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SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

Sąd Rejonowy 
z siedzibą w Chełmie 

adres: Al. I Armii Wojska Polskiego 16 
22-100 Chełm 

Świadczenie usług sprzątania pomieszczeń biurowych i posesji  
Sądu Rejonowego w Chełmie przy Al. I AWP 16 w Chełmie  

oraz Pl. Kościuszki 3 w Chełmie 

 

NIP           563-10-66-206 
telefon:     (0 82) 565-44-59 
faks:          (0 82) 565-44-59 
e-mail:     ewa.kuczynska1@chelm.sr.gov.pl 

strona internetowa: http://www.chelm.sr.gov.pl/ 

godziny urzędowania Sądu: 

poniedziałek  730 do 1800 

wtorek 

środa  

czwartek  730 do 1530 

piątek 

Nr Sprawy: ZP-PN- 3/16 

Z a t w i e r d z i ł: 

DYREKTOR  

Sądu Rejonowego w Chełmie 

/-/Urszula Stasieczek 

Chełm, dnia   15    grudnia 2016 r. 
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§ 1. 

 
NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

1. Sąd Rejonowy w Chełmie, zwany dalej „Zamawiającym”, zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w 

trybie przetargu nieograniczonego na „Świadczenie usług sprzątania pomieszczeń biurowych i posesji Sądu 

Rejonowego w Chełmie przy Al. I AWP 16 w Chełmie oraz Pl. Kościuszki 3 w Chełmie”, zgodnie z wymaganiami 

określonymi w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”. 

2. Do czynności podejmowanych w trakcie niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), zwanej 

dalej „ustawą” oraz w sprawach nieuregulowanych ustawą, przepisy ustawy – Kodeks cywilny.  

3. Adres Zamawiającego:  

Sąd Rejonowy w Chełmie  

Al. I Armii Wojska Polskiego 16  

22-100 Chełm 

4. REGON: 000322985 

5. NIP: 563-10-66-206 

6. Tel.: (82) 565-44-59 

7. Faks: (82) 565-44-59 

8. Adres strony internetowej na, której Zamawiający udostępnia SIWZ: www.chelm.sr.gov.pl Zamawiający 

udostępnia SIWZ wraz z załącznikami na stronie internetowej co najmniej do upływu terminu składania ofert.  

9. Godziny pracy Sądu:  

od 7:30 do 18:00 (w poniedziałki),  

od 7:30 do 15:30 (od wtorku do piątku),  

w dni pracujące dla Zamawiającego.  

10. Zamawiający wymaga, aby wszelkie pisma związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, w 

tym wszelkie wnioski, zapytania, oświadczenia, kopia odwołania były kierowane wyłącznie na wyżej wskazany 

adres. Jakiekolwiek inne zaadresowanie może wpłynąć na złe skierowanie pisma, co może spowodować 

niezachowanie ustawowych terminów z winy wnoszącego.  

§ 2. 

 
TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy.  

§ 3. 

 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiot zamówienia obejmuje:  

a)  kompleksowe usługi sprzątania pomieszczeń biurowych i terenu posesji oraz utrzymanie terenów zielonych, 

z zastrzeżeniem, że:  

 łączna powierzchnia objęta usługą sprzątania wynosi:  
o wewnętrzna – 4.265,24 m2 
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o zewnętrznych – 7.234,93 m2
 (w tym tereny zielone – 3.483,19 m2, powierzchnia parkingów 

samochodowych – 649,62 m2
, pozostały teren to zewnętrzne ciągi komunikacyjne – schody, chodniki, 

opaski przybudynkowe, itp. – 3.102,12 m2);  

b)  Wykonawca zobowiązany będzie w ramach sprzątania pomieszczeń biurowych i terenu posesji do 

świadczenia usług minimum 5 razy w tygodniu (w dni pracujące dla Zamawiającego), oraz utrzymania 

terenów zewnętrznych w bieżącej czystości;  

c)  kompleksowe usługi sprzątania obejmują m. in.:  

 w odniesieniu do powierzchni wewnętrznych: sprzątanie pomieszczeń biurowych, korytarzy, holi, klatek 

schodowych, ciągów komunikacyjnych, schodów, pomieszczeń WC, łazienek, mycie okien i innych 

powierzchni, czyszczenie mebli, wykładanie koszy workami foliowymi, wynoszenie śmieci we wskazane 

miejsce, czyszczenie wycieraczek do obuwia, pranie i odkurzanie wykładzin podłogowych oraz zmywanie, 

froterowanie podłóg;  

 w odniesieniu do powierzchni zewnętrznych:  

 utrzymywanie terenów zielonych: zbieranie śmieci, koszenie, pielęgnacyjne podcinanie drzew  

i krzewów, grabienie;  

 utrzymanie powierzchni parkingów i pozostałych terenów zewnętrznych: zbieranie śmieci, w razie 

potrzeby zmywanie, zamiatanie, usuwanie śniegu, czyszczenie lamp wewnętrznych na parkingach 

sądowych, czyszczenia drzwi;  

d)  wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia środków i sprzętu niezbędnego do realizacji usługi, a także 

dostaw mydła w płynie, papieru toaletowego, ręczników papierowych, kostek WC oraz piasku i innych 

środków do zwalczania oblodzenia ciągów komunikacyjnych. 

 

Uwaga: Jeżeli czynności wykonywane w ramach realizacji zamówienia będą miały charakter czynności, 

o których mowa w art.22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2014r. poz.1502 

ze zm.) wówczas Zamawiający wymaga aby czynności te wykonywane były przez osoby zatrudnione 

przez Wykonawcę (Podwykonawcę) na podstawie umowy o pracę. 

Za czynności, o których mowa w art.22 §1 k.p. Zamawiający uważa w szczególności czynności osób 

sprzątających. W konsekwencji Zamawiający wymaga, aby ww. osoby były zatrudnione na podstawie 

umowy o pracę przez cały okres realizacji zamówienia. W celu kontroli realizacji powyższego 

obowiązku Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy przedłożenia przed rozpoczęciem wykonywania 

tych czynności, wykazu osób wraz z kserokopiami zawartych z nimi umów o pracę. W przypadku 

zmiany składu osobowego osób pozostających w stosunku pracy i realizacji czynności objętych 

zamówieniem Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie każdorazowo do złożenia kserokopii umów o 

pracę, nie później jednak niż przed przystąpieniem danej osoby /tych osób do pracy. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ. 

3. Zamawiający wymaga, aby wszystkie osoby wykonujące czynności w trakcie realizacji zamówienia na usługę 

sprzątania budynków Sądu Rejonowego w Chełmie były zatrudnione przez wykonawcę lub podwykonawcę na 

podstawie umowy o pracę.  

4. Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, określony w ust. 3, dotyczy osób, które będą wykonywać 

czynności niezbędne do realizacji zamówienia, wymienione w załączniku nr 1 do SIWZ. 

5. Osoby, które będą wykonywały bezpośrednio usługi na rzecz Zamawiającego (sprzątające, a także sprawujące 

bezpośredni nadzór) nie mogą być skazane za popełnienie przestępstwa/przestępstwa skarbowego. Do 

świadczenia usługi nie mogą być dopuszczone osoby, które figurują jako osoby skazane w Kartotece Karnej 

Krajowego Rejestru Karnego. Osoby sprzątające, a także sprawujące nadzór, zobowiązane są do znajomości 

przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1167) oraz 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.) oraz 

przepisów dotyczących odpowiedzialności karnej za naruszenie tajemnicy państwowej i służbowej. 
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6. Nomenklatura wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

1) 90.91.92.00 – 4 (Usługi sprzątania biur),  

2) 90.91.40.00 – 7 (Usługi sprzątania parkingów),  

3) 90.62.00.00 – 9 (Usług odśnieżania),  

4) 77.31.41.00 – 5 (Usługi w zakresie trawników).  

7. Zamawiający nie dokonał podziału zamówienia i w związku z tym nie dopuszcza możliwości składania ofert 

częściowych.  

8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.  

9. Zamawiający nie przewiduje dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.  

10. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez Wykonawcę wykonania części lub całości zamówienia 

podwykonawcom. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie części 

zamówienia (zakresu), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.  

§ 4. 

 
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Umowa obowiązywać będzie od dnia podpisania przez okres  6 m-cy. 

 

§ 5. 

 
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA O KTÓRYCH MOWA W ART.24 UST.5 

 

Uwaga: Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego 

oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału 

w postępowaniu. Zamawiający udzieli zamówienia publicznego Wykonawcy, którego oferta w toku 

oceny ofert nie zostanie odrzucona i zostanie uznana za najkorzystniejszą, tzn. otrzyma największą 

liczbę punktów na podstawie kryteriów opisanych w § 14. Jeżeli jednak Wykonawca o którym mowa 

w zdaniu 2 uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczenia 

oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną 

spośród pozostałych ofert.  

 

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 
1) Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1 oraz ust.5 ustawy; 
2) Spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o 

zamówieniu i SIWZ 
2. Warunki udziału w postępowaniu 

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

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z 
odrębnych przepisów; 

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej; 
c) zdolności technicznej lub zawodowej 
- określone przez zamawiającego w ogłoszeniu i SIWZ. 

2)  Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 
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       3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do  

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

        4) Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się 

o udzielenie zamówienia.  

        5) Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, 

zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy o w sprawie zamówienia publicznego, umowy 

regulującej współpracę tych wykonawców. 

3. Określenie warunków udziału w postępowaniu 

      1) Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w §5 ust.2 pkt.1) lit.a) 

SIWZ; 

      2) Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w §5 ust.2 pkt.1) lit.b) 

SIWZ; 

      3) Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w §5 

ust.2 pkt.1) lit.c) SIWZ, jeżeli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu do 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał/ 

wykonuje co najmniej dwie główne usługi rozumiane jako dwie umowy/ dwa zamówienia o wartości 

brutto co najmniej 150 000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy zł 00/100) w odniesieniu do jednej 

umowy/ jednego zamówienia polegającej na świadczeniu usług sprzątania. 

     4) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w 

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

zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, 

niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

     5) 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. 

     6) Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub 

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

spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu 

podstawy wykluczenia, o których mowa w art.24 ust.1 pkt.13-22 i ust.5 ustawy Pzp. 

     7) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu o 

którym mowa w §5 ust.3 pkt.4 SIWZ, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w 

postepowaniu 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 zdolności   

              techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną w której mowa w §5 ust.3 pkt.3 
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    8) W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach 

określonych w art.22a ustawy Pzp. będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym 

należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi 

podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający może żądać dokumentów, które 

określają w szczególności: 

             1. zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

             2.  sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu   

                 zamówienia publicznego; 

3. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 

4. czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału 
w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, 
zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 

      9) Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na 
zasadach określonych w art.22a ustawy Pzp przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów 
dokumentów  wymienionych w §6 ust.3 pkt.1-8 SIWZ. 

     10) Zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w §6 ust.3 pkt.1-8 
SIWZ, dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który 
nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasach określonych w 
art.22a ustawy Pzp. 

4. Zgodnie z art.24 ust.1 ustawy Pzp z postępowania o udzielenia zamówienia wyklucza się: 

   1) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku 
podstaw wykluczenia; 

   2) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 

       1. o którym mowa w art.165a, art.181-188, art.189a, art.218-221, art.228-230a, art.250a, art.258 lub 
270-309 ustawy z dnia 06 czerwca 1997r. - Kodeks karny (t.j. Dz.U. z 2016, poz.1137 ze zm.) lub art.46 lub 
art.48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (t.j. Dz.U. z 2016, poz.176 ze zm.); 

      2. o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art.115 §20 ustawy z dnia 06 czerwca 1997r. – 
Kodeks karny; 

      3. skarbowe; 

      4. o którym mowa w art.9 lub art.10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012r. o skutkach powierzania 
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej (Dz.U. z 2012r.,poz.769); 

  3) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki 
w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-
akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w §5 ust.4 pkt.2 SIWZ. 

   4) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną 
o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba 
że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych 
należności. 

  5) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził 
zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki 
udziału w postępowaniu lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych 
dokumentów. 
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  6) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w 
błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

  7) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub 
pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

   8) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego 
pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej 
umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane 
tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z 
udziału w postępowaniu. 

   9) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji 
między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za 
pomocą stosownych środków dowodowych. 

  10) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o 
zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002r. o odpowiedzialności podmiotów 
zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz.U. z 2015r. poz.1212,1844 i 1855 oraz z 2016r. poz. 
437 i 544). 

  11) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o 
zamówienie publiczne. 

  12) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 
2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2015r. poz.184,1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, 
oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące 
między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia. 

5. Na podstawie art.24 ust.5 ustawy Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający 
wyklucza również wykonawcę: 

   1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu 
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd 
zarządził likwidację jego majątku w trybie art.332 ust.1 ustawy z dnia 15 maja 2015r. – Prawo 
restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015r. poz.978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016r. poz.615) 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, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art.366 ust.1 ustawy z dnia 28 
lutego 2003r. – Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2015r. poz.233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016r. 
poz.615) 

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

   3) jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w art.24 ust.1 pkt.14 Pzp, uprawnione do 
reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art.17 ust.1 pkt.2-4 Pzp z: 

         1. zamawiającym, 

         2. osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego, 

         3. członkami komisji przetargowej, 

         4. osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art.17 ust.2a Pzp 

- chyba, że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny sposób niż przez 
wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu. 
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   4) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu 
wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o 
którym mowa w art.3 ust.1 pkt.1-4 Pzp, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia 
odszkodowania. 

   5) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom 
pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, 
ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych. 

   6) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce 
jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub 
prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym mowa w pkt.5). 

   7) wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszenie obowiązków wynikających z 
przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli 
wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000 złotych. 

   8) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne 
lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z 
wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art.24 ust.1 pkt.15 Pzp, chyba że wykonawca dokonał płatności 
należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub 
grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności. 

§ 6. 

 
WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW 

UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK POSTAW WYKLUCZENIA 

1. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunku dotyczącego zdolności technicznej lub 

zawodowej określonego w §5 ust.3 pkt.3 SIWZ zamawiający żąda od wykonawcy: 

Wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie 

ostatnich trzech 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 

zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane 

należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez 

podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są 

wykonywane, 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 

wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane 

nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

2. Jeżeli w dokumentach składanych w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, kwoty 

będą wyrażone w walucie obcej, kwoty te zostaną przeliczone na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do 

walut obcych ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu 

zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. 

3. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający żąda 

następujących dokumentów:  

1) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z 

opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 

lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem 

podatkowym  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;  
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2) zaświadczenia właściwej jednostki terenowej organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega 

z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 

miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, 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; 

3) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli 

odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw 

wykluczenia na podstawie art.24 ust.5 pkt.1 Pzp; 

4) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej 

decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne 

lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających 

dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego 

porozumienia w sprawie spłat tych należności; 

5) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu 

ubiegania się o zamówienie publiczne; 

6) oświadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na 

kare ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przed zamawiającego na podstawie art.24 

ust.5 pkt.5 i 6 Pzp; 

7) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu 

obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o 

zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art.24 ust.5 pkt.7 

Pzp; 

8) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w 

ustawie z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016r. poz.716) 

9) oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w 

przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem 

dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 

konkurencji w postępowaniu. 

4. Zgodnie z art.24 ust.11 ustawy Pzp wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej 

informacji dotyczących kwoty, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz 

adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i 

warunków płatności zawartych w ofertach, przekazuje zamawiającemu 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. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust.1 pkt.23 ustawy Pzp stanowi załącznik 

nr 8 do SIWZ. 

5. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast 

dokumentów o których mowa w §6 ust.3 SIWZ: 

1)  pkt.1-3 –składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 

        a) nie  zalega z opłacaniem podatków, opłat składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że 

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, 

        b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 

6.  Dokumenty, o których mowa w §6 ust.5 pkt.1 lit.b) SIWZ, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Dokument, o 
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którym mowa w §6 ust.5 pkt.1 lit.a) SIWZ, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

tego terminu 

7. 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 §6 ust.5 SIWZ, 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. Przepis §6 ust.6 SIWZ stosuje się. 

8. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się 

do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub 

miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego 

dokumentu. 

9. Zgodnie z art.24 ust.8 ustawy Pzp. wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1 pkt.13 i 14 

oraz 16-20 lub ust.5 ustawy Pzp. może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające 

do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub 

przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, 

wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych 

środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym 

przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania 

pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym 

wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres 

obowiązywania tego zakazu. 

10. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności 

wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie art.24 ust.8 ustawy Pzp. 

11.  Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach 

określonych w art.22a ustawy Pzp, przedstawienia  w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów 

wymienionych w §6 ust.3 pkt.1 -8 SIWZ. 

12. Zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w §6 ust.3 pkt.1-8 SIWZ, 

dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest 

podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art.22a ustawy 

Pzp. 

§ 7.  

 

 ZASADY SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW ORAZ WYBORU OFERTY 

1. Do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym przez 

zamawiającego ogłoszeniu o zamówieniu i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Informacje zawarte w 

oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału 

w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 i 4 do SIWZ. 

2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich 

podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w 

postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w §7 ust.1 SIWZ. 

3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy z 

wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te musi potwierdzać spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 
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4. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia z postępowania, jeżeli zamawiający posiada 

oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i 

ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o 

informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2014r. poz.1114 oraz z 2016r. 

poz.352). 

5. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć 

podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. 

6. Zgodnie z art.24aa ust.1 ustawy Pzp. zamawiający w postępowaniu najpierw dokona oceny ofert, a następnie 

zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz 

spełnia warunki udziału w postępowaniu. Zgodnie z art.26 ust.2 ustawy Pzp zamawiający przed udzieleniem 

zamówienia wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie 

krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu, spełnianie przez oferowane usługi wymagań określonych przez 

zamawiającego oraz brak podstaw wykluczenia. 

7. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty będą budzić wątpliwości 

zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były 

wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumentu w tym zakresie. 

8. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w §5 (tj. 

składanych w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu) rozporządzenia 

Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od 

wykonawcy, okresu ich ważności oraz form, w jakich dokumenty te mogą być składane (Dz.U. z 2016r. poz.1126) – 

dalej zwanego „rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r.” 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. 

9. W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w §5 (tj. składanych w 

celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu) rozporządzenia Ministra 

Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r., 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 i 

dokumentów, o ile są one aktualne. 

10. W przypadku, o którym mowa w §7 ust.8 SIWZ zamawiający może żądać od wykonawcy przedstawienia 

tłumaczenia na język polski wskazanych przez wykonawcę i pobranych samodzielnie przez zamawiającego 

dokumentów. 

11. Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. dotyczące wykonawcy i 

innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art.22a 

ustawy Pzp oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale. 

12. Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r., inne niż oświadczenia, o 

których mowa w §7 ust.11 SIWZ, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 
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13. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot na którego zdolnościach 

lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo 

podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 

14. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej. 

15. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, o których 

mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy 

złożona kopia dokumentów jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 

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

17. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w §7 ust.1 SIWZ, oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, spełnianie przez oferowane usługi wymagań 

określonych przez zamawiającego lub brak podstaw wykluczenia, lub innych dokumentów niezbędnych do 

przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane 

przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do 

udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub  

udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.  

18. Jeżeli wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złoży wadliwe pełnomocnictwa, zamawiający 

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

odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

19. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń 

lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, spełnianie przez oferowane usługi 

wymagań określonych przez zamawiającego oraz brak podstaw wykluczenia – wskazanych w ogłoszeniu o 

zamówieniu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

20. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości zamawiającego, 

może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były wykonane, o dodatkowe 

informacje lub dokumenty w tym zakresie. 

21. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, 

zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych 

oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w 

postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty 

nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 

§ 8 

INFORMACJA O SPOSOBIE PROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI  

ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH  

DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

1. W postępowaniu komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się zgodnie z wyborem 

zamawiającego: osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w 

rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 1030) 
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2. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 

faksem lub drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. oświadczeniu usług drogą elektroniczną, 

każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

3.  W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający przyjmuje, że 

dokumenty przez Zamawiającego, na numer faksu lub adres e-mail podany przez Wykonawcę, zostały mu doręczone 

w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma.  

4. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje należy przekazywać do Zamawiającego: 

- pisemnie na adres: Sąd Rejonowy w Chełmie, Al. I AWP 16, 22-100 Chełm 

- za pomocą faksu na nr (82) 565-44-59 

- drogą elektroniczną: ewa.kuczynska1@chelm.sr.gov.pl 

5. Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami: Ewa Kuczyńska, fax(82) 565-44-59, adres e-mail: 
ewa.kuczynska1@chelm.sr.gov.pl 

6. Każdy z Wykonawców może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o udzielenie wyjaśnień dotyczących treści 
SIWZ. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem 
terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął nie później niż do końca dnia, 
w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

7. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w §8 
ust.6, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez 
rozpatrywania.  

8. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w §8 ust.6 

9. Wszelkie pytania dotyczące wyjaśnienia treści niniejszej SIWZ powinny być wnoszone w języku polskim lub wraz z 
tłumaczeniem na język polski.  

10. Wyjaśnienia oraz modyfikacje będą dokonywane na zasadach i w trybie art.38 ustawy Pzp. 

11. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych wyjaśnień, jako obowiązującą 
należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego 

12. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców. 

13. Adres strony internetowej, na której zamieszczone jest ogłoszenie o zamówieniu oraz specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia: www.chelm.sr.gov.pl  Na stronie tej Zamawiający będzie również zamieszczał inne 
informacje związane z niniejszym postępowaniem zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych. 

14. SIWZ (materiały przetargowe) można także uzyskać w siedzibie Zamawiającego 22-100 Chełm, Al. I AWP 16, pokój 
43. 

§ 9. 
 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 
 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.  

§ 10. 

 
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

mailto:ewa.kuczynska1@chelm.sr.gov.pl
http://www.chelm.sr.gov.pl/
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Wykonawca zgodnie z art.85 ust.1 ustawy Pzp pozostanie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu 

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.  

§ 11. 

 
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

Oferta winna być sporządzona w formie pisemnej, w języku polskim. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie 
oferty w postaci elektronicznej, opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy 
ważnego kwalifikowanego certyfikatu.  

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim i zamawiający nie wyraża zgody na 

złożenie oświadczeń, oferty oraz innych dokumentów w jednym z języków powszechnie używanych w handlu 

międzynarodowym. 

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

3. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 

4. Wzór formularza oferty stanowi załącznik nr 2 do SIWZ. 

5. Ofertę sporządza się w sposób staranny, czytelny i trwały. Stwierdzone przez wykonawcę w ofercie błędy i 

omyłki w zapisach – przed jej złożeniem – poprawia się przez skreślenie dotychczasowej treści i wpisanie nowej, 

z zachowaniem czytelności błędnego zapisu oraz podpisanie poprawki i zamieszczenie daty dokonania poprawki. 

6. Ofertę należy przygotować tak, by z zawartością oferty nie można było zapoznać się przed upływem terminu 

otwarcia ofert. 

7. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca. 

8. Dokumenty składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, 

za wyjątkiem dokumentu pełnomocnictwa, który należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej 

notarialnie. 

9. Wszystkie dokumenty składające się na ofertę powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do 

występowania w imieniu Wykonawcy, a w przypadku składania oferty wspólnej – przez pełnomocnika 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Jeżeli Wykonawca (firma lub spółka cywilna) 

nie ustanowi pełnomocnika, oświadczenia powinny być podpisane przez wszystkie osoby uprawnione zgodnie z 

wypisem z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. 

10. Każdy wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego tylko jedną 

ofertę. 

11. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć 

podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. Informację w tym zakresie należy umieścić 

w formularzu ofertowym. W przypadku braku wskazania w formularzu ofertowym części zamówienia, której 

wykonanie będzie powierzone podwykonawcom, przyjmuje się, że całość zamówienia zostanie zrealizowana 

siłami własnymi wykonawcy. 

12. Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzeże, że nie 

mogą być one udostępniane oraz wykaże, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

Załączniki zawierające informacje zastrzeżone wykonawca powinien umieścić w oddzielnym pakiecie spiętym, z 

ponumerowanymi stronami, opatrzonym nazwą: „Załączniki zastrzeżone – informacje stanowiące tajemnicę 

przedsiębiorstwa”. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art.86 ust.4 ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 

13. Zaleca się spięcie na trwałe wszystkich dokumentów oraz ponumerowanie wszystkich stron oferty. 
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14. Zaleca się, aby oferta zawierała dane Wykonawcy, dotyczące numeru REGON, NIP, adresu poczty elektronicznej, 

nr telefonu i faksu. 

15. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienie złożonej oferty tylko przed 

upływem terminu składania ofert. Wykonawca zobowiązany jest wówczas złożyć pisemne powiadomienie o 

wprowadzeniu zmian według takich samych zasad jak składana oferta, tj. w zamkniętym opakowaniu (kopercie), 

przy czym opakowanie to powinno być oznakowane napisem „ZMIANA”. Opakowanie to zostanie otwarte przy 

otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany. 

16. Wykonawca może wycofać się z postępowania przed upływem terminu składania ofert poprzez złożenie 

pisemnego zawiadomienia z napisem na opakowaniu zewnętrznym (kopercie) „WYCOFANIE”. Opakowanie takie 

zostanie otwarte w pierwszej kolejności. Opakowanie z ofertą wycofana nie będzie otwierane. 

17. Oferty należy składać w nieprzejrzystych zaklejonych kopertach lub trwale zamkniętych opakowaniach: 

Opakowanie zewnętrzne powinno być zaadresowane na adres: 

Sąd Rejonowy w Chełmie, Al. I AWP 16, 22-100 Chełm oraz powinno zawierać napis:  

"OFERTA W POSTĘPOWANIU NA ŚWIADCZENIE USŁUG SPRZĄTANIA POMIESZCZEŃ BIUROWYCH I POSESJI W 

BUDYNKACH SĄDU REJONOWEGO W CHEŁMIE Al. I AWP 16 w Chełmie, Pl. Kościuszki 3 w Chełmie – SPRAWA: 

ZP-PN- 3/16  

NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM  - 23 grudnia 2016 r. GODZINA 09:15” 

 

Na opakowaniu wewnętrznym należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy oraz napis: 

"OFERTA W POSTĘPOWANIU NA ŚWIADCZENIE USŁUG SPRZĄTANIA POMIESZCZEŃ BIUROWYCH I POSESJI W 

BUDYNKACH SĄDU REJONOWEGO W CHEŁMIE Al. I AWP 16 w Chełmie, Pl. Kościuszki 3 w Chełmie – SPRAWA: 

ZP-PN- 3/16 „.  

18. Dokumenty składające się na ofertę: 

1) Formularz ofertowy (wg wzoru załącznika nr 2 do SIWZ – w przypadku składania oferty przez podmioty 

występujące wspólnie należy podać nazwy (firmy) oraz dokładne adresy wszystkich Wykonawców 

składających ofertę wspólną. 

2) Formularz cenowy – załącznik nr 3 do SIWZ 

3) Oświadczenia, o których mowa w §7 ust.1 niniejszej SIWZ 

19. Sposób poprawiania omyłek w ofertach Wykonawców: 

Zamawiający poprawia omyłki w ofercie zgodnie z zasadami określonymi w art.87 ustawy Prawo zamówień 

publicznych, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona  

§ 12. 

 
MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

1. Oferty należy składać w Biurze Podawczym Sądu (Chełm, Al. I AWP 16, pokój nr 11) albo przesłać pocztą (firmą 

kurierską) na adres wskazany przez Zamawiającego w § 1 ust. 3 SIWZ. 

2. Termin składania ofert upływa dnia 23 grudnia 2016 r. o godzinie 09:00.  

3. Oferty nadesłane pocztą będą zakwalifikowane do postępowania pod warunkiem dostarczenia ich przez pocztę 

(firmę kurierską) do Sądu Rejonowego w Chełmie nie później niż do dnia 23 grudnia 2016 r. do godziny 09:00 

włącznie.  

4. Oferta złożona po terminie zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy bez otwierania koperty wewnętrznej..  
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5. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w Chełmie przy Al. I AWP 16, w sali konferencyjnej - 

pokój nr 68 dnia 23 grudnia 2016 r. o godzinie 09:15.  

6. Otwarcie ofert nastąpi w obecności Wykonawców, przy czym obecność Wykonawców przy otwieraniu ofert nie 

jest obowiązkowa 

7. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia.  

8. Ocena ofert nastąpi na podstawie kryteriów wymienionych w §14 niniejszej SIWZ. 

9. Zamawiający może żądać złożenia dodatkowych wyjaśnień dotyczących treści ofert w toku ich badania i oceny. 

10. Jeżeli w ofercie wykonawca poda cenę napisaną słownie inną niż cenę napisaną cyfrowo, podczas otwarcia ofert 

zostanie podana cena napisana słownie. 

11. Zgodnie z art.86 ust.5 ustawy Pzp niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie 

internetowej informacje dotyczące: 

1) Kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 

2) Firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, 

3) Ceny, termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. 

§ 13. 

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CEN 

1. Cena ofertowa musi być wyrażona w złotych polskich i zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku. 

2. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, zgodnie z zakresem i przedmiotem 

zamówienia określonym w SIWZ. W cenie tej powinny być również uwzględnione wszelkie należne opłaty i 

podatki wraz z podatkiem od towarów i usług – VAT 

3. Ceny w ofercie należy określać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Kwoty należy zaokrąglać do 

pełnego grosza w taki sposób, że końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe 

zaokrągla się do 1 grosza. 

4. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego 

zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do 

przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi 

przepisami. Wykonawca składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do 

powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których 

dostawa lub  świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku 

(załącznik nr 2 do SIWZ).  

5. Zamawiający dokonywać będzie rozliczeń z Wykonawcą w walucie polskiej (PLN).przyjmie cenę wynikającą z 

Formularza Cenowego. 

§ 14. 

 

OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM 

WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 

1. Zamawiający przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty stosować będzie kryteria: 

Cena = 60% 
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Doświadczenie w realizacji usług sprzątania = 30% 

Częstotliwość mycia okien = 10% 

2. Do oceny zostanie przyjęta cena brutto oferty 

3. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą  łączną liczbę punktów w 

zastosowanych kryteriach oceny ofert, tj. za cenę, doświadczenie w realizacji usług sprzątania oraz częstotliwość 

mycia okien. 

4. Dla oceny punktowej ofert zastosowane zostaną wzory: 

Kryterium Cena: 
 

𝐶 =
𝐶𝑚𝑖𝑛

𝐶𝑜𝑓
× 60 𝑝𝑘𝑡 

 

 

gdzie:  

𝐶  – liczba punktów w kryterium cena 

𝐶𝑚𝑖𝑛 – najniższa cena ofertowa (brutto) spośród wszystkich ofert podlegających ocenie  

𝐶𝑜𝑓 – cena oferty ocenianej (brutto)  

 

         Kryterium Doświadczenie w realizacji usług sprzątania: 

         Maksymalna liczba punktów, jaką może otrzymać oferta za to kryterium wynosi 30 pkt. 

Wykonawca otrzyma: 10 punktów za 3 usługi; 20 punktów za 4 usługi lub 30 punktów za 5 usług sprzątania 

pomieszczeń biurowych i wartości co najmniej 150.000,00 zł brutto za każdą usługę, wykonaną lub 

wykonywaną w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie, ocenianych na podstawie załączonego do oferty wykazu wykonanych 

lub wykonywanych usług – wg załącznika nr 8 do SIWZ. Wykonawca załączy dowody potwierdzające, że usługi 

wyszczególnione w wykazie zostały wykonane należycie lub są wykonywane należycie. 

Jeżeli Wykonawca wykaże większą liczbę usług niż 5, Zamawiający przyzna maksymalną liczbę , tj.30 pkt. 

Usługi wykazane w ww. wykazie będą brane pod uwagę wyłącznie do oceny w kryterium „Doświadczenie”. 

Wykaz ani załączone dowody potwierdzające, że usługi wyszczególnione w wykazie zostały wykonane należycie 

lub są wykonywane należycie nie należy do dokumentów, o których mowa w art.25 ust.1 oraz art.25a ust.1 

ustawy Pzp, a tym samym nie podlega przepisom art.26 ust.3 ustawy Pzp. 

Ponieważ usługi wyszczególnione w ww. wykazie nie są wykazywane w celu potwierdzenia spełniania warunków 

udziału w postępowaniu, muszą stanowić doświadczenie własne wykonawcy składającego ofertę, tj. muszą być 

wykonane lub wykonywane samodzielnie przez Wykonawcę. 

Jeżeli Wykonawca nie przedstawi takiej usługi w swoim wykazie oraz nie dołączy dowodów zgodnie z 

wymaganiami Zamawiającego, otrzyma zero punktów w tym kryterium. 

Kryterium Częstotliwość mycia okien: 

Zamawiający dokona oceny na podstawie oświadczenia wykonawcy złożonego w formularzu ofertowym, 

dotyczącego częstotliwości mycia okien w całym okresie umownym: 

Wymagana przez Zamawiającego minimalna ilość mycia okien wynosi  1raz w okresie trwania umowy. 

Jeżeli Wykonawca nie poda w ofercie żadnej częstotliwości mycia okien w ciągu trwania umowy, otrzyma zero 

punktów. 

Jeżeli Wykonawca wskaże w ofercie Częstotliwość mycia okien 2 razy w ciągu trwania umowy, otrzyma 5 pkt. 

Jeżeli Wykonawca wskaże w ofercie Częstotliwość mycia okien 3 razy w ciągu trwania umowy, otrzyma 10 pkt. 

Liczba punktów przyznanych we wszystkich kryteriach zostanie ustalona według następującego wzoru: 
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W = C + D + M 

gdzie: 

W – liczba punktów stanowiąca sumę punktów przyznanych we wszystkich kryteriach 

C – liczba punktów przyznana w ramach kryterium cena 

D – liczba punktów przyznanych w ramach kryterium doświadczenie 

M – liczba punktów przyznanych w ramach kryterium częstotliwość mycia okien. 

 

5. Zamawiający dokona wyboru oferty Wykonawcy, którego oferta uzyska największą łączną liczbę punktów we 

wszystkich kryteriach. 

 

§ 15. 

 
INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU 

ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

1. Po dokonaniu wyboru oferty Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty 

2. Ogłoszenie o wyborze oferty zostanie zamieszczone na stronie internetowej: www.chelm.sr.gov.pl oraz w 

miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.  

3. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest: 

a) Podpisać umowę w sprawie zamówienia publicznego, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia oraz złożoną ofertą w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, zgodnie z art.94 

ust.1 ustawy Pzp. 

b) W przypadku wyboru oferty podmiotów występujących wspólnie – Wykonawca powinien dostarczyć 

umowę regulującą współpracę tych podmiotów w przedmiocie wykonywania zamówienia przed zawarciem 

umowy w sprawie zamówienia publicznego – w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z 

oryginałem przez Wykonawcę.  

4. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty, 

potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy (w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za 

zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, pełnomocnictwo w formie oryginału lub kopii poświadczonej 

notarialnie), o ile umocowanie to nie wynika z dokumentów dołączonych do oferty. 

5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez 

przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania. 

§ 16. 

 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  
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§ 17. 

 

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W 

SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY 

WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH 

WARUNKACH 

1. Do SIWZ dołączony został wzór Umowy stanowiący załącznik nr 4.  

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na 

podstawie, której dokonano wyboru oferty na warunkach określonych w postanowieniach załączonego do SIWZ 

wzoru Umowy (załącznik nr 4 do SIWZ).  

§ 18. 

 

POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA  

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub 

może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. Środki ochrony prawnej wobec 

ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art.154 

pkt.5 ustawy. 

1. Odwołanie: 

1) Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest 
zobowiązany na podstawie ustawy. 

2) Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 
ust.8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności określonych w art.180 ust.2 ustawy 

3) Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności przez zamawiającego, której zarzuca 
się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz 
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 

4) Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo postaci elektronicznej, podpisane 
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu 
lub równoważnego środka, spełniającego wymagania  dla tego rodzaju podpisu. 

5) Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w 
taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż 
zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli 
przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej. 

2. Zgodnie z art.181 ustawy: 

1) Wykonawca lub uczestnik konkursu może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania 
poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub 
zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje 
odwołanie na podstawie art.180 ust.2 ustawy. 

2) W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje 
czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności 

3) Na czynności, o których mowa w pkt.2, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art.180 ust.2 ustawy. 

3. Terminy do wniesienia odwołania 

3) Odwołanie wnosi się : 
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a) W terminie 5 dni i od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę do 
jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art.180 ust.5 zdanie drugie ustawy 
albo 

b) W terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób 
- w przypadku, gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na 

podstawie art.11 ust.8 ustawy p.z.p. 

2) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie 

przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 

wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest 

mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy p.z.p. 

3) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt.1 i 2 wnosi się: w przypadkach zamówień, których 

wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy p.z.p. 

– w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było 

powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

4. Skarga do sądu 

1) Na orzeczeni Izby stornom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 
2) Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby. 

§ 19. 

OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

§ 20. 

WYMAGANIA, O KTÓRYCH MOWA W ART.29 UST.3A USTAWY PZP 

1. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art.29 ust.3a ustawy Pzp: 

Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 3 dni 
robocze, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu kopie umów o pracę zawartych przez Wykonawcę z 
pracownikami świadczącymi usługi. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od pracowników 
zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. 

W przypadku zmiany pracowników wyszczególnionych w załączniku nr 4 do umowy, wykonawca zobowiązuje 
się każdorazowo do przedstawienia zamawiającemu aktualnego wykazu pracowników według danych 
zawartych w ww. załączniku wraz z odpowiednimi kserokopiami zaświadczeń. 

Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy świadczący usługi, o których mowa powyżej, będą w okresie 
realizacji umowy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 
1974r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.u z 2014r. poz. 1502 ze zm.) 

2. Uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w 
art.29 ust.3a ustawy Pzp. oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań: 

Nieprzedłożenie przez wykonawcę kopii umów zawartych przez wykonawcę z pracownikami świadczącymi 
usługi w terminie wskazanym przez zamawiającego zgodnie z §20 ust.1 będzie traktowane jako niewypełnienie 
obowiązku zatrudnienia pracowników świadczących usługi na podstawie umowy o pracę. 

Za niedopełnienie wymogu zatrudniania pracowników świadczących usługi na podstawie umowy o pracę w 
rozumieniu Kodeksu pracy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości iloczynu kwoty minimalnego 
wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę 
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(obowiązujących w chwili stwierdzenia przez zamawiającego niedopełnienia przez wykonawcę wymogu 
zatrudniania pracowników świadczących usługi na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu 
pracy) oraz liczby miesięcy w okresie realizacji umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego wymagania – 
za każdą osobę nie zatrudnioną przez wykonawcę na podstawie umowy o pracę. 

3. Rodzaje czynności niezbędne do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie 
realizacji zamówienia: 

Do czynności pracowników wykonujących usługę sprzątania należy sprzątanie pomieszczeń biurowych oraz 
sprzątanie posesji na zewnątrz budynków sądu. Zakres usług został podzielony na prace codzienne oraz na 
prace wykonywane cyklicznie w terminie zgodnie z harmonogramem podstawowych czynności. Wszystkie 
usługi wykonywane są w określonym miejscu, a szczegółowy zakres wykonywanych czynności został określony 
w załączniku nr 1 do SIWZ – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 

 

§ 21. 

 
INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 

PKT 6 JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE UDZIELENIE TAKICH ZAMÓWIEŃ 

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 
ustawy Pzp.  
 

§ 22 
 

OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE WARUNKI, JAKIM MUSZĄ 
ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE WRAZ Z WYBRANYMI KRYTERIAMI OCENY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA 

LUB DOPUSZCZA ICH SKŁADANIA 
 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
 

§ 23. 
 

ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ LUB STRONY INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY 
DOPUSZCZA POROZUMIEWANIE SIĘ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 

 
Zamawiający dopuszcza możliwości porozumiewania się drogą elektroniczną.  
Adres poczty elektronicznej podany został w § 7 ust. 13 SIWZ. 

§ 24. 

INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY 
ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ROZLICZENIE W WALUTACH OBCYCH 

1. Rozliczenia finansowe Zamawiającego z Wykonawcą prowadzone będą w PLN. 

2. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 
 

§ 25. 

INFORMACJE DOTYCZĄCE AUKCJI ELEKTRONICZNEJ 

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 
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§ 26. 

WYSOKOŚĆ ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDZIAŁ ICH ZWROT 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu 

§ 27. 

INFORMACJE O OBOWIĄZKU OSOBISTEGO WYKONANIA PRZEZ WYKONAWCĘ KLUCZOWYCH CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, 
JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOKONUJE TAKIEGO ZASTRZEŻENIA ZGODNIE Z ART.36a UST.2 USTAWY PRAWO 

ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 

Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. 

§ 28. 

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SIWZ 

Zamawiający załącza do specyfikacji istotnych warunków zamówienia niżej wymienione załączniki:  

- nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,  

- nr 2 – wzór Formularza Ofertowego,  

- nr 3 – wzór Formularza Cenowego,  

- nr 4 – wzór umowy,  

- nr 5 – wzór Formularza oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,  

- nr 6 – wzór Formularza oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego,  

- nr 7 –  wzór Formularza – Wykaz usług w ramach kryterium. 

- nr 8 – wzór Formularza oświadczenia dotyczącego przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

 

 

Komisja w składzie: 

Ewa Kuczyńska 

Michał Leonowicz 

Dariusz Nadworski 


