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1. INFORMACJA O ZAMAWIAJĄCYM  

Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej z siedzibą w Warszawie  

ul. Konwaliowa 7, 03-194 Warszawa NIP: 525-00-08-318, Regon: 000327008  

tel.: + 48 22 811 16 16 e-mail: dyrektor@clor.waw.pl  
 

Informacje związane z przedmiotowym postępowaniem objęte ustawowym wymogiem publikacji 
na stronie internetowej Zamawiającego będą udostępniane pod adresem: www.clor.waw.pl/bip 
oraz www.clor.waw.pl  
 
Adres skrzynki ePUAP: brak 
 
Zamawiający informuje, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług (VAT).  
 

2. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI 

Osobami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:  
sprawy proceduralne: 
1) Pan Paweł Lipiński - tel. 22/ 8140050, e-mail: p.lipinski@clor.waw.pl lub 

dyrektor@clor.waw.pl w dni robocze w godzinach: 900-1500.  
sprawy merytoryczne: 
2) Pan Roman Czekała - tel. 22/ 8110011 wew. 300 lub 665115552, e-mail: 

czekala@clor.waw.pl dni robocze w godzinach: 900-1500.  

Zamawiający urzęduje od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00 (z wyłączeniem dni 
ustawowo wolnych od pracy).  

Zamawiający zaleca, aby Wykonawcy przed przesłaniem oferty odbyli wizję lokalną 
w pomieszczeniach przeznaczonych przez Zamawiającego do sprzątania i utrzymania czystości. 
Przeprowadzenie wizji lokalnej Zamawiający umożliwia w dniach 24, 27 oraz 28 lipca 2020 r. 
w godz. 9:00 – 14:00 po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym. Zgłoszenia przyjmowane będą przez 
p. Romana Czekałę pod numerami telefonów 22 8110011 wew. 300 lub 665115552.   

Osoby wchodzące na teren CLOR muszą być wyposażone w środki ochrony osobistej (maseczki).  

 

3. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  

1) Postępowanie na sprzątanie i utrzymanie w czystości pomieszczeń w budynkach 
Centralnego Laboratorium Ochrony Radiologicznej - nr zamówienia ZP002/2020/CLOR, 
prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, poniżej równowartości kwoty 
214 000 EURO, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”.  

2) Zamawiający w toku prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
w trybie przetargu nieograniczonego zastosuje procedurę odwróconą określoną w art. 24aa 
ustawy Pzp, tj. najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego 
oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz 
spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

Rozdział  I. 
INFORMACJE OGÓLNE 
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3) Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. 
– Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145, z późn. zm.), jeżeli przepisy ustawy Pzp nie 
stanowią inaczej.  

4) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzi się z zachowaniem formy 

pisemnej.  

5) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy Pzp 

prowadzi się w języku polskim.  

6) Wykonawca może się zwrócić do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia (SIWZ) na zasadach określonych w art. 38 ustawy Pzp.  

4. INFORMACJA O OFERTACH CZĘŚCIOWYCH, WARIANTOWYCH I  ZAMÓWIENIACH 
UZUPEŁNIAJĄCYCH 

1) Każdy Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.  

2) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  

3) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  

4) Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.  

5) Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.  

6) Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.  

7) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.  

 

5. PRZEKAZYWANIE INFORMACJI, OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW W POSTĘPOWANIU A TAKŻE 

WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z  WYKONAWCAMI  

1) Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami w sprawach proceduralnych jest:  
Paweł Lipiński, tel. +48 22 8140050, adres e-mail: p.lipinski@clor.waw.pl lub 

dyrektor@clor.waw.pl  

2) Zgodnie z art. 18a pkt 1 ustawy z dnia 22 czerwca 2016r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień 
publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016r. poz. 1020 z późn. zm.), komunikacja 
między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora 
pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 
r. poz. 2188, z późn. zm.), osobiście, za pośrednictwem posłańca lub poczty elektronicznej na 
adres e-mailowy wskazany w pkt 1, z uwzględnieniem wymagań określonych w podpunktach 
następnych.  

3) Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują wnioski, zawiadomienia oraz informacje przy 
użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. 
o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron, na żądanie drugiej strony, 
niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.  

4) Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. 
w  sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126 z późn. zm.) dotyczące 
wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach polega Wykonawca na zasadach 
określonych w art. 22a ustawy Pzp, składane są w oryginale.  

5) Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. 
w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy 
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w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126 z późn. zm.), zmienione 
rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16 października 2018 r. 
zmieniającym rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 
zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. poz. 1993 
z późn. zm.) inne niż oświadczenia, o których mowa w pkt. 3 składane są w oryginale lub kopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem.  

6) Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na 
którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca oraz wykonawcy wspólnie ubiegający 
się o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów, które każdego z nich 
dotyczą.  

7) Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie 
elektronicznej z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego.  

8) Wszelkie oświadczenia doręczane na potwierdzenie wymagań przedmiotowych składane są 
w oryginale lub w postaci elektronicznej, potwierdzonej kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym.  

9) Zamawiający wymaga, aby wszelkie pisma związane z postępowaniem były kierowane na 
adres do korespondencji określony w rozdziale I, pkt 1 niniejszej SIWZ.  

10) Korespondencja przesyłana po godzinach urzędowania (tj. która wpłynie do Zamawiającego 
po godzinie 16:00) zostanie zarejestrowana w następnym dniu pracy Zamawiającego.  

11) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 
 

6. PODWYKONAWCY 

1) Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia Zamawiający zastrzega wykonanie całości 
zamówienia przez Wykonawcę. Zamawiający nie dopuszcza udziału podwykonawców przy 
realizacji zamówienia.  

 

1) Przedmiotem zamówienia jest usługa sprzątania i utrzymania w czystości pomieszczeń w budynkach 
Centralnego Laboratorium Ochrony Radiologicznej w okresie od 01.09.2020 r. do 31.08.2021 r.  
 
Do opisu przedmiotu zamówienia przyjęto klasyfikację ze Wspólnego Słownika CPV nr 90910000-9.  
 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zakres zamówienia oraz warunki realizacji zamówienia 
określone zostały w załączniku nr 1 do SIWZ.  

2) Zamawiający nie dopuszcza powierzenia wykonania zamówienia podwykonawcom. 

3) Pracownicy Wykonawcy muszą być zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu Ustawy 
z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.  

4) Przewiduje się możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy, 
w wysokości do 50% zamówienia podstawowego dotyczącego przedmiotu zamówienia określonego 
w niniejszej specyfikacji, w przypadku gdy z przyczyn obiektywnych nie będzie możliwe zawarcie 
nowej umowy na usługi sprzątania w przewidzianym terminie.  

4.1. Zamawiający jest uprawniony do czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania 
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności do:  

Rozdział II. 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I TERMIN WYKONANIA 
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4.1.1. żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania w/w 
wymogów i dokonywania ich oceny; 

4.1.2. żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania tych 
wymogów,  

przeprowadzania kontroli w miejscu wykonywania świadczenia. 

4.2. Wykonawca, w trakcie realizacji zamówienia, na każde wezwanie zamawiającego, 
w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, przedłoży:  

4.2.1. oświadczenie wykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących czynności zawierające w szczególności: dokładne określenie podmiotu 
składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte 
wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz 
ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę 
i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia, 

4.2.2. poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy / umów o pracę osób 
wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. 
oświadczenie. Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana 
(tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników) w sposób zapewniający 
ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 
2018 r. o ochronie danych osobowych oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.). Imię i nazwisko pracownika 
nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy 
o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania.  

4.3. W przypadku niespełnienia przez wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 
o pracę osób wykonujących wskazane czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci 
obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w projekcie umowy 
w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez 
zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia 
spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako 
niespełnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane 
czynności.  

4.4. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę 
Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.  

5) Termin wykonania  zamówienia:  
Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w terminie od 1 września 2020 roku do 31 sierpnia 
2021 roku.  

 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału 
w postępowaniu dotyczące: 

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to 
z  odrębnych przepisów, 
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

Rozdział III. 
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA 
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2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 
Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie 
mniejszą niż 100.000 zł (sto tysięcy złotych). 

3) posiadania sytuacji finansowej umożliwiającej realizację niniejszego zamówienia,  
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

4) zdolności technicznej lub zawodowej: 

a) zdolności zawodowej - Wykonawca wykaże się wykonaniem co najmniej 2 (dwóch) 
zamówień w ostatnich 3 latach, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym 
okresie, polegającego na świadczeniu usług sprzątania w obiekcie z pomieszczeniami 
biurowymi (o powierzchni powyżej 2 tys. m2), w ramach jednego zamówienia / jednej 
umowy. 

Zarówno w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jak 
i/lub korzystających z zasobów innych podmiotów, co najmniej jeden podmiot, tj. jeden 
członek konsorcjum lub jeden podmiot trzeci udostępniający potencjał musi posiadać 
zdolności zawodowe określone powyżej.  

b) zdolności zawodowej - potencjał kadrowy.  
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

2. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu dotyczącego 
zdolności technicznych i zawodowych Zamawiający żąda złożenia  

wykazu zrealizowanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również realizowanych 
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, zamówień 
odpowiadających wymaganiom określonym w pkt 1 ppkt 4 lit. a, wraz z podaniem ich wartości, 
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których zamówienia zostały zrealizowane, oraz 
z załączeniem dowodów określających, czy zamówienia zostały zrealizowane lub są realizowane 
należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje lub inne dokumenty wystawione 
przez podmiot, na rzecz którego zamówienia były realizowane, a w przypadku świadczeń 
okresowych lub ciągłych są realizowane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym 
charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; 
w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal realizowanych, referencje bądź inne 
dokumenty potwierdzające ich należytą realizację powinny być wydane nie wcześniej niż 
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; wzór wykazu zamówień stanowi załącznik nr 
5 do SIWZ. 

3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu 
z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-
23 ustawy Pzp.  

4. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu 
z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 
ustawy Pzp, tj.:  

• w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez Sąd układzie 
w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez 
likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy 
z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1508 oraz z 2018 r. poz. 
149, 398, 1544 i 1629 z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, 
który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem 
sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, 
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chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 
2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 2344 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 398, 685, 
1544 i 1629 z późn. zm.); 

• który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego 
uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego 
niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie 
wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych; 

• który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym 
stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą 
z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4 ustawy PZP, co doprowadziło do 
rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania.  

5. W celu wykazania braku podstaw wykluczenia Wykonawca złoży wraz z ofertą oświadczenie, 
stanowiące załącznik nr 4 do SIWZ, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, aktualne na dzień 
składania ofert. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że 
Wykonawca nie podlega wykluczeniu. 

6. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu 
Zamawiający żąda złożenia odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji 
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. 

7. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których 
mowa w pkt 1 ppkt 4 lit. a niniejszego rozdziału SIWZ, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu 
do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych 
innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

8. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja”, o której mowa w pkt 7 wystąpi 
wyłącznie w przypadku, gdy: 

1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić 
Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia; wzór zobowiązania 
stanowi załącznik nr 7 do niniejszej SIWZ. 

2) Zamawiający będzie oceniał, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności 
techniczne lub zawodowe, pozwolą na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków 
udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy 
wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 i ust. 5 pkt 1. Jeżeli zdolności 
techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, na którego 
zdolnościach Wykonawca polega, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków 
udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, 
zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: a) zastąpił 
ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub b) zobowiązał się do osobistego 
wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże te zdolności techniczne lub 
zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną. 

9. Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia 
umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego, a wszelka korespondencja oraz 
rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako reprezentant pozostałych. 

10. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych 
zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne 
przedsięwzięcia gospodarcze może mieć negatywny wpływ na realizację niniejszego zamówienia.  
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11. Niespełnienie któregokolwiek spośród wymienionych wyżej warunków spowoduje wykluczenie 
Wykonawcy z postępowania.  

 

Oświadczenia i dokumenty na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku 

podstaw do wykluczenia: 

1. Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu aktualne na 
dzień składania ofert. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ. Informacje 
zawarte w  oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki 
udziału w  postępowaniu. 

2. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw wykluczenia z powodu nie spełniania warunków, 
o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-22 i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, aktualne na dzień składania 
ofert. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ. Informacje zawarte 
w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu. 

3. Polisa, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony 
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 
zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 100.000 zł (sto tysięcy złotych) wraz 
z dowodem opłacenia składki wymagalnej na dzień złożenia oferty.  

4. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, 
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, usług 
odpowiadających  wymaganiom określonym w rozdziale III pkt 1 ppkt 4 lit. a, wraz z podaniem ich 
wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz 
z załączeniem dowodów określających, czy usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. 
Dowodami, o których mowa, są referencje lub inne dokumenty wystawione przez podmiot, na 
rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są 
wykonywane, jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w 
stanie uzyskać  dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub 
ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte 
wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 
ofert; wzór wykazu usług stanowi załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ.  

5. Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia, przeznaczonych do codziennego sprzątania 
wraz ze wskazaniem zakresu wykonywanych przez nie czynności i podstawy do dysponowania 
tymi osobami; wzór wykazu osób skierowanych do realizacji zamówienia stanowi załącznik nr 6 
do niniejszej SIWZ.  

6. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 
ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez 
zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału 
w postępowaniu;  

7. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie 
zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 
składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub inny dokument 
potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym 

Rozdział IV. 
WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE 

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA 
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w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności 
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności 
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;  

8. Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że 
wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków 
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca 
zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi 
odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie 
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu; 

9. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, 
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. 

10. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której 
mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu (bez wezwania) oświadczenie 
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 
24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić 
dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 8 
do niniejszej SIWZ. 

11. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej 
oceniona, do złożenia w terminie nie krótszym niż 5 dni dokumentów, o których mowa w pkt 3-8. 

12. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia, o których 
mowa w pkt 1 i 2, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 
Oświadczenia te mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw 
wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

13. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia 
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia – w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby 
– warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informację o tych podmiotach 
w oświadczeniach, o  których mowa w pkt 1 i 2. 

14. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
zamiast wymienionych w pkt 6 - 9 dokumentów składa dokument lub dokumenty wystawione 
w kraju, w  którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie 
otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania ofert. 

15. .Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa 
w  pkt 14, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze 
wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której 
dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, 
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze 
względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.  

16. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których 
mowa w pkt 6 - 9 i 14 w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi 
ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz 
danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. W takim przypadku 
Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w Formularzu oferty ww. dokumentów lub 
oświadczeń wraz z  adresami internetowymi. W  przypadku gdy ww. oświadczenia lub dokumenty 
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nie będą dostępne w języku polskim, Zamawiający żąda przedstawienia przez Wykonawcę 
tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez 
Zamawiającego dokumentów.  

17. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się 
w  posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych 
przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający w celu potwierdzenia 
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, korzysta z posiadanych 
oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.  

18. Oświadczenia, o których mowa w niniejszym rozdziale składane są przez Wykonawcę w formie 
pisemnej. Oświadczenia dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub 
sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, składane są 
w oryginale.  

19. Wszelkie czynności Wykonawcy związane ze złożeniem wymaganych dokumentów (w tym m.in.: 
składanie oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, poświadczanie kserokopii dokumentów za 
zgodność z oryginałem) muszą być dokonywane przez upoważnionych przedstawicieli 
Wykonawcy.  

20. W przypadku dokonywania czynności związanych ze złożeniem wymaganych dokumentów przez 
osobę/y niewymienioną/e w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy do oferty 
należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub notarialnie uwierzytelnionego 
odpisu.  

21. Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający 
identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za 
zgodność z oryginałem).  

22. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia, których oferta zostanie najwyżej oceniona, wymóg złożenia oświadczeń, o których 
mowa w pkt 1, pkt 2 i dokumentów, o którym mowa w pkt 6- 9, dotyczy każdego z podmiotów. 
Pozostałe dokumenty Wykonawcy mogą złożyć odrębnie lub wspólnie, dokumenty te będą 
rozpatrywane łącznie. Nie dopuszcza się uczestniczenia danego Wykonawcy w więcej niż jednej 
grupie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Niedopuszczalnym 
również jest złożenie przez jednego Wykonawcę równocześnie oferty indywidualnej oraz 
w ramach grupy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.  

 

1. Zamawiający nie wymaga wpłacenia wadium.  
 

1. Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę, w której musi być zaoferowana jedna cena. 

2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej w postaci wydruku komputerowego 
lub maszynopisu, przy zachowaniu należytej staranności i czytelności. 

3. Oferta wraz załącznikami powinny być podpisane przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do 
reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji wykonawcy określoną w rejestrze lub 
innym dokumencie, właściwym dla danej formy reprezentacji wykonawcy albo przez pełnomocnika 
wykonawcy. 

4. Każda poprawka w treści oferty powinna być parafowana przez Wykonawcę. 

Rozdział V. 
WYSOKOŚĆ I ZASADY WNIESIENIA WADIUM 

Rozdział VI. 
SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY WRAZ Z OŚWIADCZENIAMI 

LUB DOKUMENTAMI 
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5. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów 
przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do 
oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.  

6. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o wykonanie 
zamówienia (w tym również wspólników spółki cywilnej lub konsorcjum) oferta wraz z załącznikami 
mogą być podpisane przez nich wszystkich albo przez pełnomocnika, ustanowionego zgodnie z art. 
23 ustawy Pzp. Stosowne pełnomocnictwo winno być podpisane przez wszystkich Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie z formą reprezentacji każdego z  nich.  

7. Dokument pełnomocnictwa musi być załączony do oferty i zawierać w szczególności wskazanie: 
postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, Wykonawców ubiegających się wspólnie 
o  udzielenie zamówienia, okresu na jaki zostało ustanowione, ustanowionego Pełnomocnika oraz 
zakres jego umocowania, obejmujący przede wszystkim: 

1) reprezentowanie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 
2) zaciąganie zobowiązań, 
3) złożenie oferty, 
4) prowadzenie korespondencji i podejmowanie zobowiązań związanych z postępowaniem 

o zamówienie publiczne. 

8. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ.  

9. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  

10. Zamawiający zaleca, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, 
a  cała oferta wraz z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona (np. zbindowana, zszyta 
uniemożliwiając jej samoistną dekompletację) oraz zawierała spis treści.  

11. Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, powinny być parafowane 
własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.  

12. Ofertę należy opatrzyć nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy i złożyć w zamkniętej kopercie, 
w  siedzibie Zamawiającego i oznaczyć w następujący sposób:  
„Oferta na sprzątanie i utrzymanie w czystości pomieszczeń w budynkach Centralnego 
Laboratorium Ochrony Radiologicznej – nr zamówienia ZP002/2020/CLOR. Otworzyć na jawnym 
otwarciu ofert w dniu 30 lipca 2020 r. rozpoczynającym się o  godz. 10:30”.  

13. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp oferty składane 
w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, 
z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa. 

14. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu 
art. 11 ust. 4 ustawy z  dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. 
Nr 153 poz. 1503, z późn. zm.), co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane 
innym uczestnikom postepowania, muszą być oznaczone przez Wykonawcę klauzulą „Informacje 
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa”. 

15. Wykonawca, nie później niż w terminie złożenia oferty oraz nie później niż w terminie składania 
oświadczeń i dokumentów musi wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa, w szczególności określając, w jaki sposób zostały spełnione przesłanki, o  których 
mowa w art. 11 ust. 4 ww. ustawy, zgodnie z którym tajemnicę przedsiębiorstwa stanowi określona 
informacja, jeżeli spełnia łącznie 3 warunki:  

1) ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub jest to inna 
informacja mająca wartość gospodarczą, 

2) nie została ujawniona do wiadomości publicznej, 
3) podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności. 
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16. Zaleca się aby informacje, które Wykonawca pragnie zastrzec jako tajemnicę przedsiębiorstwa, 
zostały trwale spięte, oddzielone od pozostałej (jawnej) części oferty i załączone do oferty w osobnej 
kopercie wraz z jednoczesnym oznaczeniem koperty „Załączniki stanowiące tajemnicę 
przedsiębiorstwa”. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy 
Pzp. 

17. Wraz z ofertą Wykonawca składa: 

1) Wypełniony i podpisany formularz oferty – sporządzony zgodnie ze wzorem podanym 
w załączniku nr 2 do SIWZ. Brak złożenia tego formularza będzie skutkował odrzuceniem 
oferty.  

2) Wypełnione i podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – 
sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ. 

3) Wypełnione i podpisane oświadczenie o braku postaw do wykluczenia – sporządzone zgodnie 
ze wzorami stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ. 

4) Wypełnione i podpisane zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji 
Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia – zgodne ze wzorem 
podanym Załączniku nr 7 do SIWZ. 

5) Akceptowany wzór umowy - Załącznik nr 9.  

18. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.  

19. Sposób dokonywania zmiany lub wycofania ofert: 

1) Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej 
oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu 
zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być 
złożone wg takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej 
napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty 
Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania 
zmian. 

2) Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania 
poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie 
zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób 
będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania 
Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty ofert wycofywanych nie będą 
otwierane.  

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy 
ul. Konwaliowej 7, kancelaria CLOR (budynek główny, parter) do dnia 30 lipca 2020 r., do 
godziny 10:00 i oznaczyć zgodnie z opisem przedstawionym w rozdziale VI SIWZ, pkt 12.  

2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu 
oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.  

3. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona oferentowi zgodnie z zasadami określonymi w art. 
84 ust. 2 ustawy Pzp.  

4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – ul. Konwaliowa 7, budynek główny, 
I piętro, sala nr 108, w  dniu 30 lipca 2020 r., o godzinie 10:30.  

5. Otwarcie ofert jest jawne.  

Rozdział VII. 
WYMAGANIA W ZAKRESIE SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
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6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy 
Pzp.  

7. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje 
dotyczące:  
a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;  
b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;  
c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych 

w ofertach.  

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od terminu składania ofert.  
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.  
3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania 

ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu 
związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o 
oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

 

1. Wykonawca określi cenę oferty brutto dla przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie 
w Formularzu oferty cen jednostkowych netto i podatku od towarów i usług (VAT) w złotych 
polskich. Cenę oferty brutto Wykonawca poda w zapisie liczbowym i słownym. Wykonawca 
zobowiązany jest podać ceny z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  

2. Przez cenę rozumie się cenę, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 
r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1830 z późn. zm.).  

3. Podana w ofercie cena całkowita oferty brutto musi obejmować wszystkie koszty związane 
z realizacją zamówienia, w tym koszty robocizny, koszty przeniesienia majątkowych praw 
autorskich na Zamawiającego, koszty rękojmi, koszty ubezpieczenia oraz wszelkie należne cła 
i podatki.  

4. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich, bez 
zaliczek oraz bez stosowania jakichkolwiek przeliczników, w tym w stosunku do walut obcych.  

5. Wykonawcy dokonując kalkulacji warunków cenowych swoich ofert są zobowiązani do 
przestrzegania zasad uczciwej konkurencji z zastrzeżeniem, iż cena oferty nie może być rażąco 
niska w stosunku do przedmiotu zamówienia. Konsekwencją złożenia oferty z rażąco niską ceną 
jest jej odrzucenie – zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 90 ust. 3 ustawy Pzp.  

6. Zamawiający nie udziela zaliczek na podstawie art. 151a ustawy Pzp.  
 

1. KRYTERIUM WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  

Dokonując oceny złożonych ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich 
znaczeniem: 
 

Rozdział VIII. 
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

Rozdział IX. 
OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY 

Rozdział X. 
TRYB, KRYTERIA I ZASADY OCENY OFERT 
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1. Cena   – 60 % 
2. Doświadczenie pracowników  – 40 % 

 
1% = 1 pkt 

 
1.1. Kryterium 1 – Cena 
 

Ocena kryterium „ceny” dla n-tej oferty Wykonawcy (Pcn) dokonywana będzie poprzez porównanie 
ceny najniższej wśród ocenianych ofert (C min), do ceny zawartej w badanej ofercie (C n). 
 

C min 

P cn  = ----------  x  60 % 
C n 

 
gdzie: (P cn) - ilość punktów za cenę dla ocenianej oferty; 

(C min) - najniższa cena spośród cen ocenianych ofert; 
(C n) - cena zawarta w badanej ofercie. 

 
Maksymalna możliwa do uzyskania ocena w tym kryterium wynosi 60 pkt. 
 

1.2. Kryterium 2 – Doświadczenie pracowników  
 

W kryterium „Doświadczenie pracowników” Zamawiający przyzna punkty za ilość osób 
skierowanych do wykonania przedmiotowego zamówienia, posiadających minimum roczne 
doświadczenie w realizacji usługi sprzątania w obiektach z pomieszczeniami biurowymi 
i wskazanych w formularzu oferty. Punktacja dla badanej oferty zostanie ustalona w następujący 
sposób: 

 

Ilość pracowników skierowanych do realizacji zamówienia posiadających 
minimum roczne doświadczenie w realizacji usługi sprzątania i utrzymania 

czystości w obiektach użyteczności publicznej   

Ilość przyznanych 
punktów  

(D) 

0 pracowników  0 

1 pracownik  10 

2 pracowników  25 

3 pracowników i więcej  40 

 
D – liczba punktów przyznanych ofercie badanej za kryterium doświadczenia pracowników. 
 

Maksymalna możliwa do uzyskania ocena w tym kryterium wynosi 40 pkt. 
 

1.3. Wybór Wykonawcy. 
 

O wyborze oferty zdecyduje najwyższa ilość punktów uzyskanych łącznie za kryteria określone 
w:  
- pkt 1.1 (P cn) - Cena 
- pkt 1.2 (D) – Doświadczenie pracowników  

 
P n = P c n + D 
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Możliwa do uzyskania maksymalna ocena za wszystkie kryteria wynosi 100 pkt. 
. 

2. ZASADY OCENY OFERT WEDŁUG USTALONYCH KRYTERIÓW 

Ocena ofert dokonywana będzie w  zakresie realizacji całego zamówienia, według wskazanego kryterium. 

Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach każdego kryterium, przyjmując zasadę 

że  

1% = 1 pkt. 

Maksymalna liczba punktów jaką oferta może otrzymać w kryteriach wyboru ofert to 100 punktów. 

Zamawiający zaokrągli liczbę punktów, które oferta otrzyma, do dwóch miejsc po przecinku. 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

Wzór umowy stanowi załącznik nr 9 do SIWZ. 
 

Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz 
poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, 
przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec 
ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również 
organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp. 

 

1. Umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia 
o wyborze najkorzystniejszej oferty. Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem terminu, 
o którym mowa wyżej, jeżeli w postępowaniu została złożona tylko jedna oferta. 

2. Umowa w sprawie udzielenia zamówienia publicznego zostanie zawarta w formie pisemnej. 

3. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej 
współpracę tych Wykonawców. 
 

Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej z siedzibą w Warszawie (03-194) przy ul. Konwaliowej 7, 
(dalej: „CLOR”) przetwarza dane zawarte w ofertach składanych w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

Rozdział XI. 
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

Rozdział XII. 
WZÓR UMOWY 

Rozdział XIII. 

POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 

Rozdział XIV. 
FORMALNOŚCI PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 

Rozdział XV. 
KLAUZULA INFORMACYJNA WYNIKAJACA Z ART. 13 RODO 



Nr zamówienia: ZP002/2020/CLOR 
 

16 
 

publicznego, znajdujące się w publicznie dostępnych rejestrach (Krajowy Rejestr Sądowy, Centralna 
Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej RP, Krajowy Rejestr Karny) w celu prowadzenia 
postępowań o udzielenie zamówień publicznych na postawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”.  

Pośród ww. informacji mogą pojawić się dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”), mają charakter danych osobowych. 

W świetle powyższego CLOR informuje, że: 

1. Administratorem danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Dyrektor Centralnego 
Laboratorium Ochrony Radiologicznej. 

2. W sprawach związanych z danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony 
Danych, kontakt pisemny za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Centralne Laboratorium Ochrony 
Radiologicznej, ul. Konwaliowa 7, 03-194 Warszawa lub e-mailem na adres: iod.clor@buiskwp.pl  

3. Dane osobowe zawarte w ofertach będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 
związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.  

4. Odbiorcą danych osobowych będą upoważnieni pracownicy CLOR oraz osoby lub podmioty, którym 
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy  Pzp.  

5. Wszelkie dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat 
od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli czas trwania 
umowy przekracza 4 lata, przez okres obowiązywania umowy. 

6. Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach 
ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp. 
 

7. W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, 
stosowanie do art. 22 RODO.  
 

8. Posiadają Państwo: 
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących; 
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych *; 
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;  
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, 

że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO. 
 

9. Nie przysługuje Państwu: 
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  
 

10. Administrator danych nie będzie  przekazywał danych osobowych do państw trzecich lub organizacji 
międzynarodowych.  

11. CLOR dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej 
ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową 

mailto:iod.clor@buiskwp.pl
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utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze 
wszystkimi obowiązującymi przepisami. 

* skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz 
jego załączników. 

**  prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania 
ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu 
publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 

 

Integralną częścią SIWZ są załączniki: 

Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

Załącznik nr 2 - Formularz oferty. 

Załącznik nr 3 - Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 

Załącznik nr 4 - Wzór oświadczenia o braku postaw do wykluczenia. 

Załącznik nr 5 - Wykaz zrealizowanych lub realizowanych zamówień. 

Załącznik nr 6 – Wykaz osób przeznaczonych do realizacji zamówienia.  

Załącznik nr 7 - Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych 

zasobów na potrzeby wykonania zamówienia – wzór. 

Załącznik nr 8- Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej. 

Załącznik nr 9 - Wzór umowy. 

 

 

 
 

 

Rozdział XVI. 
ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ 


