialności za działanie osób, którym zleci wykonywanie usług określonych w przedmiocie zamówienia.   

 
§ 7 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
1. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 2% wartości umownej wynagrodzenia brutto określonej 

w § 1 ust. 2 umowy. 
Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w kwocie [kwota zabezpieczenia] ………………………zł 
w formie: .......................... 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Wykonawca wnosi z ważnością 30 dni ponad końcowy termin realizacji umowy 
określony w § 3 niniejszej umowy,  

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 1 zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie 30 dni od 
dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 

 
§ 8 

ZATRUDNIENIE OSÓB NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ 
1. Do obowiązków Wykonawcy należy zapewnienie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane 

poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: 
 ……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………  
2. Obowiązek określony w ust. 1 dotyczy także Podwykonawców. Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie 

o podwykonawstwo stosowne zapisy. 
3. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu najpóźniej w dniu przystąpienia do realizacji czynności 

o jakich mowa w ust. 1 oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób, 
które będą wykonywać te czynności. 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 liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz 
podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy. 

4. Zmiana osób biorących udział w realizacji zamówienia nie wymaga aneksu do umowy. W przypadku dokonania takiej zmiany 
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu skorygowane oświadczenie. 

5. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy 
odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, 
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 
d) w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, 

zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 
6. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca 

przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności w trakcie realizacji 
zamówienia: 
a) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę 

osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub 
Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów 
powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych i ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z 27.04.2016 r. 
(tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, 
data zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę, wymiar etatu i zakres obowiązków pracownika powinny być 
możliwe do zidentyfikowania, 

b) 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, 

c) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię dowodu 
potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający 
ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 
osobowych i ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z 27.04.2016 r. (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL 
pracowników), 

d) oświadczenia zatrudnionych pracowników, zawierające informacje takie jak: imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, 
data zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę, wymiar etatu i zakres obowiązków pracownika, 
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e) oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę, zawierające 
informacje takie jak: imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, data zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę, 
wymiar etatu i zakres obowiązków pracownika. 

7. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów 
w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 
traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 
o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności. 

§ 9 
KARY UMOWNE 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:  

a) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że usługa porządkowa w obiekcie nie została wykonana należycie 
(nie wykonano wszystkich czynności wymienionych w OPZ w danym dniu), Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 
umowną w wysokości 3% kwoty brutto miesięcznego wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1  Umowy za każdy dzień 
nienależytego wykonania usługi. 

b) w wysokości 10% kwoty brutto miesięcznego wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 umowy za każdy dzień 
niewykonania usługi; 

c) w wysokości 100 zł za każdy miesiąc niewykonania deklarowanej w ofercie ilości kontroli jakości w danym obiekcie; 
2. W przypadku nie dostarczenia Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy listy osób biorących udział                       

w realizacji zamówienia, zgodnie z § 8 ust. 3, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 500 zł, za każdy dzień 

opóźnienia.  

3.    W przypadku  odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, lub odstąpienia od 

umowy przez Wykonawcę jednakże z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 

umowną w wysokości 10% wartości brutto umowy, określonej w § 4 ust. 1 umowy. 

4.    W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Zamawiający zapłaci 

Wykonawcy karę umowną w wysokości 10 % wartości brutto umowy, określonej w § 4 ust. 1 umowy. 

5. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, o których mowa w ust. 1-4, nie może przekroczyć 20% wartości brutto 
umowy, określonej w  § 4 ust. 1 umowy . 
6. Wykonawca oświadcza, iż wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych z wynagrodzenia za wykonanie 
przedmiotu umowy. 
7. Zamawiający zastrzega możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość kar 
umownych na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego. 

§ 10 
ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli: 
a) Wykonawca nie wykonuje usługi przez 3 dni z rzędu, 
b) Wykonawca nie wykonał usługi przez min. 3 dni w trakcie realizacji zadania, 
c) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu umowy, 
d) Wykonawca wykonuje usługi wadliwe, nieterminowo, niezgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia lub wskazaniami 

Zamawiającego lub niniejszą umową; 
e) Wykonawca do realizacji przedmiotu umowy skieruje osoby niezaakceptowane przez Zamawiającego. 

2. W przypadkach wymienionych w ust. 1 lit. c) i d) Zamawiający może wezwać Wykonawcę do zmiany sposobu wykonania 
umowy i wyznaczyć w tym celu dodatkowy termin, po upływie którego ma prawo odstąpić od umowy albo powierzyć 
poprawienie lub dalsze wykonywanie umowy innej osobie na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

3. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego 
nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi 
bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy zgodnie z art. 456 ustawy 
Pzp. 

4. Dodatkowo Zamawiający może odstąpić od umowy jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 
a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp, 
b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy Pzp, 
c) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach  procedury  przewidzianej w art. 258 Traktatu  

o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy 
Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE  i dyrektywy  2009/81/WE,  z uwagi  na  to, że Zamawiający 
udzielił zamówienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej. 

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 lit. a), Zamawiający odstępuje od umowy w części, której zmiana dotyczy. 
6. W przypadkach, o których mowa w ust. 3 i ust. 4 Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu 

wykonania części umowy. 
7. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 - 4 powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 

oświadczenia, powinno zawierać uzasadnienie odstąpienia od umowy i powinno nastąpić w terminie 30 dni od dnia powzięcia 
wiadomości o tych okolicznościach lub w terminie 30 dni od daty upływu dodatkowego terminu, o którym mowa w ust. 2. 

§ 11 
ZMIANY W UMOWIE 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy mogą być dokonywane jedynie w formie pisemnej  w postaci aneksu do umowy 
podpisanego przez obydwie strony, pod rygorem nieważności, wyłącznie na zasadach określonych w art. 455 ustawy Prawo 
zamówień publicznych. 

2. Zamawiający przewiduje możliwości zmiany umowy w przypadku zaistnienia następujących okoliczności: 
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1). Zmiany terminu realizacji zadania w przypadku: 
a)  przypadki losowe (kataklizmy, epidemie, strajki lub inne czynniki zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia wydarzenia, 

którym nie można zapobiec), które będą miały wpływ na treść zawartej umowy i termin realizacji usług; 
b) zmiana przepisów powodujących konieczność innych rozwiązań niż zakładano  w opisie przedmiotu zamówienia; 
c) zmiana przepisów powodujących konieczność uzyskania dokumentów, które te przepisy narzucają; 

2). Zmiany osobowe w przypadku: 
a) zmiana osób odpowiedzialnych za prawidłowe świadczenie usług ze strony Wykonawcy i osób wyznaczonych do 

współpracy w imieniu Zamawiającego.  
b) zmiana podwykonawcy, przy pomocy, którego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy; zmiana jest możliwa tylko w 

przypadku, gdy nowy podwykonawca posiada tożsamą wiedzę i doświadczenie zawodowe, potencjał techniczny oraz 
osoby zdolne do wykonania zamówienia, a także jest w sytuacji ekonomiczniej i finansowej, jak dotychczasowy 
podwykonawca.   

c) powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcy w trakcie realizacji zadania, jeżeli Wykonawca nie zakładał 
wykonania zamówienia przy pomocy Podwykonawcy(ców) na etapie składania ofert lub rozszerzenia zakresu 
podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy, w szczególności gdy posłużenie się 
podwykonawcą doprowadzi do skrócenia terminu wykonania przedmiotu umowy, zmniejszenia należnego Wykonawcy 
wynagrodzenia lub zastosowania przy wykonaniu przedmiotu umowy bardziej zaawansowanych rozwiązań 
technologicznych w porównaniu do wskazanych w SIWZ. Zmiana ta nie może dotyczyć czynności, które zgodnie z SIWZ 
muszą być wykonane przez Wykonawcę osobiście.  

3). Pozostałe zmiany:  
a) zmiana wynagrodzenia o którym mowa w § 4 ust. 1 i terminu realizacji zamówienia,  o którym mowa w §3 ust.1 w 

przypadku epidemii i potrzeby zastosowania innych rozwiązań niż przewidzianych w zawartej umowie. W takim 
przypadku Wykonawcy może zostać podwyższone wynagrodzenie o koszty związane z dostosowaniem się do nowych 
przepisów lub/i wytycznych w celu realizacji zamówienia, 

b) w każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego; 
c) w przypadku zmiany wysokości obowiązującej stawki podatku VAT, w sytuacji, gdy w trakcie realizacji przedmiotu 

umowy, nastąpi zmiana stawki VAT dla usług objętych przedmiotem umowy. W takim przypadku Zamawiający 
dopuszcza możliwość zmiany cen jednostkowych brutto przedmiotu zamówienia i wysokości wynagrodzenia 
określonego w §4 ust. 1 Umowy, o kwotę równą różnicy w kwocie podatku, jednakże wyłącznie co do części 
wynagrodzenia za usługi, których do dnia zmiany podatku VAT jeszcze nie wykonano. 

d)  w przypadku zmiany regulacji prawnych odnoszących się do praw i obowiązków stron Umowy, wprowadzonych po 
zawarciu Umowy, wywołujących niezbędna potrzebę zmiany sposobu realizacji Umowy, Zamawiający dopuszcza 
możliwość zmiany sposobu realizacji Umowy lub wysokości wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 umowy. 

e) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy; 
f) przypadki losowe (kataklizmy lub inne czynniki zewnętrzne, zgony i niemożliwe do przewidzenia wydarzenia), które 

będą miały wpływ na treść zawartej umowy, termin realizacji lub wysokość wynagrodzenia; 
g) obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy; 
h) obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy, spowodowane rezygnacją przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu 

umowy. Zamawiający ustala minimalną wartość wykonania zamówienia w wysokości 10%. W takim przypadku 
wynagrodzenie przysługujące wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie 
spełnione świadczenia i udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy 
planowanymi świadczeniami. 

i) zmiana sposobu realizacji umowy w związku z wystąpieniem zdarzeń losowych niemożliwych do przewidzenia 
j) zmiany przepisów powodujących konieczność innych rozwiązań niż zakładano w opisie przedmiotu Zamówienia; 
k) zmiana rachunku bankowego Wykonawcy; 
l) zmiana sposobu realizacji umowy w związku ze strajkiem np.: zmiana terminu realizacji zamówienia, zmiana wartości 

umowy. 
§ 12 

ROZWIĄZYWANIE SPORÓW 
Wszelkie spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygał będzie sąd właściwy rzeczowo i miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

§ 13 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności: 

przepisy ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz przepisy kodeksu cywilnego. 

2. Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 
 
 

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 
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Załącznik A 
do umowy SP68/3/2021 

 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 

Wykonawca oświadcza, że numer rachunku bankowego wskazany w umowie nr ……. z dnia .................... jest numerem 
dedykowanym dla dokonania rozliczeń na zasadach podzielonej płatności (tzw. „split payment”) zgodnie z przepisami ustawy 
z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1896 ze zm.) oraz ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 
towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685 ze zm.)  

 

 

……………………………………….. ……………………………………….. 
(miejscowość i data) (podpis/y) 

 

Informacje Zamawiającego 

Zamawiający informuje, że w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od 
towarów i usług oraz niektórych innych ustaw i zmianą treści art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i 
usług od dnia 1 września 2019 r. obowiązuje Wykaz podmiotów – zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych 
oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT (tzw. „biała lista”).  

Zapłata dokonana na rachunek bankowy, który nie widnieje na „białej liście” od 1 stycznia 2020 r. może wiązać się z powstaniem 
różnorakich sankcji prawnych na gruncie wielu aktów normatywnych, tj. ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym 
od osób fizycznych, ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych ustawy z dnia 11 marca 2004 r. 
o podatku od towarów i usług, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa oraz ustawy z dnia 10 września 1999 r. – 
Kodeks karny skarbowy. 

W celu uniknięcia powyższych konsekwencji, Zamawiający zwraca się o weryfikację i aktualizację numerów rachunków 
bankowych Wykonawcy w wykazie, publikowanym na stronie Ministerstwa Finansów. 

Zamawiający informuje ponadto, że w przypadku wskazania przez Wykonawcę na fakturze numeru rachunku bankowego, 
nieujętego na „białej liście”, Zamawiający zastrzega, że dokona zapłaty na tak podany numer rachunku bankowego 
z jednoczesnym zawiadomieniem o tej okoliczności Naczelnika Urzędu Skarbowego, właściwego dla podatnika, który dokonał 
zapłaty należności, w trybie i na zasadach, przewidzianych w art. 117ba ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa. 
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Załącznik B do umowy nr ………………………………….. 
 

 
KLAUZULA INFORMACYJNA 

 
 
Nazwa zadania: Usługa kompleksowego sprzątania budynku Szkoły Podstawowej nr 68 im. II Tysiąclecia Wrocławia we 

Wrocławiu w 2022r. 

 
Zgodnie z art. 13 i art.14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 ze zmianą 
ogłoszoną w Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2), dalej „RODO”, informujemy, że: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych, zebranych w postępowaniu o udzielenie zamówienia, dalej 

„Administrator” i „My” jest Szkoła Podstawowa nr 68 im. II Tysiąclecia Wrocławia we Wrocławiu z siedzibą ul Szczęśliwa 28, 
53-141 Wrocław, telefon kontaktowy 71/79-86-859 w godzinach pracy, tj. pomiędzy 7:00 a 15:00 od poniedziałku do piątku, 
email: sekretariat.sp068@wroclawskaedukacja.pl; 

2. W sprawach związanych z  danymi osobowymi może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, 
w następujący sposób - za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: madamaszek@zontekiwspolnicy.pl lub 
telefonicznie +48 608294903; 

3. Pani/Pana dane osobowe, zebrane w postępowaniu o udzielenie zamówienia, będziemy przetwarzać na podstawie art. 6 
ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jak również w celu jego 
rozstrzygnięcia, zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz jej realizacji, a także udokumentowania 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i jego archiwizacji; 

4. Pani/Pana dane osobowe, zebrane w postępowaniu o udzielenie zamówienia, będziemy przetwarzać w sposób 
gwarantujący zabezpieczenie przed ich bezprawnym rozpowszechnianiem; 

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych, zebranych w postępowaniu o udzielenie zamówienia, będą: 

• osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art.18 i art. 74 ustawy 
z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, 

• organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy -
publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, 

• podmioty świadczące nam usługi teleinformatyczne takie jak hosting, dostarczanie lub utrzymanie systemów 
informatycznych, usługi księgowe,  audytorskie, archiwizacyjne, prawne i doradcze, operatorzy pocztowi i firmy 
kurierskie 

6. Administrator (Zamawiający) udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO  w celu umożliwienia korzystania 
ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy Pzp, do upływu terminu na ich wniesienie; 

7. Dane osobowe w przypadku postępowań o udzielenie zamówienia publicznego będą przechowywane, licząc od 1 stycznia 
roku następnego od daty zakończenia sprawy, przez okres: 

▪ 5 lat - dla dokumentów wytworzonych w ramach zamówień publicznych krajowych,  

▪ 10 lat - dla zamówień publicznych unijnych. 
8. Dane osobowe pozyskaliśmy bezpośrednio od Pani/Pana lub od wykonawcy/podwykonawcy tj. podmiotu, z którym 

Pani/Pan współpracuje lub zamierza współpracować.  
9. Obowiązek podania danych osobowych 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; 

10. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych, zebranych w postępowaniu o udzielenie zamówienia, decyzje nie będą 
podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

11. Posiada Pani/Pan: 
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, z zastrzeżeniem, że skorzystanie z uprawnienia 

do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania 
o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym 
z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu postępowania i jego załączników; 

- 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 oraz z zastrzeżeniem, że w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, 
nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia; 

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie 
przez Administratora (Zamawiającego) danych osobowych jej/jego dotyczących narusza przepisy RODO; 

12. nie przysługuje Pani/Panu: 
- prawo do usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO; 
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
- prawo sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną 

przetwarzania danych osobowych, zebranych w postępowaniu o udzielenie zamówienia, jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 
 
 
 

mailto:sekretariat.sp068@wroclawskaedukacja.pl
mailto:madamaszek@zontekiwspolnicy.pl
https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/prawo-zamowien-publicznych-18903829/art-74
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Załącznik C 
do umowy SP68/3/2021 

 

                                                                                 Wrocław, dnia .....................  

 

PROTOKÓŁ KONTROLI 

Zgodnie z umową zawartą  w dniu ....................... dokonano kontroli wykonania usługi  

w zakresie utrzymania czystości w Szkole Podstawowej nr 68 Wrocław ul. Szczęśliwa 28    

 

Zamawiający nie wnosi zastrzeżeń co do zakresu, jakości i terminowości wykonanych prac.  

…………………………………………………………………………………. 

Zamawiający wnosi następujące zastrzeżenia: 

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

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

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

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

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

 

 

Za Wykonawcę                                                          Za Zamawiającego  

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

Czytelny podpis, data                                                           Czytelny podpis, data 
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Załącznik nr 9 
 

UMOWA Nr SP68/3/2021/NAJEM 
 
Zawarta w dniu …………. .2021r. we Wrocławiu pomiędzy: 

Gminą Wrocław pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław, 897-13-83-551 – Szkołą Podstawową nr 68 im. II Tysiąclecia Wrocławia, 
ul. Szczęśliwa 28, 53-446 Wrocław, zwaną w dalszej treści umowy Wynajmującym, reprezentowanym przez: 
Panią Lucynę Dąbrowską – Ożóg – Dyrektora Szkoły 
 
a 
1. ……………………, ……………………, REGON ………………. 
 
zwaną dalej „Najemcą”, reprezentowaną przez: 
…………………………………………. 

§ 1 
1. Na podstawie niniejszej umowy, Wynajmujący wynajmuje a Najemca bierze w najem dwa pomieszczenia gospodarcze o pow. 

2m2 z dostępem do wody), usytuowany we Wrocławiu, przy ul. Szczęśliwej 28 - zwanym w dalszej części umowy Lokalem. 
2. Najemca oświadcza, że pomieszczenia gospodarcze będą wykorzystywane wyłącznie w celu prowadzenia działalności, 

przechowywania materiałów i urządzeń służących do realizacji umowy SP68/3/2021 polegającej na usłudze kompleksowego 
sprzątania budynku Szkoły Podstawowej nr 68 im. II Tysiąclecia Wrocławia we Wrocławiu w 2022r. 

3. Wszelkie wyposażanie wynajmowanego Lokalu dokonywane będzie na koszt Najemcy. 
§ 2 

1. Najemca nie może bez zgody Wynajmującego czynić w pomieszczeniach gospodarczych zmian sprzecznych z umową lub 
jego przeznaczeniem określonym w § 1 ust. 3, a w szczególności: 
a. zmieniać profilu działalności w odniesieniu do pomieszczeń gospodarczych; 
b. podnajmować, poddzierżawić, lub oddawać pomieszczeń gospodarczych w bezpłatne używanie osobom trzecim; 
c. dokonywać trwałych zmian fizycznych w pomieszczeniach gospodarczych , w postaci wszelkiego rodzaju adaptacji 

budowlanych, przebudów, dobudów, wyburzeń, zmian elementów stałych oraz wystroju kolorystycznego, 
powodujących wypaczenie dotychczasowo przyjętego wyglądu i standardów. 

2. Najemca zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, 
nie może przechowywać w wynajmowanym pomieszczeniu gospodarczym jakichkolwiek napojów z zawartością alkoholu. 

3. Najemca zgodnie z ustawą nie może przechowywać w wynajmowanym pomieszczeniu gospodarczym produktów 
tytoniowych. 

4. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do wejścia do pomieszczeń gospodarczych w sytuacjach awaryjnych oraz w celu 
dokonania niezbędnych konserwacji. 

§ 3 
1. W trakcie trwania najmu, drobne nakłady związane ze zwykłym używaniem pomieszczeń gospodarczych, konserwacją, 

przeprowadzaniem bieżących remontów oraz konserwacją wyposażenia obciążają Najemcę. 
2. Ewentualne usterki w funkcjonowaniu wynajętego pomieszczenia gospodarczego lub jego wyposażenia, Najemca 

zobowiązany jest usunąć we własnym zakresie. 
3. Jeżeli w trakcie trwania najmu pomieszczenie gospodarcze będzie wymagał napraw, które będą obciążały  Wynajmującego, 

Najemca ma obowiązek powiadomić Wynajmującego na piśmie niezwłocznie po stwierdzeniu takiego faktu. 
4. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do przeprowadzania kontroli stanu ogólnego i czystości wynajmowanych pomieszczeń. 

§ 4 
1. Jeżeli po zakończeniu najmu, będzie zawierać wady wykraczające ponad normalne zużycie, określone w ust. 1, Najemca 

będzie zobowiązany usunąć je na własny koszt i przywrócić pomieszczenie do stanu poprzedniego. W tym celu Wynajmujący 
może wyznaczyć Najemcy określony termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu, Wynajmujący może zlecić 
usunięcie wad innemu wykonawcy, na koszt i ryzyko Najemcy. 

2. Postanowienie ust. 2 nie ma zastosowania, jeżeli pomieszczenie gospodarcze uległo zniszczeniu lub uszkodzeniom w wyniku 
działania siły wyższej lub gdy Najemca przy zachowaniu należytej staranności nie mógł zniszczeniu lub uszkodzeniom 
zapobiec. 

§ 5 
1. Z tytułu najmu Najemca będzie płacił Wynajmującemu ryczałtowo czynsz miesięczny w wysokości 536,10 zł brutto 

miesięcznie. Ryczałt obejmuje również koszt zużycia wody i energii elektrycznej. 
2. Zapłata czynszu i pozostałych kosztów następować będzie przelewem z dołu, z rachunku bankowego Najemcy na rachunek 

bankowy Wynajmującego, wskazany w wystawionej fakturze, w terminie do 10 dni od daty wystawienia faktury. 

3. Strony dopuszczają możliwość kompensaty(potrącenie) wzajemnych zobowiązań i należności. 
§ 6 

1. W przypadku nieterminowej zapłaty należności, o których mowa w §5, Wynajmującemu przysługują odsetki ustawowe 
za opóźnienie za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 

2. Jeżeli Najemca dopuszcza się zwłoki z zapłatą czynszu co najmniej za dwa pełne okresy płatności, Wynajmujący może najem 
wypowiedzieć bez zachowania terminu wypowiedzenia, po wcześniejszym zawiadomieniu Najemcy na piśmie i wyznaczeniu 
mu dodatkowego miesięcznego terminu na zapłatę zaległego czynszu. 

§ 7 
1. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za mienie stanowiące wyposażenie Lokalu a stanowiące własność Wynajmującego. 
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2. W przypadku, gdy Najemca wyposaży Lokal we własne mienie, jest on w pełni odpowiedzialny za odpowiednie 
zabezpieczenie tego mienia przed wypadkami losowymi i kradzieżą. Wynajmujący nie ponosi z tego tytułu żadnej 
odpowiedzialności. 

§ 8 
1. Umowę zawiera się na czas określony od 02.01.2022 roku do dnia 31.12.2022 roku. 
2. Każda ze stron może wypowiedzieć niniejszą umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia w razie rażącego naruszenia jej 

postanowień przez drugą stronę. 
3. Umowa może zostać rozwiązana w każdym czasie za porozumieniem stron. 
4. W przypadku rozwiązania lub wypowiedzenia umowy na usługi restauracyjne łączące strony niniejszej umowy najmu umowa 

podlega jednoczesnemu rozwiązaniu lub wypowiedzeniu w tym samym terminie. 
§ 9 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego. 
§ 10 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą zostać dokonane wyłącznie za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie pod rygorem 
nieważności. 

§ 11 
Ewentualne spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Wynajmującego. 

§ 12 
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla każdej ze stron. 
 

WYNAJMUJĄCY          NAJEMCA 
 
 


