
 

Ogłoszenie nr 559055-N-2019 z dnia 2019-06-10 r.  

Wyższy Urząd Górniczy: Usługa kompleksowego utrzymania czystości w siedzibie 

Okręgowego Urzędu Górniczego w Warszawie, zlokalizowanej przy ul. Wilczej 46, 

obejmująca sprzątanie wnętrza obiektów. 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi  

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe  

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego  

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej  
Nie  

 

Nazwa projektu lub programu  
 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, 

których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które 

będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących 

członkami grup społecznie marginalizowanych  
Nie  

 

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub 

więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób 

zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)  

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający  
Nie  

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli 

przeprowadzenie postępowania  
Nie  

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie 

postępowania:  

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających  
Nie  

 

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie 

oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz 

z danymi do kontaktów:  

 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw 

członkowskich Unii Europejskiej  
Nie  

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych 

państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo 

zamówień publicznych:  

Informacje dodatkowe:  
I. 1) NAZWA I ADRES: Wyższy Urząd Górniczy, krajowy numer identyfikacyjny 

33224500000000, ul. ul. Poniatowskiego  31 , 40-055  Katowice, woj. śląskie, państwo 

Polska, tel. 32 736 17 04, 736 19 00, e-mail przetargi@wug.gov.pl, faks 327 361 705.  



Adres strony internetowej (URL): www.wug.gov.pl  

Adres profilu nabywcy:  

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub 

formatów plików, które nie są ogólnie dostępne  

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa centralna  

 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):  
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania 

postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z 

zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających 

jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za 

przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie 

udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone 

w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):  

 

I.4) KOMUNIKACJA:  

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można 

uzyskać pod adresem (URL)  
Nie  

 

 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia  
Nie  

www.wug.gov.pl  

 

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można 

uzyskać pod adresem  
Nie  

 

 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:  

Elektronicznie  
Nie  

adres  

 

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu w inny sposób:  
Tak  

Inny sposób:  

forma pisemna (papierowa)  

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu w inny sposób:  
Nie  

Inny sposób:  

 

Adres:  

Wyższy Urząd Górniczy, ul. Poniatowskiego 31, 40-055 Katowice  



 

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów 

plików, które nie są ogólnie dostępne  
Nie  

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod 

adresem: (URL)  

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa kompleksowego 

utrzymania czystości w siedzibie Okręgowego Urzędu Górniczego w Warszawie, 

zlokalizowanej przy ul. Wilczej 46, obejmująca sprzątanie wnętrza obiektów.  

Numer referencyjny: BAG/08/2019/PN  

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog 

techniczny  
Nie  

 

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi  

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych  
Zamówienie podzielone jest na części:  

Nie  

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w 

odniesieniu do:  
 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup 

części:  
 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie 

jednemu wykonawcy:  
 

 

 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku 

partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, 

usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa kompleksowego 

utrzymania czystości w siedzibie Okręgowego Urzędu Górniczego w Warszawie, 

zlokalizowanej przy ul. Wilczej 46, obejmująca sprzątanie wnętrza obiektów. Szczegółowy 

opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”. 2.1. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców 

przy realizacji zamówienia. 2.2. W przypadku udziału podwykonawców przy realizacji 

zamówienia, zamawiający wymaga wskazania w ofercie części zamówienia, których 

wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom i podania firm (nazw) 

podwykonawców, o ile są one znane. 2.3. W przypadku braku tej informacji, zamawiający 

uzna, że wykonawca sam zrealizuje zamówienie i nie będzie korzystał z podwykonawców 

przy jego realizacji. 2.4. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie 

zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia. 2.5. Jeżeli 

zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca 

powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu wykazania spełniania 

warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, 



że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie 

mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie 

postępowania o udzielenie zamówienia. 2.6. Wykonawca zawiadamia zamawiającego o 

wszelkich zmianach danych w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje 

na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć 

realizację zamówienia. 3.1. Zamawiający, na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy wymaga 

zatrudnienia przez wykonawcę i każdego z podwykonawców na podstawie umowy o pracę 

osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji 

zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób 

określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1040, ze zm.). 3.2. Wymóg określony w punkcie 3.1 dotyczy osób bezpośrednio 

realizujących czynności w zakresie utrzymania czystości wnętrz (szczegółowy opis 

poszczególnych czynności określa załącznik nr 1). 3.3. Zamawiający wymaga, aby 

wykonawca do realizacji zamówienia zatrudniał na podstawie umowy o pracę co najmniej 1 

osobę wykonującej bezpośrednio czynności w zakresie sprzątania wnętrza obiektu. 3.4. 

Zatrudnienie przy realizacji zamówienia powinno trwać w całym okresie realizacji 

przedmiotu zamówienia, a w przypadku rozwiązania stosunku pracy przez zatrudnioną 

osobę/osoby, przez pracodawcę lub wygaśniecie stosunku pracy przed zakończeniem tego 

okresu, wykonawca i każdy z podwykonawców zobowiązany będzie do zatrudnienie na to 

miejsce innej osoby lub osób na podstawie umowy o pracę. 3.5. W przypadku zaistnienia 

zmiany, o której mowa w pkt 3.3, wykonawca każdorazowo na jeden dzień przed 

dopuszczeniem nowej osoby zobowiązany będzie do przedłożenia zamawiającemu 

dokumentów, o których mowa w pkt 3.10. 3.6. Wykonawca odpowiedzialny będzie także za 

wykonanie obowiązku, o którym mowa w pkt 3.1 przez podwykonawców. Wobec 

powyższego zamawiający zaleca, aby wykonawca zobowiązał podwykonawców (np. poprzez 

wprowadzenie odpowiednich zapisów w umowach zawartych z podwykonawcami) do 

zatrudniania ww. osoby na umowę o pracę. 3.7. W przypadku niezatrudnienie na podstawie 

umowy o pracę osoby wykonującej czynności, o których mowa w pkt. 3.2, wykonawca 

zobowiązany będzie do zapłaty zamawiającemu kary umownej na zasadach określonych we 

wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ. 3.8. Jeżeli w trakcie realizacji umowy 

zamawiający poweźmie wątpliwości lub wiedzę o niewykonywaniu obowiązku o zatrudnienie 

na podstawie umowy o pracę osoby wykonującej czynności, o których mowa w pkt. 3.2, 

przez wykonawcę lub podwykonawcę, niezależnie od naliczenia kar umownych, będzie miał 

prawo do poinformowania Państwowej Inspekcji Pracy o niezatrudnianiu tychże osób na 

podstawie umowy o pracę. 3.9. Przed zawarciem umowy oraz w trakcie realizacji zamówienia 

zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy 

odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osoby, o której mowa w pkt. 3.2. Zamawiający uprawniony jest w 

szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania 

ww. wymogu i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w 

zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogu, c) przeprowadzania kontroli na miejscu 

wykonywania świadczenia, d) poinformowanie Państwowej Inspekcji Pracy. 3.10. Przed 

zawarciem umowy w ramach oświadczeń żądanych przez zamawiającego, wykonawca 

zobowiązany będzie w wyznaczonym terminie do przedłożenia zamawiającemu oświadczenia 

o zatrudnieniu osoby, o której mowa w pkt 3.2 na podstawie umowy o pracę. Oświadczenie to 

powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego 

oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności 

wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych 

osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby 

uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy. 3.11. W 



trakcie realizacji zamówienia, w ramach dokumentów żądanych przez zamawiającego, 

wykonawca zobowiązany będzie w wyznaczonym terminie do przedłożenia zamawiającemu: 

a) poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 

podwykonawcę kopi umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 

zamówienia bezpośrednio czynności w zakresie sprzątania wnętrza obiektu (wraz z 

dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia 

umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych 

osobowych pracowników, zgodnie z przepisami 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) (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL 

pracowników). 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, lub b) zaświadczenia właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie 

przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z 

tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy, lub c) 

poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę 

kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, 

zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie 

z przepisami 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). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 4. Zamawiający wymaga, aby 

wykonawca w trakcie realizacji zamówienia posiadał ubezpieczenie odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę 

gwarancyjną w wysokości: 100 000,00 zł Wykonawca, przed zawarciem umowy 

zobowiązany jest do przedstawienia dokument (tj. opłaconej polisy) potwierdzającego, że 

wykonawca jest ubezpieczony na sumę gwarancyjną określoną powyżej. Jednocześnie 

Wykonawca, w trakcie realizacji zamówienia, zobowiązany jest do przedstawienia na każde 

wezwanie Zamawiającego dokumentu (tj. opłaconej polisy) potwierdzającego, że wykonawca 

jest ubezpieczony na sumę gwarancyjną określoną powyżej, w terminie nie dłuższym niż 7 

dni od dnia przesłania przez Zamawiającego żądania w tym zakresie. 5. W sytuacji, gdy 

zamawiający w dokumentacji przetargowej, użył przy opisie przedmiotu zamówienia znaku 

towarowego, patentu, wskazał pochodzenie, nazwę produktu lub producenta, normę, działanie 

takie miało na celu wyłącznie wskazanie oczekiwanych przez zamawiającego parametrów 

technicznych i jakościowych. Wykonawca w każdym przypadku może zaproponować 

materiały równoważne z tym, że oferowane produkty równoważne winny posiadać parametry 

techniczne i jakościowe co najmniej takie, jak wskazane w dokumentacji przetargowej.  

 

II.5) Główny kod CPV: 90910000-9  

Dodatkowe kody CPV:  

Kod CPV 

90911200-8 

90911300-9 

90916000-1 

90919100-3 

90919200-4 



 

 

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia):  

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

 

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita 

maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego 

systemu zakupów)  

 

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 

lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak  

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone 

zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 

Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy, 

stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego, dotyczącego usługi 

kompleksowego utrzymania czystości, w zakresie czynności określonych w szczegółowym 

opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do SIWZ), na warunkach wynikających z 

umowy dla zamówienia podstawowego oraz po przeprowadzonych negocjacjach.  

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została 

zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system 

zakupów:  
miesiącach:  24   lub dniach:  

lub  

data rozpoczęcia: 2019-07-01   lub zakończenia: 2021-06-30  

Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia 

24  2019-07-01  2021-06-30 

 

II.9) Informacje dodatkowe: Zamawiający dopuszcza możliwość przesunięcia terminu 

rozpoczęcia świadczenia usługi. Wykonawcy z tego tytułu nie będzie przysługiwało żadne 

roszczenia.  

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM  

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów  
Określenie warunków: zamawiający nie precyzuje wymagań w zakresie niniejszego warunku.  

Informacje dodatkowe  

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  
Określenie warunków: zamawiający nie precyzuje wymagań w zakresie niniejszego warunku.  

Informacje dodatkowe  

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa  
Określenie warunków: zamawiający nie precyzuje wymagań w zakresie niniejszego warunku.  

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji 

zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:  

Informacje dodatkowe:  

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA  



III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp  

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 

ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:  

 

 

 

 

 

 

 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU 

WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ 

SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA 

SELEKCJI  

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu  
Tak  

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji  
Nie  

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 

UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:  
Zamawiający nie wskazał dokumentów lub oświadczeń składanych przez wykonawcę na 

wezwanie zamawiającego w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w 

postępowania o udzielenie zamówienia, tym samym nie będzie wzywał do ich złożenia.  

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 

UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP  

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:  
Zamawiający nie wskazał dokumentów lub oświadczeń składanych przez wykonawcę na 

wezwanie zamawiającego w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w 

postępowania o udzielenie zamówienia, tym samym nie będzie wzywał do ich złożenia.  

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:  
 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 

UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP  

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)  
Formularz ofertowy, pełnomocnictwo(jeżeli dotyczy)  

SEKCJA IV: PROCEDURA  

IV.1) OPIS  
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony  

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:  
Nie  

Informacja na temat wadium  

 



 

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:  
Nie  

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:  

 

 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia 

do ofert katalogów elektronicznych:  
Nie  

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert 

katalogów elektronicznych:  

Nie  

Informacje dodatkowe:  

 

 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:  
Nie  

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej  

 

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty 

zasadniczej:  

 

 

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w 

postępowaniu  
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo 

innowacyjne)  

Liczba wykonawców    

Przewidywana minimalna liczba wykonawców  

Maksymalna liczba wykonawców    

Kryteria selekcji wykonawców:  

 

 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:  
Umowa ramowa będzie zawarta:  

 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:  

 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:  

 

Informacje dodatkowe:  

 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:  

 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące 

dynamicznego systemu zakupów:  

 

Informacje dodatkowe:  

 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w 



formie katalogów elektronicznych:  

 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do 

sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:  

 

 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna  
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, 

przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)  

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:  

 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:  

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu 

przedmiotu zamówienia:  
 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji 

elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:  

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:  

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą 

warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):  

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji 

technicznych w zakresie połączeń:  

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:  

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:  

 

Czas trwania:  

 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do 

następnego etapu:  

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:  

 

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:  

IV.2.2) Kryteria  

Kryteria Znaczenie 

łączna cena ofertowa brutto 100,00 

 

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg 

nieograniczony)  

Nie  

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne  

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem  
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:  

 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych 

bez przeprowadzenia negocjacji  

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:  

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):  

 



Informacje dodatkowe  

 

 

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego  
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:  

 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego 

przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający 

przewiduje nagrody:  

 

Wstępny harmonogram postępowania:  

 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:  

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:  

 

 

Informacje dodatkowe:  

 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego  
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą 

odpowiadać wszystkie oferty:  

 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom 

poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia:  

 

Informacje dodatkowe:  

 

IV.4) Licytacja elektroniczna  
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:  

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji 

elektronicznej:  

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w 

tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:  

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych 

wysokości postąpień:  

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:  

Czas trwania:  

 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego 

etapu:  

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:  

Data: godzina:  

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:  

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:  

 

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

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

 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:  



 

Informacje dodatkowe:  

IV.5) ZMIANA UMOWY  

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak  

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:  

1. Wzór umowy stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. 2. Zmiana treści umowy może nastąpić 

wyłącznie w granicach unormowania art. 144 ust. 1 ustawy i pod rygorem nieważności 

wymaga formy pisemnego aneksu, skutecznego po podpisaniu przez obie Strony. 3. Zmiana 

umowy, o której mowa w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy, może nastąpić w następujących 

przypadkach: 1) konieczności zmiany warunków realizacji umowy, jeśli konieczność ta 

nastąpiła na skutek okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania 

umowy i wynika ona z przyczyn, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, 2) 

konieczności zmiany warunków realizacji umowy, jeśli konieczność ta nastąpiła na skutek 

okoliczności leżących po stronie zamawiającego, 3) konieczności zmiany warunków 

realizacji umowy, jeśli konieczność ta nastąpiła na skutek działania siły wyższej (np. klęski 

żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mającej bezpośredni wpływ na terminowość 

wykonywania usługi, 4) ewentualnej zmiany albo rezygnacji z podwykonawców, z 

zastrzeżeniem, iż jeżeli zmiana ta dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca 

powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ustawy w celu wykazania spełniania 

warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy, wówczas 

wykonawca zobowiązany będzie wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny 

podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 

wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, pod rygorem możliwości 

odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy z powodu utraty przez 

niego wymaganych zdolności do wykonania zamówienia. 5) zmiany sposobu realizacji 

zamówienia z samodzielnej realizacji przez wykonawcę, na realizację z udziałem 

podwykonawców, 6) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie 

mającym wpływ na realizację umowy, w tym zmiany wysokości wynagrodzenia należnego 

wykonawcy w przypadku: ustawowej zmiany stawek podatku VAT, zmiany wysokości 

minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 

10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, zmiany minimalnej stawki 

godzinowej, zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, zasad 

gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w 

ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, jeżeli zmiany te 

będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę, 7) konieczności 

zmiany cen w przypadku, kiedy zmiana ta będzie korzystna dla zamawiającego tzn. na cenę 

niższą, 8) konieczności wcześniejszego rozwiązania umowy przez zamawiającego, w 

szczególności w sytuacji likwidacji/ zmiany siedziby urzędu górniczego objętego umową, bez 

skutków prawnych i finansowych dla zamawiającego, 9) konieczności zmniejszenia 

maksymalnego wynagrodzenia brutto w przypadku likwidacji/ zmiany siedziby urzędu 

górniczego objętego umową o wartość niezrealizowaną umowy, 10) zmniejszenia lub 

zwiększenia przez zamawiającego powierzchni sprzątania w obiekcie objętym przedmiotem 

zamówienia przed zakończeniem wymaganego okresu świadczenia usługi, 11) zmiany 

wysokości wynagrodzenia miesięcznego z tytułu zmniejszenia lub zwiększenia przez 

zamawiającego powierzchni sprzątania w obiekcie objętym przedmiotem zamówienia przed 

zakończeniem wymaganego okresu świadczenia usługi. W przypadku zmiany powierzchni 

sprzątania wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia za wyjątkiem prawa do 

wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. Nowe wynagrodzenie 



zostanie obliczone według wzoru: X = (c / ym2) x zm2 gdzie: X = nowe wynagrodzenie 

brutto ym2 = łączna powierzchnia sprzątania przed zamianą określona w szczegółowym 

opisie przedmiotu zamówienia, c = miesięczne ryczałtowe wynagrodzenie brutto, zm2 = 

łączna powierzchnia sprzątania po zmianie. 12) zmiany terminu realizacji umowy, jeżeli 

zmiana taka jest konieczna w celu prawidłowego wykonania umowy z uwagi na okoliczności 

leżące po stronie zamawiającego, w szczególności z powodu przesunięcia terminu 

rozpoczęcia świadczenia usługi, wstrzymania realizacji umowy przez zamawiającego, 13) 

miarkowania kar umownych, w szczególności gdy kara umowna jest rażąco wygórowana. 

Powyższe postanowienia, z wyjątkiem zmiany wysokości wynagrodzenia należnego 

wykonawcy, o której mowa w ppkt 3.6), stanowią katalog zmian, na które zamawiający może 

wyrazić zgodę lub nie bez podawania uzasadnienia odmowy. Nie stanowią jednocześnie 

zobowiązania do wyrażenia takiej zgody zarówno przez zamawiającego jak i przez 

wykonawcę. Zmiany mogą nastąpić na pisemny wniosek jednej ze stron. 4. Nie stanowi 

zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1 ustawy w szczególności: a) zmiana danych 

związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana numeru rachunku 

bankowego), b) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów 

między stronami.  

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  
 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):  

 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym  
 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu:  
Data: 2019-06-18, godzina: 10:00,  

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia 

(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):  

 

Wskazać powody:  

 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu  

>  

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 

ofert)  

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 

przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 

niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone 

na sfinansowanie całości lub części zamówienia:  

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli 

środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, 

które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części 

zamówienia, nie zostały mu przyznane  

IV.6.6) Informacje dodatkowe:  
 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  
 


