I. Nazwa oraz adres zamawiającego, numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz
strony internetowej prowadzonego postępowania.
1. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej – Zakład – Osiedle
Akademickie „Przyjaźń”, ul. Konarskiego 3, 01-355 Warszawa, woj. mazowieckie, NIP:
525-00-05-840,
REGON:
000001488,
numer
telefonu:
+48-22-487-15-01,
reprezentowane przez Pana Dariusza Dejk – Kierownika Zakładu, działającego jako
kierownik Zamawiającego, godziny urzędowania: poniedziałek – piątek: 730-1530;
2. Adres strony internetowej zamawiającego: „www.osiedleprzyjazn.pl”.
3. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: „https://osiedleprzyjazn.pl/
zamowienia-publiczne/”.
4. Adres skrzynki na platformie ePUAP do składania ofert i przekazywania plików
dołączanych do ofert: „/aps/SkrytkaESP”.
5. Adres poczty elektronicznej do korespondencji we wszelkich innych sprawach
związanych z prowadzonym postępowaniem: „przetarg@osiedleprzyjazn.pl”.
II. Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści
SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o
udzielenie zamówienia.
Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z
postępowaniem o udzielenie zamówienia udostępniane będą na stronie internetowej
„https://osiedleprzyjazn.pl/zamowienia-publiczne/”.
III. Tryb udzielenia zamówienia.
Postępowanie prowadzone jest w trybie w trybie podstawowym bez negocjacji, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r.,
poz. 2019 z późn. zm.) i aktów wykonawczych do tej ustawy.
IV. Informacja, czy zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z
możliwością prowadzenia negocjacji.
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia
negocjacji.
V. Opis przedmiotu zamówienia.
1.

2.

Przedmiotem zamówienia są usługi sprzątania budynków (kod CPV: 90911200-8),
szczegółowo opisane w projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących
załącznik nr 8 do SWZ oraz w załącznikach nr 1 i nr 2 do tych projektowanych
postanowień umowy.
Zamawiający oświadcza, że zamówienie zostało zakwalifikowane jako „usługa” w
rozumieniu art. 7 pkt 28 ustawy z dnia 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych.

VI. Termin wykonania zamówienia.
Termin wykonania zamówienia wynosi siedemnaście miesięcy i dziewięć dni i obejmuje
okres od dnia 01.12.2022 r. do dnia 09.05.2024 r., przy czym zamawiający dopuszcza
zmianę terminu rozpoczęcia i terminu zakończenia wykonywania zamówienia.
VII. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy z dnia 11.09.2019
r. – Prawo zamówień publicznych.
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1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie
podlegają wykluczeniu z niniejszego postępowania, tj. wykażą brak podstaw do ich
wykluczenia z niniejszego postępowania.
2. Z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia Zamawiający wykluczy
wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi co najmniej jedna z obowiązkowych
podstaw wykluczenia określonych w art. 108 ust. 1 w związku z art. 111 ustawy z
dnia 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych.
3. Ocena braku podstaw wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 108 ust. 1 w
związku z art. 111 ustawy z dnia 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych, zostanie
dokonana według formuły „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w
podmiotowych środkach dowodowych wymienionych w pkt XI SWZ oraz w oparciu o
przesłanki wymienione w art. 110 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 11.09.2019 r. – Prawo
zamówień publicznych.
4. W przypadku wykonawców ubiegających się samodzielnie o udzielenie zamówienia
ocena braku podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy z dnia
11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych, zostanie dokonana odrębnie dla każdego
wykonawcy składającego samodzielnie ofertę.
5. W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia ocena
braku podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy z dnia 11.09.2019
r. – Prawo zamówień publicznych, zostanie dokonana odrębnie dla każdego z
wykonawców, składających wspólnie ofertę.
6. W przypadku wykonawców polegających na zdolnościach lub sytuacji podmiotów
udostępniających zasoby ocena braku podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 108
ust. 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych, zostanie dokonana
odrębnie dla każdego wykonawcy składającego samodzielnie ofertę, odrębnie dla
każdego z wykonawców, składających wspólnie ofertę oraz odrębnie dla każdego
podmiotu, który zobowiązał się do oddania temu wykonawcy lub tym wykonawcom do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji niniejszego zamówienia.
7. Podwykonawcy, którym wykonawcy zamierzają powierzyć wykonanie części niniejszego
zamówienia, a nie polegają na ich zdolnościach lub sytuacji nie podlegają ocenie w
celu oceny braku podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy z dnia
11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych.
VIII. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 109 ust. 1 ustawy z dnia 11.09.2019
r. – Prawo zamówień publicznych, jeżeli zamawiający je przewiduje.
1. Z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia Zamawiający wykluczy także
wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi co najmniej jedna z fakultatywnych
podstaw wykluczenia, o których mowa w pkt VIII.1 ppkt (1)-(8) SWZ, wskazanych
przez zamawiającego na podstawie art. 109 ust. 2 oraz art. 109 ust. 1 pkt 1 i pkt 4-10
w związku z art. 111 ustawy z dnia 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych, tj.
zamawiający wykluczy wykonawcę:
(1) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w
art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych,
chyba że wykonawca przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności
należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty
tych należności;
(2) 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;
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(3) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego
uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub
rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co
zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych dowodów;
(4) jeżeli występuje konflikt interesów w rozumieniu art. 56 ust. 2 ustawy z dnia
11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych, którego nie można skutecznie
wyeliminować w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy;
(5) który, z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie
wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne
zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego
lub umowy koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy,
odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za
wady;
(6) który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji, że nie podlega wykluczeniu,
lub spełnia warunki udziału w postępowaniu, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje
podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie niniejszego
zamówienia, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić
wymaganych podmiotowych środków dowodowych;
(7) który bezprawnie wpływał lub próbował wpływać na czynności zamawiającego lub
próbował pozyskać lub pozyskał informacje poufne, mogące dać mu przewagę w
postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia;
(8) który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające
w błąd, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego
w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia.
Ocena braku podstaw wykluczenia z postępowania, o których mowa w pkt VIII.1 ppkt
(1)-(8) SWZ, zostanie dokonana według formuły „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o
informacje zawarte w podmiotowych środkach dowodowych wymienionych w pkt XI SWZ
oraz w oparciu o przesłanki wymienione w art. 110 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 11.09.2019 r.
– Prawo zamówień publicznych.
W przypadku wykonawców ubiegających się samodzielnie o udzielenie zamówienia
ocena braku podstaw wykluczenia, o których mowa w pkt VIII.1 ppkt (1)-(8) SWZ,
zostanie dokonana odrębnie dla każdego wykonawcy składającego samodzielnie ofertę.
W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia ocena
braku podstaw wykluczenia, o których mowa w pkt VIII.1 ppkt (1)-(8) SWZ, zostanie
dokonana odrębnie dla każdego z wykonawców, składających wspólnie ofertę.
W przypadku wykonawców polegających na zdolnościach lub sytuacji podmiotów
udostępniających zasoby ocena braku podstaw wykluczenia, o których mowa w pkt VIII.1
ppkt (1)-(8) SWZ, zostanie dokonana odrębnie dla każdego wykonawcy składającego
samodzielnie ofertę, odrębnie dla każdego z wykonawców, składających wspólnie ofertę
oraz odrębnie dla każdego podmiotu, który zobowiązał się do oddania temu
wykonawcy lub tym wykonawcom do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby
realizacji niniejszego zamówienia.
Podwykonawcy, którym wykonawcy zamierzają powierzyć wykonanie części niniejszego
zamówienia, a nie polegają na ich zdolnościach lub sytuacji nie podlegają ocenie w
celu oceny braku podstaw wykluczenia, o których mowa w pkt VIII.1 ppkt (1)-(8) SWZ.

IX. Dodatkowe obligatoryjne podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 7 ust. 1
ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
A. Nowe przepisy prawa polskiego.

4

1. W dniu 16.04.2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących
ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835).
2. Regulacja, o której mowa w pkt IX.A.1, zawiera rozwiązania mające na celu
przeciwdziałanie wspieraniu agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę rozpoczętej w dniu
24.02.2022 r., wprowadzając m.in. w art. 1 pkt 3 stosowanie sankcji polegających na
wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu,
prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11.09.2019 r. – Prawo zamówień
publicznych.
3. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w
zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub
konkursu prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11.09.2019 r. – Prawo zamówień
publicznych wyklucza się: (1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w
wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo
wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o
zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o przeciwdziałaniu wspieraniu
agresji na Ukrainę; (2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego „beneficjentem
rzeczywistym” w rozumieniu ustawy z dnia 01.03.2018 r. o przeciwdziałaniu praniu
pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba
wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu
269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia
24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na
listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia
13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu
agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego; (3) wykonawcę
oraz uczestnika konkursu, którego „jednostką dominującą” w rozumieniu art. 3 ust. 1
pkt 37 ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i
2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i
rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą
od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie
wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3
ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
4. Art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa
narodowego stanowi, że wykluczenie następuje na czas trwania okoliczności
określonych w art. 7 ust. 1 tej ustawy.
5. Art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa
narodowego wskazuje, że w przypadku wykonawcy lub uczestnika konkursu
wykluczonego na podstawie art. 7 ust. 1 tej ustawy, zamawiający odrzuca wniosek o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub
ofertę takiego wykonawcy lub uczestnika konkursu, nie zaprasza go do złożenia oferty
wstępnej, oferty podlegającej negocjacjom, oferty dodatkowej, oferty lub oferty
ostatecznej, nie zaprasza go do negocjacji lub dialogu, a także nie prowadzi z takim
wykonawcą negocjacji lub dialogu, odrzuca wniosek o dopuszczenie do udziału w
konkursie, nie zaprasza do złożenia pracy konkursowej lub nie przeprowadza oceny
pracy konkursowej, odpowiednio do trybu stosowanego do udzielenia zamówienia
publicznego oraz etapu prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego.
6. Zgodnie z art. 7 pkt 6 i 7 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w
zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego, osoba lub podmiot podlegający wykluczeniu na podstawie
art. 7 ust. 1 tej ustawy, które w okresie tego wykluczenia ubiegają się o udzielenie
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zamówienia publicznego lub dopuszczenie do udziału w konkursie lub biorą udział w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub w konkursie, podlegają karze
pieniężnej nakładanej przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, w drodze decyzji,
w wysokości do 20.000.000,- zł.
7. Z art. 7 pkt 5 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa
narodowego wynika, że przez ubieganie się o udzielenie zamówienia publicznego lub
dopuszczenie do udziału w konkursie rozumie się odpowiednio złożenie wniosku o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub
konkursie, złożenie oferty, przystąpienie do negocjacji lub złożenie pracy konkursowej.
B. Wpływ nowych przepisów prawa polskiego na niniejsze postępowanie.
1. Niniejsze postępowanie zostało wszczęte po wejściu w życie ustawy z dnia 13.04.2022
r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na
Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego i w związku z tym
przepisy tej ustawy mają zastosowanie do niniejszego postępowania.
2. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie
podlegają wykluczeniu z niniejszego postępowania, tj. wykażą brak dodatkowych
obligatoryjnych podstaw do ich wykluczenia z niniejszego postępowania, o których
mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w
zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego.
3. Z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia Zamawiający wykluczy
wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi co najmniej jedna z dodatkowych
obligatoryjnych podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia
13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu
agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
4. Ocena braku podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia
13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu
agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zostanie
dokonana według formuły „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w
oświadczeniu dotyczącym przesłanek wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia
13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu
agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
5. W przypadku wykonawców ubiegających się samodzielnie o udzielenie zamówienia
ocena braku podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia
13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu
agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zostanie
dokonana odrębnie dla każdego wykonawcy składającego samodzielnie ofertę.
6. W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia ocena
braku podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o
szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę
oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zostanie dokonana odrębnie dla
każdego z wykonawców, składających wspólnie ofertę.
7. W przypadku wykonawców polegających na zdolnościach lub sytuacji podmiotów
udostępniających zasoby ocena braku podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 7
ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa
narodowego, zostanie dokonana odrębnie dla każdego wykonawcy składającego
samodzielnie ofertę, odrębnie dla każdego z wykonawców, składających wspólnie ofertę
oraz odrębnie dla każdego podmiotu, który zobowiązał się do oddania temu
wykonawcy lub tym wykonawcom do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby
realizacji niniejszego zamówienia.
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8. Podwykonawcy, którym wykonawcy zamierzają powierzyć wykonanie części niniejszego
zamówienia, a nie polegają na ich zdolnościach lub sytuacji nie podlegają ocenie w
celu oceny braku podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia
13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu
agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
X. Informacja o warunkach udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający je przewiduje.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki
udziału w postępowaniu, dotyczące:
(1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;
(2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów;
(3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
(4) zdolności technicznej lub zawodowej.
2. Poszczególne warunki udziału w postępowaniu zostaną uznane za spełnione w
przypadku spełnienia przez poszczególnych wykonawców minimalnych poziomów
zdolności, tj.
(1) warunek określony w pkt X.1.(1):
(a) w przypadku złożenia oświadczenia o spełnianiu warunku;
(2) warunek określony w pkt X.1.(2):
(a) w przypadku złożenia oświadczenia o spełnianiu warunku;
(3) warunek określony w pkt X.1.(3):
(a) w przypadku złożenia oświadczenia o spełnianiu warunku lub polegania na
sytuacji podmiotów udostępniających zasoby oraz przekazania zobowiązania tych
podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na
potrzeby realizacji niniejszego zamówienia lub przekazania innego podmiotowego
środka dowodowego potwierdzającego, że wykonawca realizując zamówienie,
będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów;
(b) w przypadku posiadania aktualnego ubezpieczenia od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 200.000,- zł (dwieście
tysięcy złotych).
(4) warunek określony w pkt X.1.(4):
(a) w przypadku złożenia oświadczenia o spełnianiu warunku lub polegania na
zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby oraz przekazania
zobowiązania tych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych
zasobów na potrzeby realizacji niniejszego zamówienia lub przekazania innego
podmiotowego środka dowodowego potwierdzającego, że wykonawca realizując
zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów;
(b) w przypadku wykonania lub wykonywania w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej usługi sprzątania budynków o
wartości całkowitej nie mniejszej niż 300.000,- zł brutto (trzysta tysięcy złotych)
oraz załączenia dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są
wykonywane należycie;
(c) w przypadku posiadania co najmniej siedemnastu odkurzaczy, siedemnastu
mopów płaskich, jednej maszyny czyszcząco-froterującej, trzech
odkurzaczy wodnych oraz trzech szorowarek.
3. W przypadku wyrażenia przez wykonawcę jakiejkolwiek kwoty w innej walucie niż w
złotych poszczególne warunki udziału w postępowaniu zostaną uznane za spełnione,
jeżeli kwota wyrażona w innej walucie będzie nie mniejsza niż kwota wyrażona w złotych
w pkt X.2 ppkt 3 b oraz pkt X.2. ppkt 4 b, po przeliczeniu na złote według średniego kursu
tej innej waluty, podanego przez Narodowy Bank Polski w tabeli A w pierwszym dniu
roboczym po opublikowaniu ogłoszenia o zamówieniu.
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4. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana według
formuły „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w podmiotowych
środkach dowodowych wymienionych w pkt XI SWZ.
5. W przypadku wykonawców ubiegających się samodzielnie o udzielenie zamówienia
ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana odrębnie dla
każdego wykonawcy składającego samodzielnie ofertę.
6. W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia ocena
spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana łącznie dla wszystkich
wykonawców składających wspólnie ofertę.
7. W przypadku wykonawców polegających na zdolnościach lub sytuacji podmiotów
udostępniających zasoby ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie
dokonana albo łącznie dla danego wykonawcy ubiegającego się samodzielnie o
udzielenie zamówienia i dla podmiotów, które zobowiązały się do oddania temu
wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji niniejszego
zamówienia albo łącznie dla danych wykonawców ubiegających się wspólnie o
udzielenie zamówienia i dla podmiotów, które zobowiązały się do oddania tym
wykonawcom do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji niniejszego
zamówienia.
8. Podwykonawcy, którym wykonawcy zamierzają powierzyć wykonanie części niniejszego
zamówienia, a nie polegają na ich zdolnościach lub sytuacji nie podlegają ocenie w
celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.
XI. Informacja o podmiotowych środków dowodowych, jeżeli Zamawiający będzie
wymagał ich złożenia.
A. Podmiotowe środki dowodowe, dotyczące
samodzielnie o udzielenie zamówienia:

wykonawców

ubiegających

się

Podmiotowe środki dowodowe, składane wraz z ofertą:
1. W celu tymczasowego potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu i
braku podstaw wykluczenia na dzień składania ofert każdy wykonawca ubiegający się
samodzielnie o udzielenie zamówienia jest zobowiązany dołączyć do oferty
oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw
wykluczenia, sporządzone według wzoru określonego w załączniku nr 2 do SWZ.
2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw
wykluczenia należy dołączyć do oferty w oryginale w postaci elektronicznej, tj.
podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy ubiegającego się
samodzielnie o udzielenie zamówienia.
3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw
wykluczenia należy dołączyć do oferty jako odrębny plik w formacie danych „pdf” lub
„doc” lub w dowolnym innym formacie danych, określonym w przepisach wydanych na
podstawie art. 18 ustawy z dnia 17.02.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 670 z późn. zm.).
4. W celu potwierdzenia braku dodatkowych obligatoryjnych podstaw wykluczenia z
postępowania każdy wykonawca ubiegający się samodzielnie o udzielenie zamówienia
jest zobowiązany dołączyć do oferty oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia
z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa
narodowego, sporządzone według wzoru określonego w załączniku nr 3 do SWZ.
5. Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022
r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na
Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego należy dołączyć do oferty
w oryginale w postaci elektronicznej, tj. podpisane kwalifikowanym podpisem
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elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osoby uprawnione
do reprezentowania wykonawcy ubiegającego się samodzielnie o udzielenie zamówienia.
6. Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022
r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na
Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego należy dołączyć do oferty
w formacie danych „pdf” lub „doc” lub w dowolnym innym formacie danych,
określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17.02.2005 r. o
informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r.
poz. 670 z późn. zm.).
Podmiotowe środki dowodowe, składane przez wykonawcę ubiegającego się
samodzielnie o udzielenie zamówienia, którego oferta została najwyżej oceniona, w
odpowiedzi na wezwanie zamawiającego:
7. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawca
ubiegający się samodzielnie o udzielenie zamówienia, którego oferta została najwyżej
oceniona, jest zobowiązany przekazać zamawiającemu w odpowiedzi na jego
wezwanie następujące podmiotowe środki dowodowe:
(1) dokument lub dokumenty, potwierdzające że wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia;
(2) wykaz wykonanych lub wykonywanych usług w okresie ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na
rzecz których usługi te zostały wykonane lub są wykonywane oraz dowody
określające czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie,
sporządzony według wzoru określonego w załączniku nr 4 do SWZ, przy czym
dowodami potwierdzającymi te okoliczności są referencje bądź inne dokumenty
sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane lub są
wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie
uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku usług nadal
wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte
wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert; jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji
usług, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, w takim przypadku w wykazie
należy zawrzeć wyłącznie te usługi, w których wykonaniu wykonawca bezpośrednio
uczestniczył lub uczestniczy;
(3) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych
wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o
podstawie do dysponowania tymi zasobami, sporządzony według wzoru określonego
w załączniku nr 5 do SWZ.
8. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z postępowania wykonawca
ubiegający się samodzielnie o udzielenie zamówienia, którego oferta została najwyżej
oceniona, jest zobowiązany przekazać zamawiającemu w odpowiedzi na jego
wezwanie następujące podmiotowe środki dowodowe:
(1) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt
1, 2 i 4 ustawy z dnia 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych, sporządzoną nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem, w celu wykazania braku podstaw
wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia 11.09.2019 r.
– Prawo zamówień publicznych;
(2) oświadczenie wykonawcy o braku przynależności do tej samej „grupy kapitałowej” w
rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U.
z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo
oświadczenie o przynależności do tej samej „grupy kapitałowej” wraz z dokumentami
lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego
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wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, sporządzone według wzoru
określonego w załączniku nr 6 do SWZ, w celu wykazania braku podstawy
wykluczenia, o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 11.09.2019 r. –
Prawo zamówień publicznych;
(3) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, wystawione nie wcześniej niż
3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków
lub opłat wraz z zaświadczeniem należy złożyć dokumenty potwierdzające, że przed
upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków
lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie
spłat tych należności, w celu wykazania braku podstawy wykluczenia, o której mowa
w pkt VIII.1 ppkt 1 SWZ i w art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. – Prawo
zamówień publicznych;
(4) zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub
właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia
społeczne i zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego
złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem należy
złożyć dokumenty potwierdzające, że przed upływem terminu składania ofert
wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w
sprawie spłat tych należności, w celu wykazania braku podstawy wykluczenia, o
której mowa w pkt VIII.1 ppkt (1) SWZ i w art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych;
(5) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące
przed jej złożeniem, w celu wykazania braku podstawy wykluczenia, o której mowa w
pkt VIII.1 ppkt 2 SWZ i w art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 11.09.2019 r. – Prawo
zamówień publicznych;
(6) oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia,
sporządzone według wzoru określonego w załączniku nr 7 do SWZ, w celu
wykazania braku podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3 i 6
ustawy z dnia 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych oraz w pkt VIII.1 ppkt 3 –
8 SWZ i w art. 109 ust. 1 pkt 5-10 ustawy z dnia 11.09.2019 r. – Prawo zamówień
publicznych;
9. Podmiotowe środki dowodowe, o którym mowa w pkt XI.A.7 ppkt 2 i 3 oraz w pkt XI.A.8
ppkt 2 i 6, należy przekazać zamawiającemu w oryginałach w postaci elektronicznej,
tj. podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy
ubiegającego się samodzielnie o udzielenie zamówienia.
10. Podmiotowe środki dowodowe, o którym mowa w pkt XI.A.7 ppkt 1 oraz w pkt XXI.A.8
ppkt 1, 3, 4 i 5, należy przekazać zamawiającemu w oryginałach w postaci
elektronicznej, tj. podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym przez osoby uprawnione do reprezentowania
upoważnionego podmiotu wystawiającego te dokumenty.
11. W przypadku, gdy podmiotowe środki dowodowe, o którym mowa w pkt XI.A.7 ppkt 1
oraz w pkt XI.A.8 ppkt 1, 3, 4 i 5, zostały wystawione przez upoważniony podmiot jako
dokumenty w postaci papierowej należy przekazać zamawiającemu cyfrowe
odwzorowanie
tych
dokumentów,
podpisane
kwalifikowanym
podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osoby uprawnione
do reprezentowania wykonawcy ubiegającego się samodzielnie o udzielenie
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zamówienia lub przez notariusza, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z
dokumentem w postaci papierowej.
12. Przez „cyfrowe odwzorowanie dokumentu” należy rozumieć „dokument elektroniczny
będący kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej, umożliwiający
zapoznanie się z tą treścią i jej zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego dostępu
do oryginału”.
13. Podmiotowe środki dowodowe, o którym mowa w pkt XI.A.7 oraz w pkt XI.A.8, należy
przekazać zamawiającemu w formacie danych „pdf” lub „doc” lub w dowolnym
innym formacie danych, określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 18
ustawy z dnia 17.02.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania
publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 670 z późn. zm.).
14. W przypadku, gdy po otrzymaniu wezwania ze strony zamawiającego którykolwiek
wykonawca nie przekaże zamawiającemu odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru
Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
Zamawiający pobierze samodzielnie te dokumenty z bazy danych Krajowego Rejestru
Sądowego lub z bazy danych Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej.
B. Podmiotowe środki dowodowe, dotyczące wykonawców ubiegających się wspólnie
o udzielenie zamówienia:
Podmiotowe środki dowodowe, składane wraz z ofertą:
1. W celu tymczasowego potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu i
braku podstaw wykluczenia na dzień składania ofert każdy z wykonawców
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia jest zobowiązany dołączyć do oferty
oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw
wykluczenia, sporządzone według wzoru określonego w załączniku nr 2 do SWZ.
2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw
wykluczenia należy sporządzić odrębnie dla każdego z wykonawców ubiegających się
wspólnie o udzielenie zamówienia i dołączyć do oferty w oryginałach w postaci
elektronicznej, tj. podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym przez osoby uprawnione do reprezentowania
wykonawcy, którego dotyczy dane oświadczenie.
3. Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw
wykluczenia należy dołączyć do oferty jako odrębne pliki w formacie danych „pdf” lub
„doc” lub w dowolnym innym formacie danych, określonym w przepisach wydanych na
podstawie art. 18 ustawy z dnia 17.02.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 670 z późn. zm.).
4. W celu potwierdzenia braku dodatkowych obligatoryjnych podstaw wykluczenia z
postępowania każdy z wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie
zamówienia jest zobowiązany dołączyć do oferty oświadczenie dotyczące przesłanek
wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w
zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego, sporządzone według wzoru określonego w załączniku nr 3
do SWZ.
5. Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022
r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na
Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego należy sporządzić
odrębnie dla każdego z wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie
zamówienia i dołączyć do oferty w oryginałach w postaci elektronicznej, tj. podpisane
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym
przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, którego dotyczy dane
oświadczenie.
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6. Oświadczenia dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022
r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na
Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego należy dołączyć do oferty
jako odrębne pliki w formacie danych „pdf” lub „doc” lub w dowolnym innym
formacie danych, określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia
17.02.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.
U. z 2021 r. poz. 670 z późn. zm.).
7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia są zobowiązani dołączyć
do oferty dodatkowo oświadczenie wskazujące, które usługi, objęte zakresem
niniejszego zamówienia, wykonają poszczególni wykonawcy spośród nich, w przypadku,
gdy w odniesieniu do warunku dotyczącego doświadczenia, polegają na zdolnościach
tych wykonawców.
8. Oświadczenie wskazujące, które usługi, objęte zakresem niniejszego zamówienia,
wykonają poszczególni wykonawcy spośród wykonawców ubiegających się wspólnie o
udzielenie zamówienia należy sporządzić wspólnie dla wszystkich wykonawców i
dołączyć do oferty w oryginale w postaci elektronicznej, tj. podpisane kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osoby
uprawnione do reprezentowania wykonawcy, będącego pełnomocnikiem wykonawców
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia.
9. Oświadczenie wskazujące, które usługi, objęte zakresem niniejszego zamówienia,
wykonają poszczególni wykonawcy spośród wykonawców ubiegających się wspólnie o
udzielenie zamówienia należy dołączyć do oferty jako odrębny plik w formacie danych
„pdf” lub „doc” lub w dowolnym innym formacie danych, określonym w przepisach
wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17.02.2005 r. o informatyzacji działalności
podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 670 z późn. zm.).
10. W przypadku, gdy oświadczenie wskazujące, które usługi, objęte zakresem niniejszego
zamówienia, wykonają poszczególni wykonawcy spośród wykonawców ubiegających się
wspólnie o udzielenie zamówienia zostało wystawione przez tych wykonawców jako
dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznymi podpisami, należy dołączyć
do oferty cyfrowe odwzorowanie tych dokumentów, podpisane kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osoby
uprawnione do reprezentowania dowolnego wykonawcy spośród wykonawców
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia lub przez notariusza,
poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci
papierowej.
11. Przez „cyfrowe odwzorowanie dokumentu” należy rozumieć „dokument elektroniczny
będący kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej, umożliwiający
zapoznanie się z tą treścią i jej zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego dostępu
do oryginału”.
Podmiotowe środki dowodowe, składane przez wykonawców ubiegających się
wspólnie o udzielenie zamówienia, których oferta została najwyżej oceniona, w
odpowiedzi na wezwanie zamawiającego:
12. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawcy
ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia, których oferta została najwyżej
oceniona, są zobowiązani przekazać zamawiającemu w odpowiedzi na jego wezwanie
następujące podmiotowe środki dowodowe, sporządzone wspólnie dla wszystkich
wykonawców:
(1) dokument lub dokumenty, potwierdzające że co najmniej jeden z wykonawców
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia;
(2) wykaz wykonanych lub wykonywanych usług w okresie ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
12

okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na
rzecz których usługi te zostały wykonane lub są wykonywane oraz dowody
określające czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie,
sporządzony według wzoru określonego w załączniku nr 4 do SWZ, przy czym
dowodami potwierdzającymi te okoliczności są referencje bądź inne dokumenty
sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane lub są
wykonywane, a jeżeli którykolwiek z wykonawców z przyczyn niezależnych od niego
nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie tego wykonawcy; w
przypadku usług nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty
potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie
ostatnich 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; jeżeli którykolwiek z
wykonawców powołuje się na doświadczenie w realizacji usług, wykonywanych
wspólnie z innymi wykonawcami, w takim przypadku w wykazie należy zawrzeć
wyłącznie te usługi, w których wykonaniu wykonawca bezpośrednio uczestniczył lub
uczestniczy;
(3) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych co
najmniej jednemu wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z
informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami, sporządzone według wzoru
określonego w załączniku nr 5 do SWZ.
13. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z postępowania wykonawcy
ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia, których oferta została najwyżej
oceniona, są zobowiązani przekazać zamawiającemu w odpowiedzi na jego wezwanie
następujące podmiotowe środki dowodowe, sporządzone odrębnie dla każdego z
wykonawców:
(1) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt
1, 2 i 4 ustawy z dnia 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych, sporządzoną nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem, w celu wykazania braku podstaw
wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia 11.09.2019 r.
– Prawo zamówień publicznych;
(2) oświadczenie wykonawcy o braku przynależności do tej samej „grupy kapitałowej” w
rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U.
z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo
oświadczenie o przynależności do tej samej „grupy kapitałowej” wraz z dokumentami
lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego
wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, sporządzone według wzoru
określonego w załączniku nr 6 do SWZ, w celu wykazania braku podstawy
wykluczenia, o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 11.09.2019 r. –
Prawo zamówień publicznych;
(3) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, wystawione nie wcześniej niż
3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków
lub opłat wraz z zaświadczeniem należy złożyć dokumenty potwierdzające, że przed
upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków
lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie
spłat tych należności, w celu wykazania braku podstawy wykluczenia, o której mowa
w pkt VIII.1 ppkt 1 SWZ i w art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. – Prawo
zamówień publicznych;
(4) zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub
właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia
społeczne i zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego
złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem należy
złożyć dokumenty potwierdzające, że przed upływem terminu składania ofert
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wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w
sprawie spłat tych należności, w celu wykazania braku podstawy wykluczenia, o
której mowa w pkt VIII.1 ppkt 1 SWZ i w art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych;
(5) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące
przed jej złożeniem, w celu wykazania braku podstawy wykluczenia, o której mowa w
pkt VIII.1 ppkt 2 SWZ i w art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 11.09.2019 r. – Prawo
zamówień publicznych;
(6) oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia,
sporządzone według wzoru określonego w załączniku nr 7 do SWZ, w celu
wykazania braku podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3 i 6
ustawy z dnia 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych oraz w pkt VIII.1 ppkt 3 –
8 SWZ i w art. 109 ust. 1 pkt 5-10 ustawy z dnia 11.09.2019 r. – Prawo zamówień
publicznych;
14. Podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt XI.B.12 ppkt 2 i 3, należy
przekazać zamawiającemu w oryginale w postaci elektronicznej, tj. podpisane
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym
przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, będącego pełnomocnikiem
wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia.
15. Podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt XI.B.13 ppkt 2 i 6, należy
przekazać zamawiającemu w oryginałach w postaci elektronicznej, tj. podpisane
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym
przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, którego dotyczy dane
oświadczenie.
16. Podmiotowy środek dowodowy, o którym mowa w pkt XI.B.12 ppkt 1, należy przekazać
zamawiającemu w oryginale w postaci elektronicznej, tj. podpisany kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osoby
uprawnione do reprezentowania upoważnionego podmiotu wystawiającego te
dokumenty.
17. W przypadku, gdy podmiotowy środek dowodowy, o którym mowa w pkt XI.B.12 ppkt 1
został wystawiony przez upoważniony podmiot jako dokument w postaci papierowej,
należy przekazać zamawiającemu cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu,
podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy będącego
pełnomocnikiem wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia lub
przez notariusza, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w
postaci papierowej.
18. Przez „cyfrowe odwzorowanie dokumentu” należy rozumieć „dokument elektroniczny
będący kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej, umożliwiający
zapoznanie się z tą treścią i jej zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego dostępu
do oryginału”.
19. Podmiotowe środki dowodowe, o którym mowa w pkt XI.B.13 ppkt 1, 3, 4 i 5, należy
przekazać zamawiającemu w oryginałach w postaci elektronicznej, tj. podpisane
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym
przez osoby uprawnione do reprezentowania upoważnionego podmiotu wystawiającego
te dokumenty.
20. W przypadku, gdy podmiotowe środki dowodowe, o którym mowa w pkt XI.B.13 ppkt 1, 3,
4 i 5, zostały wystawione przez upoważniony podmiot jako dokumenty w postaci
papierowej, należy przekazać zamawiającemu cyfrowe odwzorowanie tych
dokumentów, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym przez osoby uprawnione do reprezentowania
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wykonawcy, którego dotyczy dany dokument lub przez notariusza, poświadczające
zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.
21. Przez „cyfrowe odwzorowanie dokumentu” należy rozumieć „dokument elektroniczny
będący kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej, umożliwiający
zapoznanie się z tą treścią i jej zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego dostępu
do oryginału”.
22. Podmiotowe środki dowodowe, o którym mowa w pkt XI.B.12 oraz w pkt XI.B.13, należy
przekazać zamawiającemu w formacie danych „pdf” lub „doc” lub w dowolnym
innym formacie danych, określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 18
ustawy z dnia 17.02.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania
publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 670 z późn. zm.).
23. W przypadku, gdy po otrzymaniu wezwania ze strony zamawiającego którykolwiek
wykonawca nie przekaże zamawiającemu odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru
Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
Zamawiający pobierze samodzielnie te dokumenty z bazy danych Krajowego Rejestru
Sądowego lub z bazy danych Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej.
C. Podmiotowe środki dowodowe, dotyczące podmiotów udostępniających zasoby w
celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
Podmiotowe środki dowodowe, składane wraz z ofertą:
1. Wykonawcy ubiegający się samodzielnie o udzielenie zamówienia oraz wykonawcy
ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia, którzy w celu potwierdzenia spełniania
warunków udziału w postępowaniu polegają na zdolnościach technicznych lub
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających
zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy z dnia 11.09.2019 r. – Prawo
zamówień publicznych, są zobowiązani dołączyć do oferty dodatkowo zobowiązania
tych podmiotów do oddania im do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby
realizacji niniejszego zamówienia, sporządzone odrębnie dla każdego takiego podmiotu.
2. Zobowiązania każdego z podmiotów udostępniających zasoby należy dołączyć do oferty
w oryginałach w postaci elektronicznej, tj. podpisane kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osoby uprawnione
do reprezentowania tego podmiotu udostępniającego zasoby, który udzielił danego
zobowiązania.
3. W treści zobowiązania każdego z podmiotów udostępniających zasoby należy zawrzeć
informacje potwierdzające, że stosunek łączący wykonawcę ubiegającego się
samodzielnie o udzielenie zamówienia lub co najmniej jednego z wykonawców
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia z podmiotami udostępniającymi
zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa m.in.: (1) zakres
dostępnych wykonawcy lub wykonawcom zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
(2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy lub wykonawcom i wykorzystania przez
niego lub przez nich zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu
niniejszego zamówienia; (3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na
zdolnościach którego wykonawca polega lub wykonawcy polegają w odniesieniu do
warunków udziału w postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje dostawy,
objęte zakresem niniejszego zamówienia, których wskazane zdolności dotyczą.
4. Zobowiązania każdego z podmiotów udostępniających zasoby należy dołączyć do oferty
jako odrębne pliki w formacie danych „pdf” lub „doc” lub w dowolnym innym
formacie danych, określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia
17.02.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.
U. z 2021 r. poz. 670 z późn. zm.).
5. Zamiast zobowiązań podmiotów udostępniających zasoby do oddania wykonawcy lub
wykonawcom do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji niniejszego
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zamówienia, dany wykonawca ubiegający się samodzielnie o udzielenie zamówienia lub
dani wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia mogą dołączyć do
oferty inne podmiotowe środki dowodowe, potwierdzające, że ten wykonawca lub ci
wykonawcy, realizując niniejsze zamówienie, będzie dysponował lub będą dysponowali
niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
6. W przypadku, gdy zobowiązania podmiotów udostępniających zasoby zostały
wystawione przez te podmioty jako dokumenty w postaci papierowej i opatrzone
własnoręcznymi podpisami, należy przekazać zamawiającemu cyfrowe odwzorowanie
tych dokumentów, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym przez osoby uprawnione do reprezentowania
wykonawcy ubiegającego się samodzielnie o udzielenie zamówienia lub dowolnego
wykonawcy spośród wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia,
który powołuje się na zdolności lub sytuacje danego podmiotu udostępniającego zasoby
lub przez notariusza, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem
w postaci papierowej.
7. Przez „cyfrowe odwzorowanie dokumentu” należy rozumieć „dokument elektroniczny
będący kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej, umożliwiający
zapoznanie się z tą treścią i jej zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego dostępu
do oryginału”.
8. W celu tymczasowego potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu i
braku podstaw wykluczenia na dzień składania ofert wykonawcy ubiegający się
samodzielnie o udzielenie zamówienia oraz wykonawcy ubiegający się wspólnie o
udzielenie zamówienia, którzy polegają na zdolnościach technicznych lub zawodowych
lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, są
zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie każdego z tych podmiotów o
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia,
sporządzone według wzoru określonego w załączniku nr 2 do SWZ.
9. Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw
wykluczenia należy sporządzić odrębnie dla każdego takiego podmiotu
udostępniającego zasoby i dołączyć do oferty w oryginałach w postaci elektronicznej,
tj. podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym przez osoby uprawnione do reprezentowania tego podmiotu
udostępniającego zasoby, którego dotyczy dane oświadczenie.
10. Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw
wykluczenia należy dołączyć do oferty jako odrębne pliki w formacie danych „pdf” lub
„doc” lub w dowolnym innym formacie danych, określonym w przepisach wydanych na
podstawie art. 18 ustawy z dnia 17.02.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 670 z późn. zm.).
11. W celu potwierdzenia braku dodatkowych obligatoryjnych podstaw wykluczenia z
postępowania wykonawcy ubiegający się samodzielnie o udzielenie zamówienia oraz
wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia, którzy polegają na
zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej
podmiotów udostępniających zasoby, są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie
każdego z tych podmiotów dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy
z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,
sporządzone według wzoru określonego w załączniku nr 3 do SWZ.
12. Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022
r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na
Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego należy dołączyć do oferty
w oryginale w postaci elektronicznej, tj. podpisane kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osoby uprawnione
do reprezentowania tego podmiotu udostępniającego zasoby, którego dotyczy dane
oświadczenie.
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13. Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022
r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na
Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego należy dołączyć do oferty
w formacie danych „pdf” lub „doc” lub w dowolnym innym formacie danych,
określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17.02.2005 r. o
informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r.
poz. 670 z późn. zm.).
Podmiotowe środki dowodowe, składane przez wykonawcę ubiegającego się
samodzielnie o udzielenie zamówienia, którego oferta została najwyżej oceniona,
lub przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia,
których oferta została najwyżej oceniona, w odpowiedzi na wezwanie
zamawiającego:
14. Wykonawca ubiegający się samodzielnie o udzielenie zamówienia, którego oferta została
najwyżej oceniona i który w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w
postępowaniu polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby
nie jest zobowiązany do przekazania zamawiającemu podmiotowych środków
dowodowych określonych w pkt XI.A.7, dotyczących tych podmiotów.
15. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia, których oferta została
najwyżej oceniona i którzy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w
postępowaniu polegają na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby
nie są zobowiązani do przekazania zamawiającemu podmiotowych środków
dowodowych określonych w pkt XI.B.12, dotyczących tych podmiotów.
16. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z postępowania podmiotów
udostępniających zasoby, wykonawca ubiegający się samodzielnie o udzielenie
zamówienia, którego oferta została najwyżej oceniona i który w celu potwierdzenia
spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach lub sytuacji
podmiotów udostępniających zasoby, jest zobowiązany przekazać zamawiającemu w
odpowiedzi na jego wezwanie podmiotowe środki dowodowe określone w pkt XI.A.8,
dotyczące każdego z tych podmiotów.
17. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z postępowania podmiotów
udostępniających zasoby, wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie
zamówienia, którzy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu
polegają na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, są
zobowiązani przekazać zamawiającemu w odpowiedzi na jego wezwanie podmiotowe
środki dowodowe określone w pkt XI.B.13, dotyczące każdego z tych podmiotów.
18. Podmiotowe środki dowodowe, o którym mowa w pkt XI.A.8 ppkt 2 i 6 oraz w pkt XI.B.13
ppkt 2 i 6 należy przekazać zamawiającemu w oryginałach w postaci elektronicznej,
tj. podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu, którego
dotyczy dane oświadczenie.
19. Podmiotowe środki dowodowe, o którym mowa w pkt XI.A.8 ppkt 1, 3, 4 i 5 oraz w pkt
XI.B.13 ppkt 1, 3, 4 i 5 należy przekazać zamawiającemu w oryginałach w postaci
elektronicznej, tj. podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym przez osoby uprawnione do reprezentowania
upoważnionego podmiotu wystawiającego te dokumenty.
20. W przypadku, gdy podmiotowe środki dowodowe, o którym mowa w pkt XI.A.8 ppkt 1, 3,
4 i 5 oraz w pkt XI.B.13 ppkt 1, 3, 4 i 5 zostały wystawione przez upoważniony podmiot
jako dokumenty w postaci papierowej należy przekazać zamawiającemu cyfrowe
odwzorowanie
tych
dokumentów,
podpisane
kwalifikowanym
podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osoby uprawnione
do reprezentowania podmiotu udostępniającego zasoby, którego dotyczy dany dokument
lub przez notariusza, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem
w postaci papierowej.
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21. Przez „cyfrowe odwzorowanie dokumentu” należy rozumieć „dokument elektroniczny
będący kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej, umożliwiający
zapoznanie się z tą treścią i jej zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego dostępu
do oryginału”.
22. Podmiotowe środki dowodowe, o którym mowa w pkt XI.A.8 oraz w pkt XI.B.13, należy
przekazać zamawiającemu w formacie danych „pdf” lub „doc” lub w dowolnym
innym formacie danych, określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 18
ustawy z dnia 17.02.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania
publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 670 z późn. zm.).
23. W przypadku, gdy po otrzymaniu wezwania ze strony zamawiającego którykolwiek
wykonawca nie przekaże zamawiającemu odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru
Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
dotyczącego któregokolwiek z podmiotów udostępniających zasoby, zamawiający
pobierze samodzielnie te dokumenty z bazy danych Krajowego Rejestru Sądowego lub
z bazy danych Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
D. Podmiotowe środki dowodowe, dotyczące podwykonawców, nie udostępniających
zdolności lub sytuacji w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w
postępowaniu:
1. Wykonawcy ubiegający się samodzielnie o udzielenie zamówienia oraz wykonawcy
ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia, który zamierzają powierzyć wykonanie
części zamówienia podwykonawcom, a nie polegają na zdolnościach lub sytuacji tych
podwykonawców nie są zobowiązani dołączać do oferty oświadczeń o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia, dotyczących tych
podwykonawców.
2. Wykonawcy ubiegający się samodzielnie o udzielenie zamówienia oraz wykonawcy
ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia, który zamierzają powierzyć wykonanie
części zamówienia podwykonawcom, a nie polegają na zdolnościach lub sytuacji tych
podwykonawców nie są zobowiązani dołączać do oferty oświadczeń dotyczących
przesłanek wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących
ochronie bezpieczeństwa narodowego.
3. Wykonawcy ubiegający się samodzielnie o udzielenie zamówienia oraz wykonawcy
ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia, który zamierzają powierzyć wykonanie
części zamówienia podwykonawcom, a nie polegają na zdolnościach lub sytuacji tych
podwykonawców nie są zobowiązani przekazywać zamawiającemu żadnych
podmiotowych środków dowodowych, wymienionych w pkt XI.A.7, w pkt XI.A.8, w pkt
XI.B.12 oraz w pkt XI.B.13, dotyczących tych podwykonawców.
E. Podmiotowe środki dowodowe, dotyczące wykonawców mających siedzibę lub
miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej:
Podmiotowe środki dowodowe, składane wraz z ofertą:
1. W celu tymczasowego potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu i
braku podstaw wykluczenia na dzień składania ofert każdy wykonawca ubiegający się
samodzielnie o udzielenie zamówienia, mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza
granicami Rzeczypospolitej Polskiej, jest zobowiązany dołączyć do oferty oświadczenie
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia,
sporządzone według wzoru określonego w załączniku nr 2 do SWZ.
2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw
wykluczenia należy dołączyć do oferty w oryginale w postaci elektronicznej, tj.
podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy ubiegającego się
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samodzielnie o udzielenie zamówienia, mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania
poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw
wykluczenia należy dołączyć do oferty jako odrębny plik w formacie danych „pdf” lub
„doc” lub w dowolnym innym formacie danych, określonym w przepisach wydanych na
podstawie art. 18 ustawy z dnia 17.02.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 670 z późn. zm.).
4. W celu potwierdzenia braku dodatkowych obligatoryjnych podstaw wykluczenia z
postępowania każdy wykonawca ubiegający się samodzielnie o udzielenie
zamówienia, mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami
Rzeczypospolitej Polskiej, jest zobowiązany dołączyć do oferty oświadczenie dotyczące
przesłanek wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących
ochronie bezpieczeństwa narodowego, sporządzone według wzoru określonego w
załączniku nr 3 do SWZ.
5. Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022
r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na
Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego należy dołączyć do oferty
w oryginale w postaci elektronicznej, tj. podpisane kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osoby uprawnione
do reprezentowania wykonawcy ubiegającego się samodzielnie o udzielenie
zamówienia, mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami
Rzeczypospolitej Polskiej.
6. Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022
r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na
Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego należy dołączyć do oferty
w formacie danych „pdf” lub „doc” lub w dowolnym innym formacie danych,
określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17.02.2005 r. o
informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r.
poz. 670 z późn. zm.).
7. W celu tymczasowego potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu i
braku podstaw wykluczenia na dzień składania ofert każdy z wykonawców
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, mający siedzibę lub miejsce
zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, jest zobowiązany dołączyć do
oferty oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku
podstaw wykluczenia, sporządzone według wzoru określonego w załączniku nr 2 do
SWZ.
8. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw
wykluczenia należy sporządzić odrębnie dla każdego z wykonawców ubiegających się
wspólnie o udzielenie zamówienia, mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza
granicami Rzeczypospolitej Polskiej, i dołączyć do oferty w oryginałach w postaci
elektronicznej, tj. podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym przez osoby uprawnione do reprezentowania
wykonawcy, którego dotyczy dane oświadczenie.
9. Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw
wykluczenia należy dołączyć do oferty jako odrębne pliki w formacie danych „pdf” lub
„doc” lub w dowolnym innym formacie danych, określonym w przepisach wydanych na
podstawie art. 18 ustawy z dnia 17.02.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 670 z późn. zm.).
10. W celu potwierdzenia braku dodatkowych obligatoryjnych podstaw wykluczenia z
postępowania każdy z wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie
zamówienia, mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami
Rzeczypospolitej Polskiej, jest zobowiązany dołączyć do oferty oświadczenie dotyczące
przesłanek wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących
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ochronie bezpieczeństwa narodowego, sporządzone według wzoru określonego w
załączniku nr 3 do SWZ.
11. Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022
r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na
Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego należy sporządzić
odrębnie dla każdego z wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie
zamówienia, mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami
Rzeczypospolitej Polskiej, i dołączyć do oferty w oryginałach w postaci elektronicznej,
tj. podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, którego
dotyczy dane oświadczenie.
12. Oświadczenia dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022
r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na
Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego należy dołączyć do oferty
jako odrębne pliki w formacie danych „pdf” lub „doc” lub w dowolnym innym
formacie danych, określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia
17.02.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.
U. z 2021 r. poz. 670 z późn. zm.).
13. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, mający siedzibę lub
miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, są zobowiązani
dołączyć do oferty dodatkowo oświadczenie wskazujące, które usługi, objęte zakresem
niniejszego zamówienia, wykonają poszczególni wykonawcy spośród nich, w przypadku,
gdy w odniesieniu do warunku dotyczącego doświadczenia, polegają na zdolnościach
tych wykonawców.
14. Oświadczenie wskazujące, które usługi, objęte zakresem niniejszego zamówienia,
wykonają poszczególni wykonawcy spośród wykonawców ubiegających się wspólnie o
udzielenie zamówienia, mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami
Rzeczypospolitej Polskiej, należy sporządzić wspólnie dla wszystkich wykonawców i
dołączyć do oferty w oryginale w postaci elektronicznej, tj. podpisane kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osoby
uprawnione do reprezentowania wykonawcy, będącego pełnomocnikiem wykonawców
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, mających siedzibę lub miejsce
zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
15. Oświadczenie wskazujące, które usługi, objęte zakresem niniejszego zamówienia,
wykonają poszczególni wykonawcy spośród wykonawców ubiegających się wspólnie o
udzielenie zamówienia, mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami
Rzeczypospolitej Polskiej, należy dołączyć do oferty jako odrębny plik w formacie
danych „pdf” lub „doc” lub w dowolnym innym formacie danych, określonym w
przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17.02.2005 r. o informatyzacji
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 670 z późn.
zm.).
16. W przypadku, gdy oświadczenie wskazujące, które usługi, objęte zakresem niniejszego
zamówienia, wykonają poszczególni wykonawcy spośród wykonawców ubiegających się
wspólnie o udzielenie zamówienia, mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza
granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zostało wystawione przez tych wykonawców jako
dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznymi podpisami, należy dołączyć
do oferty cyfrowe odwzorowanie tych dokumentów, podpisane kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osoby
uprawnione do reprezentowania dowolnego wykonawcy spośród wykonawców
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, mających siedzibę lub miejsce
zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, lub przez notariusza,
poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci
papierowej.
17. Przez „cyfrowe odwzorowanie dokumentu” należy rozumieć „dokument elektroniczny
będący kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej, umożliwiający
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zapoznanie się z tą treścią i jej zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego dostępu
do oryginału”.
18. Wykonawcy ubiegający się samodzielnie o udzielenie zamówienia mający siedzibę lub
miejsce zamieszkania w granicach Rzeczypospolitej Polskiej albo mający siedzibę lub
miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, oraz wykonawcy
ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia, mający siedzibę lub miejsce
zamieszkania w granicach Rzeczypospolitej Polskiej albo mający siedzibę lub miejsce
zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, którzy w celu potwierdzenia
spełniania warunków udziału w postępowaniu polegają na zdolnościach technicznych lub
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających
zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy z dnia 11.09.2019 r. – Prawo
zamówień publicznych, mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami
Rzeczypospolitej Polskiej, są zobowiązani dołączyć do oferty dodatkowo zobowiązania
tych podmiotów do oddania im do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby
realizacji niniejszego zamówienia, sporządzone odrębnie dla każdego takiego podmiotu.
19. Zobowiązania każdego z podmiotów udostępniających zasoby, mających siedzibę lub
miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, należy dołączyć do
oferty w oryginałach w postaci elektronicznej, tj. podpisane kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osoby uprawnione
do reprezentowania tego podmiotu udostępniającego zasoby, który udzielił danego
zobowiązania, mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami
Rzeczypospolitej Polskiej.
20. W treści zobowiązania każdego z podmiotów udostępniających zasoby, mającego
siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, należy
zawrzeć informacje potwierdzające, że stosunek łączący wykonawcę ubiegającego się
samodzielnie o udzielenie zamówienia lub co najmniej jednego z wykonawców
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia z podmiotami udostępniającymi
zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa m.in.: (1) zakres
dostępnych wykonawcy lub wykonawcom zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
(2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy lub wykonawcom i wykorzystania przez
niego lub przez nich zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu
niniejszego zamówienia; (3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na
zdolnościach którego wykonawca polega lub wykonawcy polegają w odniesieniu do
warunków udziału w postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje dostawy,
objęte zakresem niniejszego zamówienia, których wskazane zdolności dotyczą.
21. Zobowiązania każdego z podmiotów udostępniających zasoby, mających siedzibę lub
miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, należy dołączyć do
oferty jako odrębne pliki w formacie danych „pdf” lub „doc” lub w dowolnym innym
formacie danych, określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia
17.02.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.
U. z 2021 r. poz. 670 z późn. zm.).
22. Zamiast zobowiązań podmiotów udostępniających zasoby do oddania wykonawcy lub
wykonawcom do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji niniejszego
zamówienia, mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami
Rzeczypospolitej Polskiej, dany wykonawca ubiegający się samodzielnie o udzielenie
zamówienia, mający siedzibę lub miejsce zamieszkania w granicach Rzeczypospolitej
Polskiej albo mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami
Rzeczypospolitej Polskiej, lub dani wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie
zamówienia, mający siedzibę lub miejsce zamieszkania w granicach Rzeczypospolitej
Polskiej albo mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami
Rzeczypospolitej Polskiej, mogą dołączyć do oferty inne podmiotowe środki
dowodowe, potwierdzające, że ten wykonawca lub ci wykonawcy, realizując niniejsze
zamówienie, będzie dysponował lub będą dysponowali niezbędnymi zasobami tych
podmiotów.
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23. W przypadku, gdy zobowiązania podmiotów udostępniających zasoby, mających
siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zostały
wystawione przez te podmioty jako dokumenty w postaci papierowej i opatrzone
własnoręcznymi podpisami, należy przekazać zamawiającemu cyfrowe odwzorowanie
tych dokumentów, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym przez osoby uprawnione do reprezentowania
wykonawcy ubiegającego się samodzielnie o udzielenie zamówienia, mającego siedzibę
lub miejsce zamieszkania w granicach Rzeczypospolitej Polskiej albo mającego
siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, lub
dowolnego wykonawcy spośród wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie
zamówienia, mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania w granicach Rzeczypospolitej
Polskiej albo mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami
Rzeczypospolitej Polskiej, który powołuje się na zdolności lub sytuacje danego podmiotu
udostępniającego zasoby mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami
Rzeczypospolitej Polskiej, lub przez notariusza, poświadczające zgodność cyfrowego
odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.
24. Przez „cyfrowe odwzorowanie dokumentu” należy rozumieć „dokument elektroniczny
będący kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej, umożliwiający
zapoznanie się z tą treścią i jej zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego dostępu
do oryginału”.
25. W celu tymczasowego potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu i
braku podstaw wykluczenia wykonawcy ubiegający się samodzielnie o udzielenie
zamówienia, mający siedzibę lub miejsce zamieszkania w granicach Rzeczypospolitej
Polskiej albo mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami
Rzeczypospolitej Polskiej, oraz wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie
zamówienia, mający siedzibę lub miejsce zamieszkania w granicach Rzeczypospolitej
Polskiej albo mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami
Rzeczypospolitej Polskiej, którzy polegają na zdolnościach technicznych lub
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających
zasoby, mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej
Polskiej są zobowiązani dołączyć do oferty dodatkowo oświadczenie każdego z tych
podmiotów o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw
wykluczenia, sporządzone według wzoru określonego w załączniku nr 2 do SWZ.
26. Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw
wykluczenia należy sporządzić odrębnie dla każdego takiego podmiotu
udostępniającego zasoby, mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami
Rzeczypospolitej Polskiej, i dołączyć do oferty w oryginałach w postaci elektronicznej,
tj. podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym przez osoby uprawnione do reprezentowania tego podmiotu
udostępniającego zasoby, którego dotyczy dane oświadczenie, mającego siedzibę lub
miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
27. Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw
wykluczenia należy dołączyć do oferty jako odrębne pliki w formacie danych „pdf” lub
„doc” lub w dowolnym innym formacie danych, określonym w przepisach wydanych na
podstawie art. 18 ustawy z dnia 17.02.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 670 z późn. zm.).
28. W celu potwierdzenia braku dodatkowych obligatoryjnych podstaw wykluczenia z
postępowania wykonawcy ubiegający się samodzielnie o udzielenie zamówienia,
mający siedzibę lub miejsce zamieszkania w granicach Rzeczypospolitej Polskiej albo
mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej,
oraz wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia, mający siedzibę lub
miejsce zamieszkania w granicach Rzeczypospolitej Polskiej albo mający siedzibę lub
miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, którzy polegają na
zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej
podmiotów udostępniających zasoby, mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza
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granicami Rzeczypospolitej Polskiej, są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie
każdego z tych podmiotów dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy
z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,
sporządzone według wzoru określonego w załączniku nr 3 do SWZ.
29. Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022
r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na
Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego należy dołączyć do oferty
w oryginale w postaci elektronicznej, tj. podpisane kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osoby uprawnione
do reprezentowania tego podmiotu udostępniającego zasoby, którego dotyczy dane
oświadczenie, mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami
Rzeczypospolitej Polskiej.
30. Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022
r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na
Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego należy dołączyć do oferty
w formacie danych „pdf” lub „doc” lub w dowolnym innym formacie danych,
określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17.02.2005 r. o
informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r.
poz. 670 z późn. zm.).
31. Wykonawcy ubiegający się samodzielnie o udzielenie zamówienia, mający siedzibę lub
miejsce zamieszkania w granicach Rzeczypospolitej Polskiej albo mający siedzibę lub
miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, oraz wykonawcy
ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia, mający siedzibę lub miejsce
zamieszkania w granicach Rzeczypospolitej Polskiej albo mający siedzibę lub miejsce
zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, który zamierzają powierzyć
wykonanie części zamówienia podwykonawcom, mającym siedzibę lub miejsce
zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, a nie polegają na
zdolnościach lub sytuacji tych podwykonawców nie są zobowiązani dołączać do oferty
oświadczeń o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw
wykluczenia, dotyczących tych podwykonawców.
32. Wykonawcy ubiegający się samodzielnie o udzielenie zamówienia, mający siedzibę lub
miejsce zamieszkania w granicach Rzeczypospolitej Polskiej albo mający siedzibę lub
miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, oraz wykonawcy
ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia, mający siedzibę lub miejsce
zamieszkania w granicach Rzeczypospolitej Polskiej albo mający siedzibę lub miejsce
zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, który zamierzają powierzyć
wykonanie części zamówienia podwykonawcom, mającym siedzibę lub miejsce
zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, a nie polegają na
zdolnościach lub sytuacji tych podwykonawców nie są zobowiązani dołączać do oferty
oświadczeń dotyczących przesłanek wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022
r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na
Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
Podmiotowe środki dowodowe, składane przez wykonawcę ubiegającego się
samodzielnie o udzielenie zamówienia, mającego siedzibę lub miejsce
zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, którego oferta została
najwyżej oceniona, albo przez wykonawców ubiegających się wspólnie o
udzielenie zamówienia, mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza
granicami Rzeczypospolitej Polskiej, których oferta została najwyżej oceniona, w
odpowiedzi na wezwanie zamawiającego:
33. Wykonawca ubiegający się samodzielnie o udzielenie zamówienia, mający siedzibę lub
miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, którego oferta została
najwyżej oceniona, jest zobowiązany przekazać zamawiającemu w odpowiedzi na jego
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wezwanie wszystkie podmiotowe środki dowodowe, o którym mowa w pkt XI.A.7 ppkt 1,
2 i 3 oraz w pkt XI.A.8 ppkt 2 i 6, a – zamiast dokumentów wymienionych w pkt XI.A.8
ppkt 1, 3, 4 i 5 – następujące dokumenty:
(1) zamiast dokumentu wymienionego w pkt XI.A.8 ppkt 1 – informację z odpowiedniego
rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny
równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny
kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie
określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia 11.09.2019 r. – Prawo
zamówień publicznych, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed ich złożeniem;
(2) zamiast dokumentów wymienionych w pkt XI.A.8 ppkt 3 oraz w pkt XI.A.8 ppkt 4 –
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie naruszył obowiązków dotyczących
płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem;
(3) zamiast dokumentów wymienionych w pkt XI.A.8 ppkt 5 – 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.
34. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje
się dokumentów, o których mowa w pkt XI.E.33 ppkt 1, 2 i 3, lub gdy dokumenty te nie
odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 oraz
w art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11.0.2019 r. – Prawo zamówień publicznych,
wykonawca jest zobowiązany zastąpić 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, w terminach wynikających odpowiednio z pkt XI.E.33
ppkt 1, 2 i 3.
35. Podmiotowe środki dowodowe, o którym mowa w pkt XI.A.7 ppkt 2 i 3 oraz w pkt XI.A.8
ppkt 2 i 6 należy przekazać zamawiającemu w oryginałach w postaci elektronicznej, tj.
podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy ubiegającego się
samodzielnie o udzielenie zamówienia, mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania
poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
36. Podmiotowe środki dowodowe, o którym mowa w pkt XI.A.7 ppkt 1 oraz w pkt XI.E.33
ppkt 1, 2 i 3 należy przekazać
zamawiającemu w oryginałach w postaci
elektronicznej, tj. podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym przez osoby uprawnione do reprezentowania
upoważnionego podmiotu wystawiającego te dokumenty.
37. W przypadku, gdy podmiotowe środki dowodowe, o którym mowa w pkt XI.A.7 ppkt 1
oraz w pkt XI.E.33 ppkt 1, 2 i 3 zostały wystawione przez upoważniony podmiot jako
dokumenty w postaci papierowej należy przekazać zamawiającemu cyfrowe
odwzorowanie
tych
dokumentów,
podpisane
kwalifikowanym
podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osoby uprawnione
do reprezentowania wykonawcy ubiegającego się samodzielnie o udzielenie zamówienia,
mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej,
lub przez notariusza, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem
w postaci papierowej.
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38. Przez „cyfrowe odwzorowanie dokumentu” należy rozumieć dokument elektroniczny
będący kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej, umożliwiający
zapoznanie się z tą treścią i jej zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego dostępu
do oryginału”.
39. Podmiotowe środki dowodowe, o którym mowa w pkt XI.A.7 ppkt 2 i 3, w pkt XI.A.8 ppkt
2 i 6, w pkt XI.A.7 ppkt 1 oraz w pkt XI.E.33 ppkt 1, 2 i 3 należy przekazać
zamawiającemu w formacie danych „pdf” lub „doc” lub w dowolnym innym formacie
danych, określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia
17.02.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.
U. z 2021 r. poz. 670 z późn. zm.).
40. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia, mający siedzibę lub
miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, których oferta została
najwyżej oceniona, są zobowiązani przekazać zamawiającemu w odpowiedzi na jego
wezwanie wszystkie podmiotowe środki dowodowe, o którym mowa w pkt XI.B.12 ppkt
1, 2 i 3 oraz w pkt XI.B.13 ppkt 2 i 6, a – zamiast dokumentów wymienionych w pkt
XI.B.13 ppkt 1, 3, 4 i 5 – następujące dokumenty:
(1) zamiast dokumentu wymienionego w pkt XI.B.13 ppkt 1 – informację z
odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego
rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub
administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w
zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia 11.09.2019 r. – Prawo
zamówień publicznych, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed ich złożeniem;
(2) zamiast dokumentów wymienionych w pkt XI.B.13 ppkt 3 oraz w pkt XI.B.13 ppkt 4 –
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie naruszył obowiązków dotyczących
płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem;
(3) zamiast dokumentów wymienionych w pkt XI.B.13 ppkt 5 – 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;
41. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje
się dokumentów, o których mowa w pkt XI.E.40 ppkt 1, 2 i 3, lub gdy dokumenty te nie
odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 oraz
w art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych,
wykonawca jest zobowiązany zastąpić 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, w terminach wynikających odpowiednio z pkt XI.E.40
ppkt 1, 2 i 3.
42. Podmiotowe środki dowodowe, o którym mowa w pkt XI.B.12 ppkt 2 i 3, należy
przekazać zamawiającemu w oryginałach w postaci elektronicznej, tj. podpisane
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym
przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, będącego pełnomocnikiem
wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, mającego siedzibę lub
miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
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43. Podmiotowe środki dowodowe, o którym mowa w pkt XI.B.13 ppkt 2 i 6, należy
przekazać zamawiającemu w oryginałach w postaci elektronicznej, tj. podpisane
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym
przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, którego dotyczy dana
informacja lub oświadczenie, mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza
granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
44. Podmiotowe środki dowodowe, o którym mowa w pkt XI.B.12 ppkt 1 należy przekazać
zamawiającemu w oryginałach w postaci elektronicznej, tj. podpisane kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osoby
uprawnione do reprezentowania upoważnionego podmiotu wystawiającego te
dokumenty.
45. W przypadku, gdy podmiotowy środek dowodowy, o którym mowa w pkt XI.B.12 ppkt 1
został wystawiony przez upoważniony podmiot jako dokument w postaci papierowej,
należy przekazać zamawiającemu cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu,
podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy będącego
pełnomocnikiem wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia
mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej
lub przez notariusza, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem
w postaci papierowej.
46. Przez „cyfrowe odwzorowanie dokumentu” należy rozumieć dokument elektroniczny
będący kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej, umożliwiający
zapoznanie się z tą treścią i jej zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego dostępu
do oryginału”.
47. Podmiotowe środki dowodowe, o którym mowa w pkt XI.E.40 ppkt 1, 2 i 3, należy
przekazać zamawiającemu w oryginałach w postaci elektronicznej, tj. podpisane
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym
przez osoby uprawnione do reprezentowania upoważnionego podmiotu wystawiającego
te dokumenty.
48. W przypadku, gdy podmiotowe środki dowodowe, o którym mowa w pkt XI.E.40 ppkt 1, 2
i 3, zostały wystawione przez upoważniony podmiot jako dokumenty w postaci
papierowej, należy przekazać zamawiającemu cyfrowe odwzorowanie tych
dokumentów, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym przez osoby uprawnione do reprezentowania
wykonawcy, którego dotyczy dany dokument, mającego siedzibę lub miejsce
zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej lub przez notariusza,
poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci
papierowej.
49. Przez „cyfrowe odwzorowanie dokumentu” należy rozumieć dokument elektroniczny
będący kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej, umożliwiający
zapoznanie się z tą treścią i jej zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego dostępu
do oryginału”.
50. Podmiotowe środki dowodowe, o którym mowa w pkt XI.B.12 ppkt 2 i 3, w pkt XI.B.13
ppkt 2 i 6, w pkt XI.B.12 ppkt 1 oraz w pkt XI.E.40 ppkt 1, 2 i 3, należy przekazać
zamawiającemu w formacie danych „pdf” lub „doc” lub w dowolnym innym formacie
danych, określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia
17.02.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.
U. z 2021 r. poz. 670 z późn. zm.).
51. Wykonawca ubiegający się samodzielnie o udzielenie zamówienia, mający siedzibę lub
miejsce zamieszkania w granicach Rzeczypospolitej Polskiej albo mający siedzibę lub
miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, którego oferta została
najwyżej oceniona i który w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w
postępowaniu polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby
mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej,
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nie jest zobowiązany do przekazania zamawiającemu podmiotowych środków
dowodowych określonych w pkt XI.A.7, dotyczących tych podmiotów.
52. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia, mający siedzibę lub
miejsce zamieszkania w granicach Rzeczypospolitej Polskiej albo mający siedzibę lub
miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, których oferta została
najwyżej oceniona i którzy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w
postępowaniu polegają na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby
mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej,
nie są zobowiązani do przekazania zamawiającemu podmiotowych środków
dowodowych określonych w pkt XI.B.12, dotyczących tych podmiotów.
53. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z postępowania podmiotów
udostępniających zasoby, wykonawca ubiegający się samodzielnie o udzielenie
zamówienia, mający siedzibę lub miejsce zamieszkania w granicach Rzeczypospolitej
Polskiej albo mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami
Rzeczypospolitej Polskiej, którego oferta została najwyżej oceniona i który w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach lub
sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, mających siedzibę lub miejsce
zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, jest zobowiązany przekazać
zamawiającemu w odpowiedzi na jego wezwanie podmiotowe środki dowodowe
określone w pkt XI.A.8 ppkt 2 i 6, dotyczące każdego z tych podmiotów, a – zamiast
dokumentów wymienionych w pkt XI.A.8 ppkt 1, 3, 4 i 5 – następujące dokumenty,
dotyczące każdego z tych podmiotów:
(1) zamiast dokumentu wymienionego w pkt XI.A.8 ppkt 1 – informację z odpowiedniego
rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny
równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny
kraju, w którym ten podmiot ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie
określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia 11.09.2019 r. – Prawo
zamówień publicznych, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed ich złożeniem;
(2) zamiast dokumentów wymienionych w pkt XI.A.8 ppkt 3 oraz w pkt XI.A.8 ppkt 4 –
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ten podmiot ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie naruszył obowiązków dotyczących
płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem;
(3) zamiast dokumentów wymienionych w pkt XI.A.8 ppkt 5 – dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w którym ten podmiot 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;
54. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z postępowania podmiotów
udostępniających zasoby, wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie
zamówienia, mający siedzibę lub miejsce zamieszkania w granicach Rzeczypospolitej
Polskiej albo mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami
Rzeczypospolitej Polskiej, którzy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w
postępowaniu polegają na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających
zasoby, mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej
Polskiej, są zobowiązani przekazać zamawiającemu w odpowiedzi na jego wezwanie
wszystkie podmiotowe środki dowodowe, o którym mowa w pkt XI.B.13 ppkt 2 i 6,
dotyczące każdego z tych podmiotów, a – zamiast dokumentów wymienionych w pkt
XI.B.13 ppkt 1, 3, 4 i 5 – następujące dokumenty dotyczące każdego z tych podmiotów:
(1) zamiast dokumentu wymienionego w pkt XI.B.13 ppkt 1 – informację z
odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego
rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub
administracyjny kraju, w którym ten podmiot ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w
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zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia 11.09.2019 r. – Prawo
zamówień publicznych, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed ich złożeniem;
(2) zamiast dokumentów wymienionych w pkt XI.B.13 ppkt 3 oraz w pkt XI.B.15 ppkt 4 –
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ten podmiot ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie naruszył obowiązków dotyczących
płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem;
(3) zamiast dokumentów wymienionych w pkt XI.B.13 ppkt 5 – dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w którym ten podmiot 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;
55. Podmiotowe środki dowodowe, o którym mowa w pkt XI.A.8 ppkt 2 i 6 oraz w pkt XI.B.13
ppkt 2 i 6 należy przekazać zamawiającemu w oryginałach w postaci elektronicznej, tj.
podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu, którego dotyczy dana
informacja lub oświadczenie, mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza
granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
56. Podmiotowe środki dowodowe, o którym mowa w pkt XI.E.53 ppkt 1, 2 i 3 oraz w pkt
XI.E.54 ppkt 1, 2 i 3 należy przekazać zamawiającemu w oryginałach w postaci
elektronicznej, tj. podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym przez osoby uprawnione do reprezentowania
upoważnionego podmiotu wystawiającego te dokumenty.
57. W przypadku, gdy podmiotowe środki dowodowe, o którym mowa w pkt XI.E.53 ppkt 1, 2
i 3 oraz w pkt XI.E.54 ppkt 1, 2 i 3 zostały wystawione przez upoważniony podmiot jako
dokumenty w postaci papierowej należy przekazać zamawiającemu cyfrowe
odwzorowanie
tych
dokumentów,
podpisane
kwalifikowanym
podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osoby uprawnione
do reprezentowania podmiotu udostępniającego zasoby, którego dotyczy dany
dokument, mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami
Rzeczypospolitej Polskiej, lub przez notariusza, poświadczające zgodność cyfrowego
odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.
58. Przez „cyfrowe odwzorowanie dokumentu” należy rozumieć „dokument elektroniczny
będący kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej, umożliwiający
zapoznanie się z tą treścią i jej zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego dostępu
do oryginału”.
59. Podmiotowe środki dowodowe, o którym mowa w pkt XI.E.53 ppkt 1, 2 i 3 oraz w pkt
XI.E.54 ppkt 1, 2 i 3, należy przekazać zamawiającemu w formacie danych „pdf” lub
„doc” lub w dowolnym innym formacie danych, określonym w przepisach wydanych na
podstawie art. 18 ustawy z dnia 17.02.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 670 z późn. zm.).
60. Wykonawcy ubiegający się samodzielnie o udzielenie zamówienia, mający siedzibę lub
miejsce zamieszkania w granicach Rzeczypospolitej Polskiej albo mający siedzibę lub
miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, oraz wykonawcy
ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia, mający siedzibę lub miejsce
zamieszkania w granicach Rzeczypospolitej Polskiej albo mający siedzibę lub miejsce
zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, który zamierzają powierzyć
wykonanie części zamówienia podwykonawcom, mającym siedzibę lub miejsce
zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, a nie polegają na
zdolnościach lub sytuacji tych podwykonawców nie są zobowiązani przekazywać
zamawiającemu żadnych podmiotowych środków dowodowych, wymienionych w pkt
XI.A.7, w pkt XI.A.8, w pkt XI.B.12 oraz w pkt XI.B.14, dotyczących tych
podwykonawców.
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XII. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których
zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach
technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji
elektronicznej.
1. W niniejszym postępowaniu zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami przy
użyciu następujących środków komunikacji elektronicznej: (1) platformy ePUAP,
dostępnej pod adresem „https://epuap.gov.pl/wps/portal” oraz dostępnej również na
miniPortalu pod adresem „https://miniportal.uzp.gov.pl/” oraz (2) poczty
elektronicznej.
2. Wykonawcy są zobowiązani użyć platformy ePUAP wyłącznie do składania ofert w
niniejszym postępowaniu oraz do przekazania plików dołączanych do ofert.
3. Szczegółowy sposób przygotowania ofert oraz sposób składania ofert i dołączania plików
do ofert przy użyciu platformy ePUAP został opisany w pkt XVI i w pkt XVII SWZ.
4. Zamawiający nie dopuszcza komunikacji z wykonawcami przy użyciu „Formularza do
komunikacji”, dostępnego na platformie ePUAP oraz dostępnego również na miniPortalu
w zakładce „Formularze do komunikacji”.
5. Zamawiający nie dopuszcza także komunikacji z wykonawcami przy użyciu w inny
sposób platformy ePUAP w żadnych sprawach, z wyjątkiem składania ofert oraz
przekazania plików dołączanych do ofert.
6. Zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami wyłącznie przy użyciu poczty
elektronicznej we wszelkich sprawach związanych z niniejszym postępowaniem, z
wyjątkiem składania ofert oraz przekazania plików dołączanych do ofert.
7. Wszelką korespondencję przy użyciu poczty elektronicznej do zamawiającego należy
kierować na adres: „przetarg@osiedleprzyjazn.pl”.
8. Wszelką korespondencję przy użyciu poczty elektronicznej do wykonawców
ubiegających się samodzielnie o udzielenie zamówienia zamawiający będzie kierował na
adres lub adresy wskazane przez danego wykonawcę.
9. Wszelką korespondencję przy użyciu poczty elektronicznej do wykonawców
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia zamawiający będzie kierował na
adres lub adresy wskazane przez wykonawcę, będącego pełnomocnikiem
wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia.
10. Przy użyciu poczty elektronicznej zamawiający będzie kierował do wykonawców
następującą korespondencję:
(1) wezwania do złożenia podmiotowych środków dowodowych;
(2) wezwania do uzupełnienia podmiotowych środków dowodowych zawierających błędy;
(3) wezwania do wyjaśnienia treści podmiotowych środków dowodowych;
(4) wezwania do wyjaśnienia treści ofert;
(5) wezwania do złożenia pełnomocnictw lub innych dokumentów potwierdzających
umocowanie do reprezentowania;
(6) wezwania do uzupełnienia pełnomocnictw zawierających błędy lub innych
dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania, zawierających
błędy;
(7) wezwania do wyjaśnienia treści pełnomocnictw lub innych dokumentów
potwierdzających umocowanie do reprezentowania;
(8) zawiadomienia o poprawieniu omyłek w ofertach;
(9) wezwania do udzielenia wyjaśnień w sprawie rażąco niskiej ceny lub kosztu;
(10) zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty i o wykonawcach, których oferty
zostały odrzucone;
(11) zawiadomienia o unieważnieniu postępowania;
(12) wszelką inną korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem.
11. Przy użyciu poczty elektronicznej każdy z wykonawców ubiegających się samodzielnie o
udzielenie zamówienia oraz każdy z wykonawców będących pełnomocnikiem
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wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia jest zobowiązany
kierować do zamawiającego następującą korespondencję:
(1) wnioski o wyjaśnienie treści SWZ;
(2) wnioski o zmianę treści SWZ;
(3) odpowiedzi na wezwania do złożenia podmiotowych środków dowodowych;
(4) odpowiedzi na wezwania do uzupełnienia podmiotowych środków dowodowych
zawierających błędy;
(5) odpowiedzi na wezwania do wyjaśnienia treści podmiotowych środków dowodowych;
(6) odpowiedzi na wezwania do wyjaśnienia treści ofert;
(7) odpowiedzi na wezwania do złożenia pełnomocnictw;
(8) odpowiedzi na wezwania do uzupełnienia pełnomocnictw zawierających błędy;
(9) odpowiedzi na wezwania do wyjaśnienia treści pełnomocnictw;
(10) odpowiedzi na wezwania do udzielenia wyjaśnień w sprawie rażąco niskiej ceny lub
kosztu;
(11) zawiadomienia o wyrażeniu zgody na poprawienie omyłek w ofertach,
wymagających zgody wykonawcy lub wykonawców;
(12) zawiadomienia o wniesieniu odwołania do Krajowej Izy Odwoławczej wraz z kopią
odwołania;
(13) wszelką inną korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem, z wyjątkiem
składania ofert i plików dołączanych do ofert.
12. Wyłącznie w postaci elektronicznej należy sporządzić i przekazać zamawiającemu
następujące oświadczenia i dokumenty:
(1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw
wykluczenia z postępowania;
(2) oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia
13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu
agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;
(3) oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
wskazujące, które usługi, objęte zakresem niniejszego zamówienia, wykonają
poszczególni wykonawcy spośród nich;
(4) zobowiązania podmiotów udostępniających zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3
ustawy z dnia 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych;
(5) inne podmiotowe środki dowodowe;
(6) pełnomocnictwa lub inne dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania.
13. Informacje, oświadczenia, dokumenty i wszelką inną korespondencję związaną z
niniejszym postępowaniem, niestanowiącą oświadczeń i dokumentów wymienionych w
pkt XII.12 SWZ, można sporządzić i przekazać zamawiającemu albo w postaci
elektronicznej albo jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości,
przekazywanej przy użyciu poczty elektronicznej.
14. Oświadczenia i dokumenty, o których mowa w XII.12 SWZ, oraz informacje,
oświadczenia, dokumenty i wszelką inną korespondencję związaną z niniejszym
postępowaniem, o których mowa w pkt XII.13 SWZ, należy sporządzić w formacie
danych „pdf” lub „doc” lub w dowolnym innym formacie danych, określonym w
przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17.02.2005 r. o informatyzacji
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 670 z późn.
zm.).
15. Oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt XII.12 SWZ, sporządzone w postaci
elektronicznej, oraz informacje, oświadczenia, dokumenty i wszelką inną korespondencję
związaną z niniejszym postępowaniem, o których mowa w pkt XII.13 SWZ, sporządzone
w postaci elektronicznej należy przekazać zamawiającemu z podpisami osób
uprawnionych, wskazanych w pkt XI SWZ lub w pkt XVI SWZ przy użyciu
kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego.
16. Informacje, oświadczenia, dokumenty i wszelka inna korespondencja wykonawców
związana z niniejszym postępowaniem, o których mowa w pkt XII.13 SWZ, sporządzone
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jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości i przekazywane do zamawiającego przy
użyciu poczty elektronicznej nie wymagają podpisywania kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, lecz jedynie wskazania w
treści tekstu imienia i nazwiska osoby występującej w imieniu wykonawcy ubiegającego
się samodzielnie o udzielenie zamówienia lub osoby występującej w imieniu wykonawcy
będącego pełnomocnikiem wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie
zamówienia.
17. Informacje, oświadczenia, dokumenty i wszelką inną korespondencję związaną z
niniejszym postępowaniem zamawiający będzie sporządzał i przekazywał do
wykonawców albo w postaci elektronicznej albo jako tekst wpisany bezpośrednio
do wiadomości, przekazywanej przy użyciu poczty elektronicznej.
18. Informacje, oświadczenia, dokumenty i wszelka inna korespondencja związana z
niniejszym postępowaniem, o których mowa w pkt XII.17 SWZ, w postaci elektronicznej
będą sporządzane przez zamawiającego w formacie danych „pdf” lub „doc” lub w
dowolnym innym formacie danych, określonym w przepisach wydanych na podstawie
art. 18 ustawy z dnia 17.02.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących
zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 670 z późn. zm.).
19. Informacje, oświadczenia, dokumenty i wszelka inna korespondencja zamawiającego,
związana z niniejszym postępowaniem, sporządzana i przekazywana w postaci
elektronicznej będzie podpisywana kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym przez Kierownika Zakładu – Osiedle Akademickie
„Przyjaźń” Pana Dariusza Dejk lub przez Zastępcę Kierownika Zakładu – Osiedle
Akademickie „Przyjaźń” Pana Krzysztofa Sajnog.
20. Informacje, oświadczenia, dokumenty i wszelka inna korespondencja zamawiającego,
związana z niniejszym postępowaniem, sporządzana jako tekst wpisany bezpośrednio
do wiadomości i przekazywana do wykonawców przy użyciu poczty elektronicznej
nie będzie podpisywana kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym
lub podpisem osobistym, lecz w treści tekstu zostanie jedynie wskazane imię i nazwisko
osoby występującej w imieniu zamawiającego.
21. Za moment otrzymania korespondencji przy użyciu poczty elektronicznej przez
zamawiającego uznaje się moment jej wpływu na serwer, na którym został udostępniony
adres poczty elektronicznej „przetarg@osiedleprzyjazn.pl”.
22. Za moment otrzymania korespondencji przy użyciu poczty elektronicznej przez
wykonawcę ubiegającego się samodzielnie o udzielenie zamówienia uznaje się moment
jej wpływu na serwer lub serwery, na którym lub których został udostępniony lub zostały
udostępnione adres lub adresy poczty elektronicznej wskazane przez tego wykonawcę.
23. Za moment otrzymania korespondencji przy użyciu poczty elektronicznej przez
wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia uznaje się moment jej
wpływu na serwer lub serwery, na którym lub których został udostępniony lub zostały
udostępnione adres lub adresy poczty elektronicznej wskazane przez wykonawcę
będącego pełnomocnikiem tych wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie
zamówienia.
24. W przypadku wskazania dwóch lub większej liczby adresów poczty elektronicznej, za
moment otrzymania korespondencji uznaje się moment jej wpływu na serwer z adresem
poczty elektronicznej, na który korespondencja wpłynęła najwcześniej.
25. Podmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty lub oświadczenia oraz wszelką inną
korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy przekazywać do
zamawiającego w języku polskim.
26. Podmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty lub oświadczenia oraz wszelką inną
korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem, które zostały sporządzone w
języku obcym, należy przekazywać do zamawiającego wraz z tłumaczeniem na język
polski.

31

27. Dokumenty lub oświadczenia oraz wszelką inną korespondencję do wykonawców,
związaną z niniejszym postępowaniem, zamawiający będzie przekazywał w języku
polskim.
28. W odniesieniu do wszelkiej korespondencji przekazanej pocztą elektroniczną każda ze
stron na żądanie drugiej strony jest zobowiązana niezwłocznie potwierdzić fakt jej
otrzymania przy użyciu poczty elektronicznej.
29. Zamawiający oświadcza, że platforma ePUAP zawierająca skrzynkę z adresem
„/aps/SkrytkaESP”, podskrzynkę z adresem „/aps/osiedle” oraz poczta elektroniczna z
adresem „przetarg@osiedleprzyjazn.pl” spełniają wymagania techniczne i
organizacyjne dla środków komunikacji elektronicznej służących do odbioru
dokumentów elektronicznych, które zostały określone w art. 68 ustawy z dnia 11.09.2019
r. – Prawo zamówień publicznych oraz w § 11 i w § 12 rozporządzeniu Prezesa Rady
Ministrów z dnia 30.12.2020 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. z 2020 r., poz. 2452).
XIII. Informacje o sposobie komunikowania się zamawiającego z wykonawcami w inny
sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w przypadku zaistnienia
jednej z sytuacji określonych w art. 65 ust. 1, art. 66 i art. 69 ustawy z dnia 11.09.2019
r. – Prawo zamówień publicznych.
W niniejszym postępowaniu nie zaistniała żadna z sytuacji określonych w art. 65 ust. 1, art.
66 i art. 69 ustawy z dnia 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych, a w związku z tym
zamawiający nie będzie komunikował się z wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej.
XIV. Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z wykonawcami.
Do komunikowania się z wykonawcami w imieniu zamawiającego uprawniony jest Kierownik
Zakładu – Osiedle Akademickie „Przyjaźń” Pan Dariusz Dejk, tel. 22-487-15-01, oraz
Zastępca Kierownika Zakładu – Osiedle Akademickie „Przyjaźń” Pan Krzysztof
Sajnog, tel. 22-487-15-01.
XV. Termin związania ofertą.
Wykonawca jest związany ofertą przez okres od dnia upływu terminu składania ofert do dnia
16.12.2022 r.
XVI. Opis sposobu przygotowywania oferty.
A. Przygotowanie oferty:
1. Ofertę należy przygotować poprzez wypełnienie formularza ofertowego, stanowiącego
załącznik nr 1 do SWZ.
2. Ofertę należy przygotować w sposób odpowiadający warunkom zamówienia.
3. Ofertę należy przygotować w języku polskim.
4. Obliczenia cen należy dokonać w sposób opisany w pkt XIX SWZ.
5. W treści formularza ofertowego albo w odrębnym dokumencie dołączonym do oferty
należy wskazać części zamówienia, których wykonanie wykonawca zamierza
powierzyć podwykonawcom oraz podać nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli
są już znani.
6. W treści formularza ofertowego albo w odrębnym dokumencie dołączonym do oferty
należy wskazać, czy wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub
zawodowych
lub
sytuacji
finansowej
lub
ekonomicznej
podmiotów
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udostępniających zasoby w celu wykazania spełniania warunków udziału w
postępowaniu oraz ewentualnie wskazać zakres tych zdolności lub sytuacji.
B. Plik oferty.
1. Ofertę należy przygotować w oryginale w postaci elektronicznej.
2. Ofertę należy zapisać jako odrębny plik w formacie danych „pdf” lub „doc” lub w
dowolnym innym formacie danych, określonym w przepisach wydanych na podstawie
art. 18 ustawy z dnia 17.02.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących
zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 670 z późn. zm.).
3. Plik oferty należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym przez osoby uprawnione do reprezentowania
wykonawcy ubiegającego się samodzielnie o udzielenie zamówienia lub wykonawcy
będącego pełnomocnikiem wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie
zamówienia.
C. Inne pliki dołączane do oferty przez wykonawcę ubiegającego się samodzielnie o
udzielenie zamówienia, mających siedzibę lub miejsce zamieszkania w granicach
Rzeczypospolitej Polskiej oraz mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza
granicami Rzeczypospolitej Polskiej:
1. Wykonawca ubiegający się samodzielnie o udzielenie zamówienia jest zobowiązany
dołączyć do oferty oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i
braku podstaw wykluczenia z postępowania, sporządzone zgodnie z wymaganiami
określonymi w pkt XI SWZ.
2. Wykonawca ubiegający się samodzielnie o udzielenie zamówienia jest zobowiązany
dołączyć do oferty oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 7 ust. 1
ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,
sporządzone zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt XI SWZ.
3. Wykonawca ubiegający się samodzielnie o udzielenie zamówienia nie jest zobowiązany
dołączać do oferty podmiotowych środków dowodowych, potwierdzających spełnianie
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia, składanych w
odpowiedzi na wezwanie zamawiającego, o których mowa w pkt XI SWZ.
4. W przypadku, gdy wykonawca ubiegający się samodzielnie o udzielenie zamówienia
polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118
ustawy z dnia 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych jest zobowiązany dołączyć
do oferty zobowiązania tych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji niniejszego zamówienia lub inne
podmiotowe środki dowodowe, potwierdzające, że ten wykonawca, realizując niniejsze
zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, sporządzone
zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt XI SWZ.
5. W przypadku, gdy wykonawca ubiegający się samodzielnie o udzielenie zamówienia
polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118
ustawy z dnia 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych jest zobowiązany dołączyć
do oferty oświadczenie lub oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu i braku podstaw wykluczenia z postępowania, dotyczące tych
podmiotów, sporządzone zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt XI SWZ.
6. W przypadku, gdy wykonawca ubiegający się samodzielnie o udzielenie zamówienia
polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118
ustawy z dnia 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych jest zobowiązany dołączyć
do oferty oświadczenie lub oświadczenia dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 7
ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa
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narodowego, dotyczące tych podmiotów, sporządzone zgodnie z wymaganiami
określonymi w pkt XI SWZ.
7. W przypadku, gdy wykonawca ubiegający się samodzielnie o udzielenie zamówienia
polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118
ustawy z dnia 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych nie jest zobowiązany
dołączyć do oferty podmiotowych środków dowodowych, dotyczących tych
podmiotów, potwierdzających spełnianie przez nich warunków udziału w postępowaniu
oraz brak podstaw do wykluczenia, składanych w odpowiedzi na wezwanie
zamawiającego, o których mowa w pkt XI SWZ.
8. Jeżeli w imieniu wykonawcy ubiegającego się samodzielnie o udzielenie zamówienia lub
w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118
ustawy z dnia 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych działa osoba, której
umocowanie do reprezentowania nie wynika z Krajowego Rejestru Sądowego lub z
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, do oferty należy dołączyć
pełnomocnictwo w oryginale w postaci elektronicznej dla tej osoby lub inny
dokument w oryginale w postaci elektronicznej, potwierdzający umocowanie tej
osoby do reprezentowania wykonawcy ubiegającego się samodzielnie o udzielenie
zamówienia lub podmiotu udostępniającego zasoby.
9. Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania
należy dołączyć do oferty jako odrębny plik w formacie danych „pdf” lub „doc” lub w
dowolnym innym formacie danych, określonym w przepisach wydanych na podstawie
art. 18 ustawy z dnia 17.02.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących
zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 670 z późn. zm.).
10. Plik pełnomocnictwa lub plik innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do
reprezentowania należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osoby uprawnione do
reprezentowania podmiotu będącego mocodawcą, tj. wykonawcy ubiegającego się
samodzielnie o udzieleniu zamówienia lub podmiotu udostępniającego zasoby.
11. W przypadku, gdy pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do
reprezentowania zostały wystawione podmiot będący mocodawcą jako dokumenty w
postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem należy dołączyć do oferty
cyfrowe odwzorowanie pełnomocnictwa lub tego innego dokumentu, podpisane
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym
przez osoby uprawnione reprezentowania podmiotu będącego mocodawcą lub przez
notariusza, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci
papierowej.
12. Przez „cyfrowe odwzorowanie dokumentu” należy rozumieć dokument elektroniczny
będący kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej, umożliwiający
zapoznanie się z tą treścią i jej zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego dostępu
do oryginału”.
13. Wykonawca ubiegający się samodzielnie o udzielenie zamówienia jest zobowiązany
dołączyć do oferty wadium wnoszone w innej formie niż w pieniądzu, sporządzone
zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt XXVI SWZ.
14. Wykonawca ubiegający się samodzielnie o udzielenie zamówienia może dołączyć do
oferty dowód wniesienia wadium wnoszonego w pieniądzu, jednakże jego
niedołączenie tego dowodu nie powoduje negatywnych skutków dla wykonawcy
ubiegającego się samodzielnie o wykonanie zamówienia.
15. Dowód wniesienia wadium wnoszonego w pieniądzu można dołączyć do oferty w
oryginale w postaci elektronicznej.
16. Dowód wniesienia wadium wnoszonego w pieniądzu można zapisać jako odrębny plik w
formacie danych „pdf” lub „doc” lub w dowolnym innym formacie danych,
określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17.02.2005 r. o
informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r.
poz. 670 z późn. zm.).
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17. Dowód wniesienia wadium wnoszonego w pieniądzu można podpisać kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osoby
uprawnione do reprezentowania wykonawcy ubiegającego się samodzielnie o udzieleniu
zamówienia.
18. W przypadku, gdy oferta będzie zawierać informacje stanowiące „tajemnicę
przedsiębiorstwa” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), w celu utrzymania w poufności tych
informacji, należy je dołączyć do oferty w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym
pliku lub plikach, należy zastrzec, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazać, że
zastrzeżone
informacje
stanowią
tajemnicę
przedsiębiorstwa,
przy
czym
niedopuszczalne jest zastrzeżenie informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy z
dnia 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych, tj. nazw albo imion i nazwisk oraz
siedzib lub miejsc prowadzonej działalności gospodarczej albo miejsc zamieszkania, a
także cen lub kosztów, zawartych w ofertach.
19. Wydzieloną
część
oferty,
zawierającą
informacje
stanowiące
„tajemnicę
przedsiębiorstwa”, należy zapisać jako odrębny plik w formacie danych „pdf” lub
„doc” lub w dowolnym innym formacie danych, określonym w przepisach wydanych na
podstawie art. 18 ustawy z dnia 17.02.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 670 z późn. zm.).
20. Plik wydzielonej części oferty, zawierającej informacje stanowiące „tajemnicę
przedsiębiorstwa”, należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osoby uprawnione do
reprezentowania wykonawcy ubiegającego się samodzielnie o udzieleniu zamówienia lub
podmiotu udostępniającego zasoby.
21. Wykonawca ubiegający się samodzielnie o udzielenie zamówienia jest zobowiązany
dołączyć do oferty wszystkie pliki w języku polskim, natomiast w przypadku, gdy
dokument objęty danym plikiem został sporządzony w języku obcym, jest zobowiązany
dołączyć go do oferty wraz z tłumaczeniem na język polski.
22. Plik tłumaczenia należy dołączyć do oferty w oryginale w postaci elektronicznej.
23. Plik tłumaczenia należy zapisać jako odrębny plik w formacie danych „pdf” lub „doc”
lub w dowolnym innym formacie danych, określonym w przepisach wydanych na
podstawie art. 18 ustawy z dnia 17.02.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 670 z późn. zm.).
24. Plik tłumaczenia należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osoby uprawnione do
reprezentowania wykonawcy ubiegającego się samodzielnie o udzielenie zamówienia lub
podmiotu udostępniającego zasoby.
25. Przy sporządzaniu oferty należy przyjąć, że plik tłumaczenia stanowi „inny
dokument” w rozumieniu art. 128 ust. 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. – Prawo zamówień
publicznych i będzie podlegać złożeniu, poprawieniu lub uzupełnieniu w
wyznaczonym terminie w przypadku, gdy nie zostanie dołączony do oferty, zostanie
dołączony z błędami lub niekompletny.
D. Inne pliki dołączane do oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o
udzielenie zamówienia, mających siedzibę lub miejsce zamieszkania w granicach
Rzeczypospolitej Polskiej oraz mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza
granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
1. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia są zobowiązani dołączyć
do oferty oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku
podstaw wykluczenia z postępowania, sporządzone zgodnie z wymaganiami
określonymi w pkt XI SWZ.
2. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia są zobowiązani dołączyć
do oferty oświadczenia dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy z
dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania
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wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,
sporządzone zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt XI SWZ.
3. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia nie są zobowiązani
dołączać do oferty podmiotowych środków dowodowych, potwierdzających spełnianie
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia, składanych w
odpowiedzi na wezwanie zamawiającego, o których mowa w pkt XI SWZ.
4. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia są zobowiązani dołączyć
do oferty oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, wskazujące, które usługi, objęte zakresem niniejszego zamówienia,
wykonają poszczególni wykonawcy spośród nich, sporządzone zgodnie z wymaganiami
określonymi w pkt XI SWZ.
5. W przypadku, gdy wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia polegają
na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej
podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy z dnia
11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych są zobowiązani dołączyć do oferty
zobowiązania tych podmiotów do oddania wykonawcom do dyspozycji niezbędnych
zasobów na potrzeby realizacji niniejszego zamówienia lub inne podmiotowe środki
dowodowe, potwierdzające, że ci wykonawcy, realizując niniejsze zamówienie będą
dysponowali niezbędnymi zasobami tych podmiotów, sporządzone zgodnie z
wymaganiami określonymi w pkt XI SWZ.
6. W przypadku, gdy wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia polegają
na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej
podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy z dnia
11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych są zobowiązani dołączyć do oferty
oświadczenie lub oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i
braku podstaw wykluczenia z postępowania, dotyczące tych podmiotów, sporządzone
zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt XI SWZ.
7. W przypadku, gdy wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia polegają
na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej
podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy z dnia
11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych są zobowiązani dołączyć do oferty
oświadczenie lub oświadczenia dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 7 ust. 1
ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,
dotyczące tych podmiotów, sporządzone zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt XI
SWZ.
8. W przypadku, gdy wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia polegają
na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej
podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy z dnia
11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych nie są zobowiązani dołączać do oferty
podmiotowych środków dowodowych, dotyczących tych podmiotów, potwierdzających
spełnianie przez nich warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do
wykluczenia przez te podmioty, składanych w odpowiedzi na wezwanie
zamawiającego, o których mowa w pkt XI SWZ.
9. Jeżeli w imieniu któregokolwiek wykonawcy ubiegającego się wspólnie o udzielenie
zamówienia lub w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych
w art. 118 ustawy z dnia 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych działa osoba,
której umocowanie do reprezentowania nie wynika z Krajowego Rejestru Sądowego lub z
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, należy dodatkowo
dołączyć do oferty pełnomocnictwo w oryginale w postaci elektronicznej dla tej
osoby lub inny dokument w oryginale w postaci elektronicznej, potwierdzający
umocowanie tej osoby do reprezentowania danego wykonawcy ubiegającego się
wspólnie o udzielenie zamówienia lub podmiotu udostępniającego zasoby.
10. Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania
należy dołączyć do oferty jako odrębny plik w formacie danych „pdf” lub „doc” lub w
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dowolnym innym formacie danych, określonym w przepisach wydanych na podstawie
art. 18 ustawy z dnia 17.02.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących
zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 670 z późn. zm.).
11. Plik pełnomocnictwa lub plik innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do
reprezentowania należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osoby uprawnione do
reprezentowania podmiotu będącego mocodawcą, tj. wykonawcy ubiegającego się
wspólnie o udzielenie zamówienia lub podmiotu udostępniającego zasoby.
12. W przypadku, gdy pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do
reprezentowania zostały wystawione podmiot będący mocodawcą jako dokumenty w
postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem należy dołączyć do oferty
cyfrowe odwzorowanie pełnomocnictwa lub tego innego dokumentu, podpisane
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym
przez osoby uprawnione reprezentowania podmiotu będącego mocodawcą lub przez
notariusza, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci
papierowej.
13. Przez „cyfrowe odwzorowanie dokumentu” należy rozumieć dokument elektroniczny
będący kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej, umożliwiający
zapoznanie się z tą treścią i jej zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego dostępu
do oryginału”.
14. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia są zobowiązani
ustanowić jednego z wykonawców pełnomocnikiem do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz dołączyć do oferty
pełnomocnictwo w oryginale w postaci elektronicznej.
15. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty jako odrębny plik w formacie danych „pdf”
lub „doc” lub w dowolnym innym formacie danych, określonym w przepisach
wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17.02.2005 r. o informatyzacji działalności
podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 670 z późn. zm.).
16. Plik pełnomocnictwa należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osoby uprawnione do
reprezentowania każdego z wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie
zamówienia.
17. W przypadku, gdy pełnomocnictwo zostało wystawione przez wykonawców ubiegających
się wspólnie o udzielenie zamówienia jako dokument w postaci papierowej i opatrzone
własnoręcznymi podpisami należy dołączyć do oferty cyfrowe odwzorowanie
pełnomocnictwa, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym przez osoby uprawnione do reprezentowania
mocodawców, tj. wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie
zamówienia lub przez notariusza, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z
dokumentem w postaci papierowej.
18. Przez „cyfrowe odwzorowanie dokumentu” należy rozumieć dokument elektroniczny
będący kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej, umożliwiający
zapoznanie się z tą treścią i jej zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego dostępu
do oryginału”.
19. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia jest zobowiązany
dołączyć do oferty wadium wnoszone w innej formie niż w pieniądzu, sporządzone
zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt XXVI SWZ.
20. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia może dołączyć do oferty
dowód wniesienia wadium wnoszonego w pieniądzu, jednakże jego niedołączenie
tego dowodu nie powoduje negatywnych skutków dla wykonawców ubiegających się
wspólnie o udzielenie zamówienia.
21. Dowód wniesienia wadium wnoszonego w pieniądzu można dołączyć do oferty w
oryginale w postaci elektronicznej.
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22. Dowód wniesienia wadium wnoszonego w pieniądzu można zapisać jako odrębny plik w
formacie danych „pdf” lub „doc” lub w dowolnym innym formacie danych,
określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17.02.2005 r. o
informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r.
poz. 670 z późn. zm.).
23. Dowód wniesienia wadium wnoszonego w pieniądzu można podpisać kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez
osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy ubiegającego się samodzielnie o
udzieleniu zamówienia lub wykonawcy będącego pełnomocnikiem wykonawców
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia.
24. W przypadku, gdy oferta będzie zawierać informacje stanowiące „tajemnicę
przedsiębiorstwa” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), w celu utrzymania w poufności tych
informacji, należy je dołączyć do oferty w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym
pliku lub plikach, należy zastrzec, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazać, że
zastrzeżone
informacje
stanowią
tajemnicę
przedsiębiorstwa,
przy
czym
niedopuszczalne jest zastrzeżenie informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy z
dnia 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych, tj. nazw albo imion i nazwisk oraz
siedzib lub miejsc prowadzonej działalności gospodarczej albo miejsc zamieszkania, a
także cen lub kosztów, zawartych w ofertach.
25. Wydzieloną
część
oferty,
zawierającą
informacje
stanowiące
„tajemnicę
przedsiębiorstwa”, należy zapisać jako odrębny plik w formacie danych „pdf” lub
„doc” lub w dowolnym innym formacie danych, określonym w przepisach wydanych na
podstawie art. 18 ustawy z dnia 17.02.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 670 z późn. zm.).
26. Plik wydzielonej części oferty, zawierającej informacje stanowiące „tajemnicę
przedsiębiorstwa”, należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osoby uprawnione do
reprezentowania wykonawcy będącego pełnomocnikiem wykonawców ubiegających się
wspólnie o udzielenie zamówienia lub podmiotu udostępniającego zasoby.
27. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia są zobowiązani dołączyć
do oferty wszystkie pliki w języku polskim, natomiast w przypadku, gdy dokument objęty
danym plikiem został sporządzony w języku obcym, są zobowiązani dołączyć go do
oferty wraz z tłumaczeniem na język polski.
28. Plik tłumaczenia należy dołączyć do oferty w oryginale w postaci elektronicznej.
29. Plik tłumaczenia należy zapisać jako odrębny plik w formacie danych „pdf” lub „doc”
lub w dowolnym innym formacie danych, określonym w przepisach wydanych na
podstawie art. 18 ustawy z dnia 17.02.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 670 z późn. zm.).
30. Plik tłumaczenia należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osoby uprawnione do
reprezentowania wykonawcy będącego pełnomocnikiem wykonawców ubiegających się
wspólnie o udzielenie zamówienia lub podmiotu udostępniającego zasoby.
31. Przy sporządzaniu oferty należy przyjąć, że plik tłumaczenia stanowi „inny
dokument” w rozumieniu art. 128 ust. 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. – Prawo zamówień
publicznych i będzie podlegać złożeniu, poprawieniu lub uzupełnieniu w
wyznaczonym terminie w przypadku, gdy nie zostanie dołączony do oferty, zostanie
dołączony z błędami lub niekompletny.
E. Szyfrowanie oferty.
1. Plik oferty oraz pozostałe pliki dołączane do oferty można albo zaszyfrować jako każdy
plik odrębnie bez ich kompresowania albo skompresować do jednego pliku w formacie
ZIP o rozmiarze nie większym niż 150 MB i zaszyfrować jako jeden plik.
2. Do skompresowania pliku oferty oraz pozostałych plików dołączanych do oferty należy
użyć programu „7-ZIP”, dostępnego bezpłatnie w Internecie.
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3. W przypadku skompresowania pliku oferty oraz pozostałych plików dołączanych do oferty
do jednego skompresowanego pliku w formacie ZIP można podpisać wyłącznie ten
jeden skompresowany plik kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym.
4. Podpisanie jednego skompresowanego pliku w formacie ZIP jest równoznaczne z
podpisaniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
5. Szyfrowania oferty dokonuje się poprzez użycie mechanizmu do szyfrowania ofert
dostępnego na miniPortalu, tj. wejście na stronę internetową miniPortalu dostępną pod
adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/, wejście w zakładkę „Postępowania”, znalezienie
niniejszego postępowania, wejście w szczegóły niniejszego postępowania w podzakładce
„Akcje”, naciśnięcie linku „Wybierz pliki do szyfrowania”, dodanie plików lub folderu do
zaszyfrowania oraz naciśnięcie linku „Zaszyfruj i pobierz zaszyfrowany plik”.
6. Szczegółowy sposób szyfrowania oferty został opisany w „Instrukcji użytkownika systemu
miniPortal – ePUAP”, dostępnej na miniPortalu pod adresem „https://miniPortal.uzp.gov.
pl/Instrukcje”.
7. Wydzielony i odpowiednio oznaczony plik, zawierający informacje stanowiące
„tajemnicę przedsiębiorstwa” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16.04.1993 r. o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913) należy zaszyfrować
jako odrębny plik lub odrębne pliki w celu umożliwienia Zamawiającemu utrzymania
poufności tych informacji bez naruszania integralności oferty.
XVII. Sposób oraz termin składania ofert.
A. Wymagania techniczne i organizacyjne, dotyczące składania ofert.
1. Składanie ofert będzie następować przy użyciu platformy ePUAP, dostępnej pod
adresem „https://epuap.gov.pl/wps/portal” oraz dostępnej również na miniPortalu pod
adresem „https://miniportal.uzp.gov.pl/”.
2. W celu złożenia oferty wykonawcy ubiegający się samodzielnie o udzielenie zamówienia
oraz wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia są zobowiązani
założyć lub posiadać konto firmy oraz elektroniczną skrzynkę podawczą ESP na
platformie ePUAP.
3. Zamawiający oświadcza, że Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
posiada konto podmiotu publicznego oraz elektroniczną skrzynkę podawczą ESP na
platformie ePUAP-u, przeznaczoną do składania ofert w niniejszym postępowaniu.
4. Zamawiający oświadcza, że posiada podskrzynkę na platformie ePUAP Akademii
Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, przeznaczoną do ściągnięcia ofert
złożonych w niniejszym postępowaniu.
5. Korzystanie z platformy ePUAP oraz z miniPortalu przez zamawiającego oraz przez
wykonawców jest bezpłatne.
B. Sposób składania ofert.
1. Zaszyfrowaną ofertę, składającą się z jednego skompresowanego pliku w formacie ZIP
albo z odrębnych plików nieskompresowanych należy złożyć przy wykorzystaniu
„Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku”, dostępnego na
platformie ePUAP oraz dostępnego również na miniPortalu.
2. W trakcie wypełniania „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku”
należy załączyć do niego zaszyfrowany i skompresowany plik oferty o maksymalnym
rozmiarze do 150 MB albo odrębne pliki nieskompresowane o łącznym maksymalnym
rozmiarze do 150 MB.
3. W trakcie wypełniania należy przyjąć, iż przy pomocy „Formularza do złożenia, zmiany,
wycofania oferty lub wniosku” nie jest możliwe wysłanie jednego lub wielu plików
składających się na ofertę o łącznym rozmiarze większym niż 150 MB.
4. Po wypełnieniu „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” należy
go wysłać na adres elektronicznej skrzynki podawczej ESP Akademii Pedagogiki
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Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej na platformie ePUAP, dostępnej pod adresem
„/aps/SkrytkaESP”.
5. Zamawiający dopuszcza wysłanie „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub
wniosku” zarówno bez podpisu, jak również z podpisem, tj. z kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
6. Po wysłaniu „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” pojawi się
identyfikator złożenia oferty, niezbędny przy ewentualnej zmianie lub wycofaniu oferty.
7. Wykonawca ubiegający się samodzielnie o udzielenie zamówienia może złożyć tylko
jedną ofertę.
8. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia mogą złożyć tylko jedną
ofertę.
9. Szczegółowy sposób składania ofert został opisany w „Instrukcji użytkownika systemu
miniPortal – ePUAP”, dostępnej na miniPortalu pod adresem „https://miniPortal.uzp.gov.
pl/Instrukcje”.
10. Zaszyfrowane oferty, przesłane za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany,
wycofania oferty lub wniosku”, zamawiający otrzyma na elektroniczną skrzynkę
podawczą ESP Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej na
platformie ePUAP-u.
11. Za moment otrzymania oferty uznaje się moment jej wpływu na elektroniczną skrzynkę
podawczą ESP Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej na platformie
ePUAP-u.
12. Na wniosek wykonawcy ubiegającego się samodzielnie o udzielenie zamówienia lub na
wniosek wykonawcy ubiegającego się wspólnie o udzielenie zamówienia zamawiający
potwierdzi otrzymanie oferty na elektroniczną skrzynkę podawczą ESP na platformie
ePUAP-u Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej oraz wskaże datę i
godzinę jej wpływu.
13. Oferty pozostaną zaszyfrowane do momentu ich otwarcia.
C. Zmiana lub wycofanie oferty.
1. Wykonawca ubiegający się samodzielnie o udzielenie zamówienia oraz wykonawcy
ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia może lub mogą zmienić albo wycofać
ofertę, jednakże nie później niż przed upływem terminu składania ofert.
2. Zmiany albo wycofania oferty dokonuje się za pośrednictwem „Formularza do złożenia,
zmiany, wycofania oferty lub wniosku”, dostępnego na platformie ePUAP pod adresem
„https://epuap.gov.pl/wps/portal” i dostępnego również na miniPortalu pod adresem
„https://miniportal.uzp.gov.pl/”.
3. Szczegółowy sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w „Instrukcji użytkownika
systemu miniPortal – ePUAP”, dostępnej na miniPortalu pod adresem „https://
miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcje”.
4. Wykonawca ubiegający się samodzielnie o udzielenie zamówienia oraz wykonawcy
ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia nie może lub nie mogą skutecznie
dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty po upływie terminu składania ofert.
D. Termin składania ofert.
1. Nieprzekraczalny termin składania ofert upływa w dniu 17.11.2022 r. o godz. 09:00.
2. Najpóźniej przed otwarciem ofert zamawiający udostępni na stronie internetowej
prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
XVIII. Termin otwarcia ofert.
1. Po upływie terminu składania ofert, bezpośrednio przed otwarciem ofert, zamawiający
przekieruje zaszyfrowane pliki ofert z elektronicznej skrzynki podawczej ESP Akademii
Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej na platformie ePUAP, dostępnej pod
adresem „/aps/SkrytkaESP” do swojej podskrzynki na platformie ePUAP, dostępnej pod
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2.
3.
4.
5.
6.

adresem „/aps/osiedle”, a następnie pobierze zaszyfrowane pliki ofert z tej
podskrzynki i zapisze je na komputerze.
Otwarcie ofert nastąpi na komputerze zamawiającego, połączonym z siecią Internet, na
który zostały pobrane zaszyfrowane pliki ofert.
Otwarcie ofert nastąpi poprzez wskazanie kolejno plików ofert do odszyfrowania oraz
poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w
zakładce „Deszyfrowanie” na miniPortalu pod adresem „https://miniportal.uzp.gov.pl/”.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.11.2022 r. do godz. 09:30. w siedzibie Zamawiającego
przy ul. Konarskiego 3 w Warszawie, w sali konferencyjnej obok sekretariatu, tj. pokoju nr
7.
Otwarcie ofert jest jawne i mogą w nim uczestniczyć przedstawiciele wykonawców oraz
osoby trzecie.
Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający udostępni na stronie internetowej
prowadzonego postępowania informacje o: (1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz
siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach
zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte; (2) cenach lub kosztach
zawartych w ofertach.

XIX. Sposób obliczenia ceny.
1. Cenę całkowitą netto, kwotę całkowitą podatku od towarów i usług oraz cenę całkowitą
brutto za sprzątanie rutynowe oraz jednokrotne lakierowanie podłogi w korytarzu części
administracyjnej OA „Przyjaźń” należy obliczyć w sposób określony w formularzu
ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ.
2. Przy kalkulacji miesięcznej i łącznej ceny netto za sprzątanie rutynowe oraz jednokrotne
lakierowanie podłogi w korytarzu w pomieszczeniach biurowych administracji,
wydzielonych z DS nr 3 – „Rogaś” należy uwzględnić koszty pracy związane z
zatrudnianiem co najmniej 17 osób na podstawie umowy o pracę.
3. W miesięcznej i łącznej cenie netto za sprzątanie rutynowe oraz jednokrotne
lakierowanie podłogi w korytarzu w pomieszczeniach biurowych administracji,
wydzielonych z DS nr 3 – „Rogaś” należy uwzględnić koszty związane z zapewnieniem
środków czyszczących według rodzajów, ilości i jakości zapewniających prawidłowe
wykonanie usługi.
4. W miesięcznej i łącznej cenie netto za sprzątanie rutynowe oraz jednokrotne
lakierowanie podłogi w korytarzu w pomieszczeniach biurowych administracji,
wydzielonych z DS nr 3 – „Rogaś”, należy uwzględnić koszty używania, utrzymania oraz
napraw narzędzi i urządzeń, przeznaczonych przez wykonawcę do wykonywania usług.
5. W miesięcznej i łącznej cenie netto za sprzątanie rutynowe oraz jednokrotne
lakierowanie podłogi w korytarzu w pomieszczeniach biurowych administracji,
wydzielonych z DS nr 3 – „Rogaś” należy uwzględnić zysk wykonawcy.
6. Cenę netto za wykonanie usług sprzątania rutynowego przez 17 miesięcy i 9 dni należy
obliczyć w ten sposób, że cenę netto za wykonanie usług sprzątania rutynowego przez 1
miesiąc należy pomnożyć przez 17 oraz w tej cenie należy uwzględnić koszty
wykonywania usług sprzątania rutynowego przez pozostałe 9 dni, mając świadomość, iż
ostatnia faktura za usługi sprzątania rutynowego będzie obejmować 1 miesiąc i 9
dni, tj. okres od dnia 01.04.2024 r. do dnia 09.05.2024 r.
7. Kwotę podatku od towarów i usług dotyczącą wykonywania usług sprzątania rutynowego
przez 17 miesięcy i 9 dni należy obliczyć w ten sposób, że kwotę podatku od towarów i
usług dotyczącą wykonywania usług sprzątania rutynowego przez 1 miesiąc należy
pomnożyć przez 17 oraz w tej kwocie podatku od towarów i usług należy uwzględnić
koszty wykonywania usług sprzątania rutynowego przez pozostałe 9 dni, mając
świadomość, iż ostatnia faktura za usługi sprzątania rutynowego będzie obejmować
1 miesiąc i 9 dni, tj. okres od dnia 01.04.2024 r. do dnia 09.05.2024 r.
8. Cenę brutto za wykonanie usług sprzątania rutynowego przez 17 miesięcy i 9 dni należy
obliczyć w ten sposób, że cenę brutto za wykonanie usług sprzątania rutynowego przez 1
41

miesiąc należy pomnożyć przez 17 oraz w tej cenie należy uwzględnić koszty
wykonywania usług sprzątania rutynowego przez pozostałe 9 dni, mając świadomość, iż
ostatnia faktura za usługi sprzątania rutynowego będzie obejmować 1 miesiąc i 9
dni, tj. okres od dnia 01.04.2024 r. do dnia 09.05.2024 r.
9. Kwotę całkowitą podatku od towarów i usług za sprzątanie rutynowe oraz jednokrotne
lakierowanie podłogi w korytarzu w pomieszczeniach biurowych administracji,
wydzielonych z DS nr 3 – „Rogaś”, należy obliczyć, mnożąc cenę całkowitą netto przez
stawkę podatku od towarów i usług w wysokości 23 %.
10. Cenę całkowitą brutto za sprzątanie rutynowe oraz jednokrotne lakierowanie podłogi w
korytarzu w pomieszczeniach biurowych administracji, wydzielonych z DS nr 3 – „Rogaś”,
należy obliczyć, dodając cenę całkowitą netto i kwotę całkowitą podatku od towarów i
usług.
11. Cenę całkowitą netto, kwotę całkowitą podatku od towarów i usług oraz cenę całkowitą
brutto za sprzątanie generalne należy obliczyć w sposób określony w formularzu
ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ.
12. Przy kalkulacji miesięcznej i łącznej ceny netto za sprzątanie generalne należy
uwzględnić koszty pracy związane z zaangażowaniem ilości osób określonej przez
wykonawcę i zapewniającej prawidłowe wykonanie usługi.
13. W miesięcznej i łącznej cenie netto za sprzątanie generalne należy uwzględnić koszty
związane z zapewnieniem środków czyszczących według rodzajów, ilości i jakości
zapewniających prawidłowe wykonanie usługi.
14. W miesięcznej i łącznej cenie netto za sprzątanie generalne należy uwzględnić koszty
używania, utrzymania oraz napraw narzędzi i urządzeń, przeznaczonych przez
wykonawcę do wykonywania usług.
15. W miesięcznej i łącznej cenie netto za sprzątanie generalne należy uwzględnić zysk
wykonawcy.
16. Kwotę całkowitą podatku od towarów i usług za sprzątanie generalne należy obliczyć,
mnożąc cenę całkowitą netto przez stawkę podatku od towarów i usług w wysokości 23
%.
17. Cenę całkowitą brutto za sprzątanie generalne należy obliczyć, dodając cenę całkowitą
netto i kwotę całkowitą podatku od towarów i usług.
18. Przy kalkulacji ceny netto za jednorazowe sprzątanie jednego segmentu
czteroosobowego w ramach usług sprzątania dodatkowego należy uwzględnić koszty
pracy, koszty środków czyszczących oraz koszty związane z użyciem narzędzi i
urządzeń, w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania usługi.
19. Przy kalkulacji ceny netto za jednorazowe sprzątanie jednego segmentu
sześcioosobowego w ramach usług sprzątania dodatkowego należy uwzględnić koszty
pracy, koszty środków czyszczących oraz koszty związane z użyciem narzędzi i
urządzeń, w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania usługi.
20. Przy kalkulacji ceny netto za jednorazowe sprzątanie jednego pokoju dwuosobowego w
ramach usług sprzątania dodatkowego należy uwzględnić koszty pracy, koszty środków
czyszczących oraz koszty związane z użyciem narzędzi i urządzeń, w zakresie
niezbędnym do prawidłowego wykonania usługi.
21. Kwoty podatku od towarów i usług za jednorazowe sprzątanie jednego segmentu
czteroosobowego w ramach usług sprzątania dodatkowego, za jednorazowe sprzątanie
jednego segmentu sześcioosobowego w ramach usług sprzątania dodatkowego oraz za
jednorazowe sprzątanie jednego pokoju dwuosobowego w ramach usług sprzątania
dodatkowego należy obliczyć, mnożąc ceny netto przez stawkę podatku od towarów i
usług w wysokości 23 %.
22. Ceny brutto za jednorazowe sprzątanie jednego segmentu czteroosobowego w ramach
usług sprzątania dodatkowego, za jednorazowe sprzątanie jednego segmentu
sześcioosobowego w ramach usług sprzątania dodatkowego oraz za jednorazowe
sprzątanie jednego pokoju dwuosobowego w ramach usług sprzątania dodatkowego
należy obliczyć, dodając ceny netto i kwoty podatku od towarów i usług.
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23. Wszystkie ceny należy podawać w złotych polskich, w zaokrągleniu do dwóch miejsc po
przecinku.
XX. Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów, i sposobu oceny
ofert.
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi
kryteriami oceny ofert:
(1) Cena całkowita brutto za wykonanie przez okres 17 miesięcy i 9 dni usług
sprzątania rutynowego oraz za wykonanie usług jednokrotnego lakierowania
podłogi w korytarzu w pomieszczeniach biurowych administracji, wydzielonych
z DS nr 3 – „Rogaś” – 70 %
(2) Cena całkowita brutto za wykonanie przez okres 3 miesięcy usług sprzątania
generalnego – 15 %;
(3) Cena brutto za jednorazowe sprzątanie jednego segmentu czteroosobowego w
ramach usług sprzątania dodatkowego – 5 %;
(4) Cena brutto za jednorazowe sprzątanie jednego segmentu sześcioosobowego
w ramach usług sprzątania dodatkowego – 5 %;
(5) Cena brutto za jednorazowe sprzątanie jednego pokoju dwuosobowego w
ramach usług sprzątania dodatkowego – 5 %;
2. Wartości podane w ofertach, a stanowiące kryteria oceny ofert, zostaną przeliczone
przez zamawiającego na punkty.
3. Kryterium „ceny całkowitej brutto za wykonanie przez okres 17 miesięcy i 9 dni usług
sprzątania rutynowego oraz za wykonanie usług jednokrotnego lakierowania podłogi w
korytarzu w pomieszczeniach biurowych administracji, wydzielonych z DS nr 3 – „Rogaś”
będzie przeliczane na punkty według następującego wzoru:
najniższa cena całkowita brutto spośród wszystkich ofert x 100 x 70 %
cena całkowita oferty ocenianej
4. Kryterium „ceny całkowitej brutto za wykonanie przez okres 3 miesięcy usług sprzątania
generalnego” będzie przeliczane na punkty według następującego wzoru:
najniższa cena całkowita brutto spośród wszystkich ofert x 100 x 15 %
cena całkowita oferty ocenianej
5. Kryterium „cena brutto za jednorazowe sprzątanie jednego segmentu czteroosobowego
w ramach sprzątania dodatkowego” będzie przeliczane na punkty według następującego
wzoru:
najniższa cena brutto spośród wszystkich ofert x 100 x 5 %
cena oferty ocenianej
6. Kryterium „cena brutto za jednorazowe sprzątanie jednego segmentu sześcioosobowego
w ramach sprzątania dodatkowego” będzie przeliczane na punkty według następującego
wzoru:
najniższa cena brutto spośród wszystkich ofert x 100 x 5 %
cena oferty ocenianej
7. Kryterium „cena brutto za jednorazowe sprzątanie jednego pokoju dwuosobowego w
ramach sprzątania dodatkowego” będzie przeliczane na punkty według następującego
wzoru:
najniższa cena brutto spośród wszystkich ofert x 100 x 5 %
cena oferty ocenianej
8. Punkty uzyskane w poszczególnych kryteriach przez poszczególnych wykonawców
ubiegających się samodzielnie o udzielenie zamówienia lub przez poszczególnych
wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia zostaną zsumowane.
9. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość
punktów.
10. Suma cen całkowitych brutto, podanych w najkorzystniejszej ofercie, za wykonanie przez
okres 17 miesięcy i 9 dni usług sprzątania rutynowego oraz za wykonanie usług
jednokrotnego lakierowania podłogi w korytarzu w pomieszczeniach biurowych
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administracji, wydzielonych z DS nr 3 – „Rogaś”, a także za wykonanie przez okres 3
miesięcy usług sprzątania generalnego zostanie wpisana do treści umowy w sprawie
zamówienia publicznego jako „łączne wynagrodzenie brutto” wykonawcy.
11. W niniejszym postępowaniu kryteria cen zostały zastosowane jako kryteria o wadze
przekraczającej łącznie 60 % z uwagi na fakt, iż w opisie przedmiotu niniejszego
zamówienia zostały określone wymagania jakościowe odnoszące się do elementów
składających się na przedmiot niniejszego zamówienia.
12. Wymagania jakościowe, o których mowa w art. 246 ust. 2 ustawy z dnia 11.09.2019 r. –
Prawo zamówień publicznych, zostały określone w projektowanych postanowieniach
umowy, stanowiących załącznik nr 8 do SWZ.
XXI. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w
celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
1. Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego z wybranym wykonawcą
ubiegającym się samodzielnie o udzielenie zamówienia lub z wybranymi wykonawcami
ubiegającymi się wspólnie o udzielenie zamówienia nastąpi w terminie nie krótszym niż
5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej, z zastrzeżeniem pkt XXI.2 i pkt XXI.3.
2. W przypadku, gdy zostanie złożona tylko jedna oferta, zawarcie umowy w sprawie
zamówienia publicznego nastąpi w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania
zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.
3. Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego może nastąpić po dopełnieniu
następujących formalności:
(1) wniesieniu przez wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy w
sposób opisany w pkt XXVII;
(2) w przypadku wyboru oferty wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie
zamówienia – przygotowaniu przez wybranych wykonawców i zaakceptowaniu przez
Zamawiającego umowy regulującej współpracę tych wykonawców, zawierającej
zapis o solidarnej odpowiedzialności każdego z wykonawców wobec zamawiającego
za zobowiązania wynikające z umowy w sprawie zamówienia publicznego.
4. W przypadku, gdy za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta wykonawców
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, Zamawiający zawrze w treści
umowy w sprawie zamówienia publicznego zapis o solidarnej odpowiedzialności
każdego z wykonawców za zobowiązania wobec Zamawiającego wynikające z tej umowy
oraz za zobowiązania wobec podwykonawców wynikające z zawartych z nimi umów.
5. Wybrany wykonawca będzie zobowiązany zawrzeć umowę w miejscu i czasie
wyznaczonym przez Zamawiającego.
XXII. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które
zostaną wprowadzone do treści tej umowy.
1. Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta w formie pisemnej w
siedzibie Zamawiającego lub w innym miejscu, na które Zamawiający wyrazi zgodę.
2. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną
wprowadzone do treści tej umowy, stanowią załącznik nr 8 do SWZ.
3. Od wykonawcy ubiegającego się samodzielnie o udzielenie zamówienia lub od
wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, którego lub których
oferta zostanie wybrana, Zamawiający wymaga zawarcia umowy na warunkach
określonych w załączniku nr 8 do SWZ.
4. Projektowane postanowienia umowy zostaną uzupełnione o dane wynikające z oferty
wybranego wykonawcy ubiegającego się samodzielnie o udzielenie zamówienia lub z
oferty wybranych wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia
5. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy w sprawie zamówienia
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publicznego w przypadkach szczegółowo opisanych w projektowanych postanowieniach
umowy, stanowiących załącznik nr 8 do SWZ.
XXIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy.
1. Każdemu wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale IX
ustawy z dnia 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych, jeżeli ma lub miał interes w
uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku
naruszenia przez zamawiającego przepisów tej ustawy.
2. Odwołanie przysługuje na niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego,
podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie
umowy, lub na zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do
której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.
3. Pozostałe kwestie dotyczące odwołań regulują przepisy art. 505 – art. 578 ustawy z dnia
11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych i aktów wykonawczych do tej ustawy.
4. Od orzeczenia rozstrzygającego odwołanie każdemu wykonawcy przysługuje skarga.
5. Kwestie dotyczące skargi regulują przepisy art. 579 – art. 590 ustawy z dnia 11.09.2019
r. – Prawo zamówień publicznych.
XXIV. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert
częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
XXV. Liczba części zamówienia, na którą wykonawca może złożyć ofertę, lub
maksymalna liczba części, na które zamówienie może zostać udzielone temu samemu
wykonawcy, oraz kryteria lub zasady, mające zastosowanie do ustalenia, które części
zamówienia zostaną udzielone jednemu wykonawcy, w przypadku wyboru jego oferty
w większej niż maksymalna liczbie części.
W sytuacji, gdy zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych,
bezprzedmiotowe jest określanie liczby części zamówienia, na którą wykonawca może
złożyć ofertę, określanie maksymalnej liczby części, na które zamówienie może zostać
udzielone temu samemu wykonawcy, oraz określanie kryteriów lub zasad, które będą miały
zastosowanie do ustalenia, które części zamówienia zostaną udzielone jednemu
wykonawcy, w przypadku wyboru jego oferty w większej niż maksymalna liczbie części.
XXVI. Wymagania dotyczące wadium, jeżeli zamawiający przewiduje obowiązek
wniesienia wadium.
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 5.000,- zł (pięć tysięcy złotych)
przez wykonawcę ubiegającego się samodzielnie o udzielenie zamówienia albo łącznie
przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia.
2. Wadium może być wniesione w jednej lub w kilku następujących formach: w pieniądzu, w
gwarancjach bankowych, w gwarancjach ubezpieczeniowych lub 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 (Dz. U. z
2020 r. poz. 299).
3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy
zamawiającego w Alior Bank S.A. o numerze: 36 2490 0005 0000 4600 7407 5477,
wpisując jako tytuł przelewu „Wadium w postępowaniu na usługi sprzątania budynków”.
4. Wadium wnoszone w innej formie niż pieniężna należy dołączyć do oferty w oryginale
w postaci elektronicznej, tj. podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osoby uprawnione do
reprezentowania podmiotu wystawiającego wadium.
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5. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniężna należy przekazać zamawiającemu jako
odrębny plik w formacie danych „pdf” lub „doc” lub w dowolnym innym formacie
danych, określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia
17.02.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.
U. z 2021 r. poz. 670 z późn. zm.).
6. Wadium wnoszone w innej formie niż pieniężna zostanie uznane przez zamawiającego
za prawidłowo wniesione, w przypadku, gdy z treści dokumentu będą wynikać co
najmniej następujące informacje:
(1) wystawca dokumentu będzie zobowiązany wypłacić kwotę wadium w przypadku
zaistnienia co najmniej jednej okoliczności określonej w art. 98 ust. 6 pkt 1-3 ustawy z
dnia 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych;
(2) wystawca dokumentu będzie zobowiązany wypłacić kwotę wadium nie później niż w
terminie do 30 dni od otrzymania pierwszego pisemnego żądania zamawiającego,
informującego o zaistnieniu co najmniej jednej okoliczności określonej w art. 98 ust. 6
pkt 1-3 ustawy z dnia 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych;
(3) beneficjentem kwoty wadium będzie Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii
Grzegorzewskiej – Zakład – Osiedle Akademickie „Przyjaźń” z siedzibą przy ul.
Konarskiego 3, 01-355 Warszawa;
(4) zobowiązanie wystawcy dokumentu do wypłaty kwoty wadium będzie miało charakter
bezwarunkowy i nieodwołalny;
(5) zobowiązanie wystawcy dokumentu do wypłaty kwoty wadium będzie obejmować co
najmniej okres związania ofertą.
7. Wadium należy wnieść w terminie składania ofert i utrzymywać nieprzerwanie do dnia
upływu terminu związania ofertą, przy czym za termin wniesienia wadium w pieniądzu
uznaje się moment wpływu kwoty wadium na rachunek bankowy zamawiającego,
natomiast za termin wniesienia wadium w formie innej niż pieniężna uznaje się moment
jego wpływu na adres podskrzynki zamawiającego na platformie ePUAP.
XXVII. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli
zamawiający przewiduje obowiązek jego wniesienia.
1. Przed podpisaniem umowy wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany
będzie wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 3 % (trzy
procent) ceny całkowitej brutto, podanej w ofercie.
2. Zabezpieczenie może być wniesione, według wyboru wykonawcy, w jednej lub w kilku
następujących formach: w pieniądzu, w poręczeniach bankowych, w poręczeniach
spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej o charakterze pieniężnym, w
gwarancjach bankowych, w gwarancjach ubezpieczeniowych lub w poręczeniach
udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
09.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r.
poz. 299).
3. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach określonych w
art. 450 ust. 2 ustawy z dnia 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych.
4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy
zamawiającego w Alior Bank S.A. o numerze: 36 2490 0005 0000 4600 7407 5477.
5. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu i wyrażenia przez wykonawcę zgody,
zamawiający zaliczy kwotę wadium na poczet zabezpieczenia w pieniądzu.
6. Zabezpieczenie wnoszone w innej formie niż w pieniądzu należy złożyć w oryginale
wyłącznie w formie pisemnej w siedzibie zamawiającego przy ul. Konarskiego 3 w
Warszawie, w sekretariacie, tj. w pokoju nr 7.
7. Zabezpieczenie wnoszone w innej formie niż w pieniądzu zostanie uznane przez
zamawiającego za prawidłowo wniesione, w przypadku, gdy z oryginału dokumentu będą
wynikać co najmniej następujące informacje:
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(1) wystawca dokumentu będzie zobowiązany wypłacić kwotę zabezpieczenia na poczet
roszczeń zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez
wykonawcę umowy w sprawie zamówienia publicznego;
(2) wystawca dokumentu będzie zobowiązany wypłacić kwotę zabezpieczenia nie
później niż w terminie do 30 dni od otrzymania pierwszego pisemnego żądania
zamawiającego, informującego o jego roszczeniach z tytułu niewykonania lub
nienależytego wykonania przez wykonawcę umowy w sprawie zamówienia
publicznego;
(3) beneficjentem kwoty zabezpieczenia będzie Akademia Pedagogiki Specjalnej im.
Marii Grzegorzewskiej – Zakład – Osiedle Akademickie „Przyjaźń”, ul.
Konarskiego 3, 01-355 Warszawa;
(4) zobowiązanie wystawcy dokumentu do wypłaty kwoty zabezpieczenia będzie miało
charakter bezwarunkowy i nieodwołalny;
(5) zobowiązanie wystawcy dokumentu do wypłaty kwoty zabezpieczenia będzie
obejmować co najmniej okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia
publicznego.
8. Za termin wniesienia zabezpieczenia w pieniądzu uznaje się moment wpływu kwoty
zabezpieczenia na rachunek bankowy zamawiającego, natomiast za termin wniesienia
zabezpieczenia w innej formie niż w pieniądzu uznaje się moment wpływu oryginału
dokumentu do sekretariatu w siedzibie zamawiającego.
XXVIII. Informacje dotyczące ofert wariantowych, w tym informacje o sposobie
przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać
oferty wariantowe, jeżeli zamawiający wymaga lub dopuszcza ich składanie.
Zamawiający nie wymaga i nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
XXIX. Maksymalna liczba wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę
ramową, jeżeli zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
XXX. Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 214 ust. 1
pkt 7 i 8 ustawy z dnia 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych, jeżeli
zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień.
1. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt
7 ustawy z dnia 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych.
2. Zamówienia, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 11.09.2019 r. – Prawo
zamówień publicznych, odnoszą się do dostaw i nie mają związku z niniejszym
postępowaniem.
XXXI. Informacje dotyczące przeprowadzenia przez wykonawcę wizji lokalnej lub
sprawdzenia przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, o
których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 11.09.2019 r. – Prawo zamówień
publicznych, jeżeli zamawiający przewiduje możliwość albo wymaga złożenia oferty po
odbyciu wizji lokalnej lub sprawdzeniu tych dokumentów.
Zamawiający nie przewiduje możliwości oraz nie wymaga złożenia oferty po odbyciu wizji
lokalnej lub po sprawdzeniu dokumentów, niezbędnych do realizacji zamówienia, dostępnych
na miejscu u zamawiającego, o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 11.09.2019 r. –
Prawo zamówień publicznych.

47

XXXII. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia
między zamawiającym a wykonawcą, jeżeli zamawiający przewiduje rozliczenia w
walutach obcych.
Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
XXXIII. Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych.
Zamawiający nie wymaga składania przez wykonawców jakichkolwiek przedmiotowych
środków dowodowych, o których mowa w art. 104-107 ustawy z dnia 11.09.2019 r. – Prawo
zamówień publicznych.
XXXIV. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z
zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z informacjami, o których mowa w art. 230
ustawy z dnia 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych, jeżeli zamawiający
przewiduje aukcję elektroniczną.
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
elektronicznej.
XXXV. Informacje dotyczące zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli
zamawiający przewiduje ich zwrot.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
XXXVI. Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w
okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy z dnia 11.09.2019 r. – Prawo
zamówień publicznych.
1. Na podstawie art. 95 ustawy z dnia 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych
Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego
podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności
związane z wykonywaniem usług sprzątania rutynowego, z uwagi na fakt, iż
wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §
1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jednolity, Dz. U. z 2020 r. poz.
1320).
2. Szczegółowe wymagania w zakresie zatrudnienia tych osób na podstawie stosunku
pracy zostały określone w projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących
załącznik nr 8 do SWZ.
3. Sposób weryfikacji zatrudnienia tych osób na podstawie stosunku pracy, a także
uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez wykonawcę,
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę wymagań związanych z zatrudnianiem tych
osób oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań zostały określone w
projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących załącznik nr 8 do SWZ.
XXXVII. Wymagania w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt
2 ustawy z dnia 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych, jeżeli zamawiający
przewiduje takie wymagania.
Zamawiający nie przewiduje wymagań w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art.
96 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych.
XXXVIII. Informacja o zastrzeżeniu możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia
wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy z dnia 11.09.2019 r. –
Prawo zamówień publicznych, jeżeli zamawiający przewiduje takie wymagania.
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Zamawiający nie przewiduje wymagań wskazujących, że o udzielenie niniejszego
zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy z
dnia 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych.
XXXIX. Informacja o obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych
zadań, jeżeli zamawiający dokonuje takiego zastrzeżenia zgodnie z art. 60 i art. 121
ustawy z dnia 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych.
1. Zamawiający nie dokonuje zastrzeżenia obowiązku osobistego wykonania
kluczowych zadań, dotyczących niniejszego zamówienia przez wykonawcę
ubiegającego się samodzielnie o udzielenie zamówienia, ani przez poszczególnych
wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia.
2. Wykonawca może powierzyć wykonanie dowolnej części zamówienia, objętego
zakresem niniejszego zamówienia dowolnemu podwykonawcy lub podwykonawcom.
XL. Wymóg lub możliwość złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub
dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 93
ustawy z dnia 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych.
Zamawiający nie wymaga i nie dopuszcza możliwości złożenia ofert w postaci katalogów
elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty.
XLI. Postanowienia dotyczące przetwarzania danych osobowych.
1. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych przekazanych w trakcie niniejszego
postępowania stanowią przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27.04.2016 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), zwane dalej „RODO” oraz przepisy ustawy z dnia
10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000).
2. Informacje zawarte w niniejszym rozdziale SWZ stanowią wykonanie przez
Zamawiającego obowiązków wynikających z art. 13 ust. 1 i 2 RODO.
3. Administratorem danych osobowych przekazanych w trakcie niniejszego postępowania
jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej – Zakład – Osiedle
Akademickie „Przyjaźń” z siedzibą przy ul. Konarskiego 3, 01-355 Warszawa.
4. Inspektorem ochrony danych osobowych w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii
Grzegorzewskiej – Zakład – Osiedle Akademickie „Przyjaźń” jest Pan Piotr Grzybowski,
tel. 22-58-93-600 wewn. 3234.
5. Dane osobowe przekazane w trakcie niniejszego postępowania będą przetwarzane na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celach pozostających w związku z niniejszym
postępowaniem.
6. Odbiorcami danych osobowych przekazanych w trakcie niniejszego postępowania będą
osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania na
podstawie przepisów ustawy z dnia 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych lub
ustawy z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
7. Dane osobowe przekazane w trakcie niniejszego postępowania będą przechowywane
przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania.
8. Podanie danych osobowych w trakcie niniejszego postępowania jest obowiązkiem
ustawowym, wynikającym z przepisów ustawy z dnia 11.09.2019 r. – Prawo zamówień
publicznych, związanym z udziałem w niniejszym postępowaniu.
9. W odniesieniu do danych osobowych przekazanych w trakcie niniejszego postępowania
decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, o którym mowa w art. 22
RODO.
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10. Wykonawcy występujący samodzielnie oraz wykonawcy występujący wspólnie są
zobowiązani do wypełnienia obowiązków informacyjnych wynikających z art. 13
RODO lub z art. 14 RODO wobec każdej osoby fizycznej, których dane przekazują
Zamawiającemu.
11. Każda osoba, której dane zostały przekazane Zamawiającemu, jest uprawniona do
dostępu do jej danych osobowych na podstawie art. 15 RODO.
12. Każda osoba, której dane zostały przekazane Zamawiającemu, jest uprawniona do
sprostowania jej danych osobowych na podstawie art. 16 RODO.
13. Każda osoba, której dane zostały przekazane Zamawiającemu, jest uprawniona do
żądania od administratora ograniczenia przetwarzania jej danych osobowych, na
podstawie art. 18 ust. 1 RODO, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2
RODO.
14. Każda osoba, której dane zostały przekazane Zamawiającemu, jest uprawniona do
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku
uznania, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne
przepisy o ochronie danych osobowych.
15. Osobom, których dane zostały przekazane Zamawiającemu, nie przysługuje prawo do
usunięcia ich danych osobowych, gdyż zostały spełnione przesłanki do ich
przetwarzania, o których mowa w art. 17 ust. 3 lit. b, d oraz e RODO.
16. Osobom, których dane zostały przekazane Zamawiającemu, nie przysługuje prawo do
przenoszenia ich danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO.
17. Osobom, których dane zostały przekazane Zamawiającemu, nie przysługuje prawo
sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych, o którym mowa w art. 21 RODO,
gdyż podstawę prawną przetwarzania tych danych osobowych przez Zamawiającego
jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
XLII. Załączniki do SWZ.
1. Załącznik nr 1 – formularz ofertowy.
2. Załącznik nr 2 – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku
podstaw wykluczenia z postępowania.
3. Załącznik nr 3 – oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy z
dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu
agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
4. Załącznik nr 4 – wykaz wykonanych lub wykonywanych usług.
5. Załącznik nr 5 – wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych.
6. Załącznik nr 6 – oświadczenie o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej lub
o przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
7. Załącznik nr 7 – oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia z
postępowania.
8. Załącznik nr 8 – projektowane postanowienia umowy wraz z załącznikami.
9. Załącznik nr 9 – dane identyfikacyjne postępowania.
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