
Ogłoszenie nr 505891-N-2017 z dnia 2017-05-11 r.  
 

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Północ Sp. z o.o.: Sprzątanie nieruchomości 

oraz utrzymanie i pielęgnacja zieleni, pozostających w zasobie Towarzystwa Budownictwa 

Społecznego Warszawa Północ Sp. z o.o.. 

 

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 %)  

0% 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający  
Nie 

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli 

przeprowadzenie postępowania  
Tak 

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: Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Północ Sp. z o.o., 

krajowy numer identyfikacyjny 1724342000000, ul. ul. gen. T. Pełczyńskiego  30 , 01471   Warszawa, 

woj. mazowieckie, państwoPolska, tel. 22 3041111, 12, 13, e-mail tbs@tbspolnoc.pl, 

faks 223 041 114.  

Adres strony internetowej (URL): www.tbspolnoc.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: Podmiot prawa publicznego  

 

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  

http://www.tbspolnoc.pl/pl/zamowienieOver 

 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia 
Nie  

http://www.tbspolnoc.pl/pl/zamowienieOver 

 

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:  

Nie  

Inny sposób:  

 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny 

sposób:  

Tak  

Inny sposób:  

Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej na adres Towarzystwo Budownictwa 

Społecznego Warszawa Północ sp. z o.o.  

Adres:  

ul. Gen. T. Pełczyńskiego 30, 01-471 Warszawa 

 

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: Sprzątanie nieruchomości oraz utrzymanie 

i pielęgnacja zieleni, pozostających w zasobie Towarzystwa Budownictwa Społecznego Warszawa 

Północ Sp. z o.o..  

Numer referencyjny: TBS/PZP/10/2017  

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 sprzątanie nieruchomości - budynków mieszkalnych, 

terenów zewnętrznych oraz utrzymanie zieleni w zasobie Towarzystwa Budownictwa Społecznego 

Warszawa Północ Sp. z o.o., znajdującym się na terenie m.st. Warszawa przy ulicach: Parola 1, 

Zaokopowej 4/6, Strzeleckiej 21/25, Strzeleckiej 27/29, Otwockiej 16, Rudnickiego 4, 6, 8, 8A, 

Pełczyńskiego 28, 28A, 28B, 28C, 28D, 28E, 30A, 30B, 30C, garaż przy ul. Wrzeciono 65 2. Rodzaje 

powierzchni objętych zamówieniem W zakresie prac związanych z utrzymaniem czystości objętych 

zamówieniem występują trzy kategorie powierzchni: 1) zewnętrzne utwardzone, tj.: chodniki, drogi 

wewnątrzosiedlowe, place zabaw, altany śmietnikowe wraz z przylegającym terenem; 2) zewnętrzne 

zielone, tj.: trawniki, klomby, krzewy; 3) części wewnątrz budynków mieszkalnych, tj.: klatki 

schodowe oraz pomieszczenia i powierzchnie wspólne (dźwigi, wózkownie, korytarze piwniczne, 

suszarnie, garaże wielostanowiskowe, pomieszczenia techniczne). 3. Sprzęt, materiały i środki 

czystości niezbędne do realizacji prac objętych zamówieniem Do obowiązków Wykonawcy należy: 1) 

zabezpieczenie odpowiedniej ilości sprzętu oraz materiałów służących do efektywnego i 

prawidłowego wykonania usługi. 2) używanie własnych środków czystości. Środki czystości powinny 

być dobrej jakości, posiadać odpowiednie zezwolenia i atesty dopuszczające do stosowania w Polsce. 

Środki czystości muszą być odpowiednie do rodzaju sprzątanej powierzchni, a także stosowane przed 

upływem terminu przydatności do użycia i w okresie ważności gwarancji producenta. 3) zakup 

preparatów do odchwaszczania powierzchni utwardzonych (opasek przy budynkach, chodników, dróg, 

parkingów, zjazdów do garaży, patio, placów zabaw). 4) dostarczenie, na koszt własny środków do 

usuwania oblodzeń i gołoledzi (sól drogowa, chlorek wapnia), piachu do posypywania ciągów 

pieszych i jezdnych w okresie zimowym. 5) zapewnienie we własnym zakresie wyposażenia 

niezbędnego do podlewania, w tym węże, złączki, zraszacze ogrodowe. 4. Wymagania sprzętowe W 

celu realizacji zamówienia Wykonawca zapewni pracownikom wykonującym usługi utrzymania 

czystości następujące wyposażenie: 1) wózki dwuwiadrowe z wyciskarką – 15 szt., 2) maszyny 

prowadzone do mycia posadzek o szerokości roboczej minimum 550 mm – 2 szt. 3) odkurzacze 

przemysłowe do pracy na sucho i mokro - 2 szt., 4) kosiarki spalinowe szerokość robocza 55cm – 8 

szt., 5) podkaszarki spalinowe - 4 szt., 6) zamiatarki spalinowe szerokość robocza ok. 80 cm – 3 szt., 

W sezonie zimowym wykonawca musi zapewnić sprzęt do odśnieżania: 7) odśnieżarkę spalinową z 

napędem - 8 szt., 8) pojazd mechaniczny samobieżny z pługiem czołowym o szerokości lemiesza ok. 

1,5 m pozwalający na spychanie śniegu w zależności od ustawienia na prawą lub lewą stronę, lemiesz 

zabezpieczony przed uszkodzeniem i porysowaniem nawierzchni kamiennej jak i asfaltowej – 1 szt. 5. 

Ogólne zasady realizacji zamówienia 1) Czynności określone niniejszą SIWZ będą wykonywane w 

dni powszednie w godzinach pracy Zamawiającego to jest od 8:00 do 16:00, z wyłączeniem czynności 

opisanych w pkt 26 w tabeli zawartej w ust. 6. 2) W ramach realizacji przedmiotu zamówienia 

Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego o wszystkich 

dostrzeżonych usterkach, uszkodzeniach lub wadliwym działaniu instalacji i urządzeń przeznaczonych 

do wspólnego użytku (tj. oświetlenie, instalacje elektryczne, wod.-kan., oznakowanie budynków, 

śmietniki, ławki, wyposażenie placów zabaw, itp.). Jednocześnie Wykonawca zobligowany jest do 

zgłaszania dostrzeżonych nieprawidłowości, które mogą wskazywać na ingerencję w infrastrukturę 

techniczną budynku. Wykonawca jest zobowiązany przekazywać niezwłocznie informacje dotyczące 

niewykonania obowiązku wywozu nieczystości lub stwierdzenia nienależytego stanu pojemników na 

odpady. 3) Wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o 

pracę, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, osób wykonujących wskazane przez 

Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia na terenach Zamawiającego w 

Warszawie, przy ulicach i w następującym wymiarze czasu pracy: a) Parola 1 całość obiektu + garaż 



przy ul. Wrzeciono 65 – 8 godzin b) Zaokopowa 4/6 całość obiektu - 8 godzin c) Strzelecka 21/25 

wewnątrz budynku – co najmniej 4 godziny d) Strzelecka 27/29 wewnątrz budynku – co najmniej 4 

godziny e) Otwocka 16 – całość obiektu – co najmniej 4 godziny f) Strzelecka 21/25 i 27/29 - teren 

zewnętrzny – co najmniej 4 godziny g) Rudnickiego 4,6,8, 8A wewnątrz budynku – 8 godzin h) 

Rudnickiego 4,6,8,8A - teren zewnętrzny - co najmniej 4 godziny i) Pełczyńskiego 30A, 30B, 30C 

wewnątrz budynku - co najmniej 4 godziny j) Pełczyńskiego 28E, 28D wewnątrz budynku - co 

najmniej 4 godziny k) Pełczyńskiego 28A, 28C wewnątrz budynku - co najmniej 4 godziny l) 

Pełczyńskiego 28, 28B wewnątrz budynku - co najmniej 4 godziny 4) Zamawiający wymaga aby 

osoby skierowane do wykonywania pracy w ramach przedmiotu zamówienia wykonywały ją w nie 

pełnym wymiarze czasu pracy tj. ½ etatu. Przy czym przez ½ etatu należy rozumieć pracę w wymiarze 

4 godz. dziennie w 40 godzinnym tygodniu pracy. Powyższe zapisy mają zastosowanie również do 

pracowników skierowanych do wykonywania usług określonych w przedmiocie zamówienia przez 

podwykonawców. 5) Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia Zamawiającemu najpóźniej w 

terminie 30 dni od daty zawarcia umowy kopii zanonimizowanych umów o pracę w zakresie 

wszelkich danych osobowych za wyjątkiem imienia i nazwiska pracownika, zawartych ze wszystkimi 

osobami skierowanymi do wykonania przedmiotu zamówienia oraz przy każdorazowej zmianie tych 

osób, nie później niż w terminie 30 dni od dokonania przedmiotowej zmiany. 6. Nadzór nad 

wykonywaniem prac objętych zamówieniem Wykonawca zapewni pracownikom odpowiednią odzież 

roboczą i ochronną, środki ochrony osobistej oraz wyposaży pracowników w identyfikatory. 

Wykonawca przedstawi sposób kontroli oraz wykaz osób sprawujących bezpośredni nadzór nad 

zatrudnionymi pracownikami. Wykonawca ustali i uzgodni z Zamawiającym plan kontroli 

wykonywanych usług w taki sposób, aby kontroli podlegały wszystkie czynności opisane w zakresie i 

powierzchnie nim objęte. Zamawiający przynajmniej raz w tygodniu przeprowadzi kontrolę 

poprawności wykonania umowy przez Wykonawcę. Pracownicy, którzy będą myć okna muszą 

posiadać niezbędne przeszkolenie i doświadczenie w pracy na wysokościach. Wszyscy pracownicy 

zatrudnieni przez Wykonawcę muszą być systematycznie szkoleni w zakresie BHP oraz p.poż 

niezbędnym do prawidłowego wykonania zadań. 7. Szczegółowy zakres czynności oraz częstotliwości 

wykonywania prac zawiera SIWZ.  

 

II.5) Główny kod CPV: 90910000-9  

 Dodatkowe kody CPV:  

Kod CPV 

90911200-8 

90620000-9 

77314100-5 

 

 

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 możliwość udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 

ustawy do wysokości 50% wartości szacunkowej zamówienia.  

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:  

  lub dniach:  

lub  

 data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-06-30 00:00:00  



 

II.9) Informacje dodatkowe: 

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 stawia szczególnych wymagań w tym zakresie – nie dotyczy;  

Informacje dodatkowe  

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w tym zakresie – nie dotyczy;  

Informacje dodatkowe  

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa  
Określenie warunków: o udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który wykaże, że: a) w 

okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 

jest krótszy - w tym okresie, wykonał lub nadal wykonuje należycie co najmniej jedno zamówienie, 

odpowiadające przedmiotowi zamówienia i o wartości dla całego zamówienia nie mniejszej niż 

200.000,00 zł brutto (jako jedno zamówienie Zamawiający uzna umowę lub umowy kumulujące 

zakres odpowiadający przedmiotowi zamówienia, tj. sprzątanie terenów, utrzymanie zieleni, 

sprzątanie budynków o wartości łącznej min. 200 000,00 zł. brutto); b) dysponuje osobami zdolnymi 

do wykonania zamówienia, tj. zatrudni co najmniej 8 pracowników, w tym co najmniej 2 

pracowników zatrudni na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy c) dysponuje narzędziami, 

urządzeniami i wyposażeniem w celu wykonania zamówienia w zakresie: • wózki dwuwiadrowe z 

wyciskarką – 15 szt., • maszyny prowadzone do mycia posadzek o szerokości roboczej minimum 

550mm- 2 szt., • odkurzacze przemysłowe do pracy na sucho i mokro - 2 szt., • kosiarki spalinowe 

szerokość robocza 55cm – 8 szt., • podkaszarki spalinowe - 4 szt., • zamiatarki spalinowe szerokość 

robocza ok. 80 cm – 3 szt.,  

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: Tak  

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 Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa 

wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)  

 

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)  

 

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  
Tak 

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:  
W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu wraz z 

ofertą Wykonawca składa aktualne na dzień składania ofert oświadczenie (zał. 3.1) stanowiące 

potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania i spełnia warunki udziału w 

postępowaniu 

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:  

wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat 

wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi 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; wykaz osób, 

skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności 

odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, 

uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a 

także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi 

osobami. wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w 

celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi 

zasobami.  

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) 
Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której 

mowa w art. 86 ust 5 ustawy Pzp, 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. 

1.1 Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić 

Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 

podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 1.2 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 

składa także dokumenty dotyczące tych podmiotów. 1.3 W celu oceny, czy Wykonawca polegając na 

zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, 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 żąda dokumentów, które określają w szczególności: 1.3.1 zakres 

dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 1.3.2 sposób wykorzystania zasobów innego 

podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 1.3.3 zakres i okres 

udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 1.3.4 czy podmiot, na 

zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu 

dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty 

budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. Formularz „Oferta" oraz Formularz 

Cenowy. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy lub wszystkich Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie 

wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania 

Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. 

Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii; 

Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za 

zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów składanych 

wraz z ofertą, chyba, że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i 



ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 

lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne Dz.U. z 2014 

poz. 1114 oraz z 2016 poz. 352), a wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty, o ile prawo do 

ich podpisania nie wynika z dokumentów złożonych wraz z ofertą; Oryginał gwarancji lub poręczenia, 

jeśli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz. 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

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

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: 
Tak  

Informacja na temat wadium  

Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 10 000,00 PLN (słownie złotych: 

dziesięć tysięcy ). 

 

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  

Nie  

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:  

Nie 

 

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:  

Nie 

 

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

ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie  

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: Nie  

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:  

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:  
IV.2.2) Kryteria  

Kryteria Znaczenie 

cena oferty 95 

aspekt społeczny 5 

 

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: Nie  

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:  

Nie  

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: 

licytacja wieloetapowa  

 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Nie 

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:  

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień umowy, po jej zawarciu z 

Wykonawcą, w przypadkach, gdy: 1) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa 

w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, 2) wynikną rozbieżności lub 

niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a 

zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej 

interpretacji jej zapisów przez Strony, 3) wystąpi siła wyższa, co uniemożliwia wykonanie przedmiotu 

umowy, 4) w zakresie podwykonawców, jeżeli Zamawiający zaakceptuje taką zmianę, Wszystkie 

powyższe postanowienia opisane w ustępie poprzedzającym stanowią katalog zmian, na które 

Zamawiający może wyrazić zgodę, nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej 

zgody. Warunkiem dokonania zmian postanowień zawartej umowy jest zgoda obu Stron wyrażona na 

piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności zmiany.  

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: 2017-05-25 , godzina: 10:00,  

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

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):  

Nie  

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: Nie  

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 Nie  

IV.6.6) Informacje dodatkowe:  

1. Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia warunki w zakresie: 

doświadczenia, dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, dysponowania 

narzędziami, urządzeniami i wyposażeniem w celu wykonania zamówienia, mogą spełniać łącznie. 2. 

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w ust. 6.3.3 niniejszej 

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

polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru 

prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 3. Zamawiający jednocześnie informuje, iż 

„stosowna sytuacja” o której mowa w ust. 6.3.5 niniejszej SIWZ wystąpi wyłącznie w przypadku 

kiedy: 4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni 

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. 5. Zamawiający oceni, czy 

udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe pozwalają na 

wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie 

zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i 

ust. 5. 6. W odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, 

Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do 

realizacji których te zdolności są wymagane. 7. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, 

uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów 

technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może 

mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 8. Zamawiający nie przewiduje zastosowania 

procedury opisanej w art. 24aa ust. 1 ustawy. 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH 

 

 


