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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

 

 

na bieżącą obsługę, serwis i konserwację 

 budynku Europejskiego Centrum Solidarności wraz z terenem przyległym 

 

sygn. akt. SWZP.0261.02.18.AL 

 

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego  

w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 w zw. z art. 39 ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 1579 ze zm.),  

o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach  

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ww. ustawy 

 

 

 

                                                                                                                         Zatwierdził: 

 

    ……………………………………… 
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Rozdział 1 Informacje ogólne 

 

1. Zamawiającym jest Europejskie Centrum Solidarności z siedzibą w Gdańsku (80-863) przy Placu 

Solidarności 1, wpisane do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Prezydenta Miasta Gdańska 

pod numerem RIK: 9/2007, posiadające NIP 583-300-32-26 i REGON 220509029, zwane dalej 

„Zamawiającym". 

2. Dane teleadresowe Zamawiającego: 

1) osoba kontaktowa w sprawie zamówienia: Aleksandra Lewandowska; 

2) adres do korespondencji: Plac Solidarności 1, 80-863 Gdańsk; 

3) adres poczty e-mail: a.lewandowska@ecs.gda.pl 

4) strona internetowa: www.ecs.gda.pl 

3. Godziny pracy Zamawiającego: od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od 

pracy) w godzinach od 7:00 do 15:00. 

4. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 

nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej „Ustawą", na podstawie aktów 

wykonawczych do Ustawy oraz w oparciu o postanowienia niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ". 

5. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.  

 

Rozdział 2 Opis przedmiotu zamówienia 
 

1. Przedmiotem Zamówienia jest bieżąca obsługa, serwis i konserwacja budynku Europejskiego 

Centrum Solidarności wraz z terenem przyległym.  

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumencie stanowiącym załącznik nr 1 

do SIWZ. 

3. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 

50700000–2  Usługi w zakresie napraw i konserwacji instalacji budynkowych  
50710000–5  Usługi w zakresie napraw i konserwacji elektrycznych i mechanicznych instalacji  

budynkowych  
50721000–5  Obsługa instalacji grzewczych 
50730000–1  Usługi w zakresie napraw i konserwacji układów chłodzących 
50720000–8  Usługi w zakresie napraw i konserwacji centralnego ogrzewania 
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4. Zamawiający przewiduje zorganizowanie wizji lokalnej, na wniosek Wykonawcy.  
 

5. Zamawiający zaleca Wykonawcom udział w wizji lokalnej. Wykonawca, który chce uczestniczyć w 

wizji lokalnej zobowiązany jest do złożenia wniosku w tej sprawie na adres e-mail: 

a.lewandowska@ecs.gda.pl. Udział w wizji lokalnej nie jest obowiązkowy, jednak ryzyko związane z 

przygotowaniem oferty bez uczestniczenia w wizji lokalnej ponosi Wykonawca. 

 

 

Rozdział 3 Informacje dodatkowe  
 

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

3. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

4. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia,  o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 

Ustawy, tj. polegającego na powtórzeniu podobnych usług stanowiących przedmiot niniejszego 

zamówienia: 

a) zamówienie na podobne usługi, zgodne z przedmiotem niniejszego zamówienia, może być udzielone 

Wykonawcy wyłonionemu w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia w okresie 3 lat od dnia 

udzielenia niniejszego, podstawowego zamówienia; 

b) zakres przedmiotowy podobnych usług, jakie będą mogły zostać powtórzone w wyniku udzielenia 

zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy, jest tożsamy z zakresem niniejszego 

zamówienia, określonym w Opisie przedmiotu niniejszego zamówienia – załączniku nr 1  do niniejszej 

SIWZ; 

c) ewentualne udzielenie podobnych usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia nastąpić 

może wyłącznie na warunkach określonych w Opisie przedmiotu zamówienia oraz Wzorze umowy – tj. 

załącznikach nr 1 i 13 do niniejszej SIWZ, przy uwzględnieniu innych postanowień ogólnej części 

niniejszej SIWZ odnoszących się, bezpośrednio i pośrednio, do warunków realizacji usług objętych 

przedmiotem niniejszego zamówienia, takich jak warunki udziału w postepowaniu, przesłanki 

wykluczenia z udziału w postępowaniu oraz zastrzeżenie obowiązku osobistego wykonywania 

kluczowych części zamówienia, a także z zastosowaniem innych niż cena parametrów oferty 

wykonawcy mających wpływ na jej wybór w niniejszym postępowaniu – co oznacza w szczególności, 

że wykonawca w celu udzielenia mu zamówienia na powtórzenie podobnych usług będzie musiał 

spełnić takie same warunki udziału w postępowaniu oraz wykazać brak podstaw wykluczenia, jak 

określone w niniejszej SIWZ, a parametry świadczenia usług nie będą mogły być gorsze, niż wskazane 

w ofercie złożonej w niniejszym postępowaniu; 

d) całkowita wartość powtórzonych podobnych usług nie będzie mogła stanowić więcej niż 100% 

wartości niniejszego zamówienia; 
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e) umowa zawarta w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 

pkt 6 Ustawy będzie mogła być zawarta na okres nie dłuższy niż 24 miesiące. 
 

5. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 

6. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 

7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału wykonawców w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, z zastrzeżeniem postanowień art. 93 ust. 4 Ustawy. 

8. Zamawiający, zgodnie z art. 36a ust. 2 pkt. 1 Ustawy, zastrzega obowiązek osobistego wykonania 

przez Wykonawcę kluczowej części niniejszego zamówienia obejmującej czynności wykonywane przez 

kadrę obsługi technicznej Wykonawcy. 

9. Zamawiający działając na podstawie art. 29 ust. 3a Ustawy, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę 

lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 

1974 r. Kodeks pracy osób wskazanych do realizacji Przedmiotu Umowy w zakresie kadry obsługi 

technicznej. Szczegółowe informacje zostały zawarte w §13 wzoru umowy, będącego Załącznikiem nr 

13 do SIWZ.  

 

 

Rozdział 4 Termin wykonania zamówienia 
 

Wymagany termin realizacji zamówienia: 24 miesiące od dnia podpisania umowy.   

 

 

Rozdział 5 Warunki udziału w postępowaniu 
 

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz 

spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące: 
 

1) zdolności technicznej lub zawodowej: 

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

działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali lub wykonują należycie co najmniej 2. (dwie) usługi 

polegające na obsłudze technicznej nieruchomości stanowiącej obiekt użyteczności publicznej o 

powierzchni całkowitej nie mniejszej niż 15 000 m2 wyposażony w automatykę budynkową (tj. BMS, 

p.poż., wentylację i klimatyzację) na kwotę nie mniejszą niż 1 500 000,00 zł (jeden milion pięćset 

tysięcy złotych) brutto każda. Usługi winny być realizowane w sposób ciągły, tj. nieprzerwanie przez 

okres co najmniej 12 miesięcy; 
 

Uwaga:  

Budynek użyteczności publicznej jest to budynek w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r. poz. 1422 z późn. zm.). 
 

W przypadku usług nadal wykonywanych, warunek będzie spełniony, jeżeli na dzień składania ofert 

okres trwania każdej usługi nadal wykonywanej będzie nie krótszy niż 12 (dwanaście) miesięcy,                           
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a wartość już zrealizowanej części każdej usługi nadal wykonywanej nie mniejsza niż 1 500 000,00 zł 

(jeden milion pięćset tysięcy złotych) brutto. 
 

b) dysponują lub będą dysponowali jedną osobą, pełniącą funkcję Kierownika technicznego,                                 

z minimum wyższym wykształceniem technicznym, biegle posługującą się językiem polskim w mowie         

i piśmie, posiadającą świadectwo kwalifikacyjne do obsługi, konserwacji, remontu, montażu zgodnie z 

rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 28 kwietnia 2003 r. w sprawie 

szczegółowych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją 

urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z 2003 r. Nr 89 poz. 828 z późn. zm.) G1 powyżej 1kV (w zakresie 

eksploatacji - „E” i dozoru - „D” urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, 

przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną) i G2 (w zakresie eksploatacji – 

„E” i dozoru – „D” urządzeń, instalacji i sieci energetycznych wytwarzających, przetwarzających, 

przesyłających i zużywających ciepło oraz inne urządzenia energetyczne), a także kwalifikacje do 

eksploatacji agregatów prądotwórczych powyżej 50 kW zgodnie ze wskazanym powyżej aktem 

prawnym, która posiada minimum 2-letnie doświadczenie w kierowaniu zespołem techników 

utrzymania obiektu odpowiedzialnym za eksploatację techniczną obiektu użyteczności publicznej 

wyposażonego w automatykę budynkową (tj. BMS, p.poż., wentylację i klimatyzację) oraz minimum   

2-letnie doświadczenie z automatyką budynkową nabyte w okresie ostatnich 5. (pięciu) lat przed 

upływem terminu składania ofert, a także posiada znajomość systemu BMS firmy Johnson Controls; 
 

c) dysponują lub będą dysponowali jedną osobą, pełniącą funkcję Technika utrzymania obiektu – 

Elektryka, z minimum średnim wykształceniem technicznym, biegle posługującą się językiem polskim 

w mowie i piśmie , posiadającą świadectwo kwalifikacyjne do obsługi, konserwacji, remontu, montażu 

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 28 kwietnia 2003 r. w 

sprawie szczegółowych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się 

eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci G1 powyżej 1kV (w zakresie eksploatacji - „E” i dozoru - „D” 

urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i 

zużywających energię elektryczną) i G2 (w zakresie eksploatacji – „E” i dozoru – „D” urządzeń, instalacji 

i sieci energetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz 

inne urządzenia energetyczne), a także kwalifikacje do eksploatacji agregatów prądotwórczych 

powyżej 50 kW zgodnie ze wskazanym powyżej aktem prawnym; 
 

d) dysponują lub będą dysponowali jedną osobą, pełniącą funkcję Technika utrzymania obiektu – 

HVAC, z minimum średnim wykształceniem technicznym, biegle posługującą się językiem polskim w 

mowie i piśmie , posiadającą świadectwo kwalifikacyjne do obsługi, konserwacji, remontu, montażu 

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 28 kwietnia 2003 r. w 

sprawie szczegółowych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się 

eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci G1 powyżej 1kV (w zakresie eksploatacji - „E” i dozoru - „D” 

urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i 

zużywających energię elektryczną) i G2 (w zakresie eksploatacji – „E” i dozoru – „D” urządzeń, instalacji 

i sieci energetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz 

inne urządzenia energetyczne), a także kwalifikacje do eksploatacji agregatów prądotwórczych 

powyżej 50 kW zgodnie ze wskazanym powyżej aktem prawnym; 
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e) dysponują lub będą dysponowali jedną osobą, pełniącą funkcję Technika utrzymania obiektu – 

Automatyka Elektronika, z minimum średnim wykształceniem technicznym, biegle posługującą się 

językiem polskim w mowie i piśmie, posiadającą świadectwo kwalifikacyjne do obsługi, konserwacji, 

remontu, montażu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 28 

kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby 

zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci G1 powyżej 1kV (w zakresie eksploatacji - „E” 

urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i 

zużywających energię elektryczną) i G2 (w zakresie eksploatacji – „E” urządzeń, instalacji i sieci 

energetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz inne 

urządzenia energetyczne), a także kwalifikacje do eksploatacji agregatów prądotwórczych powyżej 50 

kW zgodnie ze wskazanym powyżej aktem prawnym; 
 

f) dysponują lub będą dysponowali jedną osobą, pełniącą funkcję Technika utrzymania obiektu – 

Sanitarnego, z minimum średnim wykształceniem technicznym, biegle posługującą się językiem 

polskim w mowie i piśmie, posiadającą świadectwo kwalifikacyjne do obsługi, konserwacji, remontu, 

montażu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 28 kwietnia 

2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się 

eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci G1 powyżej 1kV (w zakresie eksploatacji - „E” urządzeń, 

instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i 

zużywających energię elektryczną) i G2 (w zakresie eksploatacji – „E” urządzeń, instalacji i sieci 

energetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz inne 

urządzenia energetyczne. 

 

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 

a) wykażą się posiadaniem, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu 

składania ofert, środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości nie mniejszej niż 

250 000,00 zł.  
 

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. 
 

Jednakże, w związku z zastrzeżeniem przez Zamawiającego obowiązku osobistego wykonania przez 

Wykonawcę kluczowej części zamówienia, tj. obejmującej czynności wykonywane przez kadrę obsługi 

technicznej Wykonawcy (patrz rozdział 3 pkt. 8 SIWZ), Wykonawca, w celu potwierdzenia spełniania 

warunku udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej dotyczącej 

dysponowania osobami skierowanymi przez Wykonawcę do wykonania zamówienia, nie może polegać 

na zasobach innych podmiotów w tym zakresie i musi wykazać się osobami, którymi samodzielnie 

dysponuje. Wobec tego dopuszczalne jest poleganie na zdolności technicznej lub zawodowej lub 

sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów jedynie w zakresie warunków udziału w 

postępowaniu określonych w pkt. 1 ppkt. 1 lit. a oraz ppkt. 2 lit. a powyżej. 
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W przypadku powoływania się na zasoby innych podmiotów, warunek udziału w postępowaniu 

określony w pkt. 1 ppkt. 1 lit. a powyżej (dotyczący doświadczenia) winien samodzielnie spełniać jeden 

podmiot udostępniający swoje zasoby. Nie jest możliwe łączenie doświadczenia Wykonawcy oraz 

podmiotu udostępniającego swoje zasoby, albo doświadczenie dwóch takich podmiotów.  
 

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 – zgodnie z załącznikiem nr 14 do 

SIWZ.  
 

W przypadku udostępnienia wykonawcy przez inne podmioty zdolności technicznych lub zawodowych 

lub ich sytuacji finansowej lub ekonomicznej, pozwalającej na wykazanie przez wykonawcę spełniania 

warunków udziału w postępowaniu zamawiający zbada, czy nie zachodzą wobec tych podmiotów 

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

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, który nie wykazał spełniania 

warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia. Przesłanki 

wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia określa art. 24 ust. 1 pkt 12-23 

Ustawy. 
 

3. Ponadto Zamawiający działając na podstawie art. 24 ust. 6 Ustawy wskazuje, że wykluczy z 

postępowania wykonawcę, w stosunku do którego zachodzą przesłanki określone w art. 24 ust. 5 

Ustawy, tj.: 

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 2015 r. - Prawo 

restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2016r. poz. 1574, 1579, 1948 i 2260) 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 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2016r. poz. 2171,2260 2261 oraz z 2017r. poz. 791); 

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 Ustawy, uprawnione do 

reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2-4 Ustawy z: 

a) zamawiającym, 

b) osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego, 
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c) członkami komisji przetargowej, 

d) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a Ustawy 

- chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny sposób niż przez 

wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu; 
 

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 Ustawy, 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 ppkt 5 powyżej; 
 

7) wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu 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 Ustawy, 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. 

 

4. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 

Ustawy, 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. 
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5. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w stosunku do 

żadnego z wykonawców nie może być podstaw do wykluczenia z postępowania, zaś warunek udziału 

w postępowaniu określony w pkt. 1 ppkt. 1) lit. a powyżej (dotyczący doświadczenia) winien 

samodzielnie spełniać co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

 

 

Rozdział 6 Wykaz dokumentów i oświadczeń, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 

potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 
 

1. Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie na 

formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia sporządzone zgodnie z wzorem 

standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej 

wydanym na podstawie  art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE tj.: aktualny na dzień składania ofert 

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (dalej „JEDZ"), o którym mowa w art. 25a ust 1 Ustawy 

sporządzony na podstawie załącznika nr 9 do SIWZ lub przy użyciu elektronicznego narzędzia do 

wypełniania JEDZ (eESPD) udostępnianego przez Komisję Europejską pod adresem: 

https://ec.europa.eu/tools/espd?lang=pl.  

2. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie 

podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

3. W części IV JEDZ „Kryteria kwalifikacji” Wykonawca wypełnia tylko sekcję ἀ („A: ogólne oświadczenie 

dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji”).  

4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców JEDZ składa każdy z 

wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te ma potwierdzać spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z 

wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia. 

5. 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 jednolite dokumenty JEDZ dotyczące tych 

podmiotów. 
 

Zamawiający jednocześnie wskazuje, iż za kompletność oraz poprawność wypełnienia JEDZ odpowiada 

Wykonawca. 
 

Instrukcja wypełniania dokumentów, została przygotowana przez Urząd Zamówień Publicznych i 

dostępna jest pod adresem: 

 

https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Instrukcja-wypelniania-JEDZ-

ESPD.pdf 
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7. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej 

oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia 

oświadczeń lub dokumentów wskazanych poniżej w pkt. 8 oraz pkt. 9 (z wyłączeniem oświadczenia, o 

którym mowa w pkt. 9 ppkt. 10 poniżej, które każdy wykonawca musi złożyć samodzielnie). 

8. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których 

mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 Ustawy, wykonawca przedłoży: 

1) wykaz usług wykonanych lub 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 lub są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o 

obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie 

wykonawcy; w przypadku świadczeń nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty 

potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

upływem terminu składania ofert – zgodnie  z załącznikiem nr 10 do SIWZ; 

2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego w zakresie kadry 

obsługi technicznej, 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 – 

zgodnie z załącznikiem nr 11 do SIWZ; 

3) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość 

posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym 

niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu. 
 

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ww. oświadczenie i 

dokumenty składa przynajmniej jeden z wykonawców lub wszyscy wykonawcy łącznie, z zastrzeżeniem 

zapisu Rozdziału 5 pkt. 5 SIWZ, dotyczącego warunku doświadczenia. 

 

9. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia: 

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 

Ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez 

zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 Ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania ofert; 

2) 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 
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grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na 

raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub 

Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca 

nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia 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; 

4) 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 Ustawy; 

5) 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; 

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

ubiegania się o zamówienia publiczne; 

7) oświadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za 

wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego 

na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 5 i 6 Ustawy; 

8) 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 Ustawy; 

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

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

10) 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. 

 

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

w art. 86 ust. 5 Ustawy, przekaże zamawiającemu oświadczenie (o którym mowa w ppkt. 10 powyżej 

– zgodnie z załącznikiem nr 12 do SIWZ) o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, 
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wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 

konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
 

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana w oparciu o przedłożone 

przez wykonawców dokumenty i oświadczenia, o których mowa w Rozdziale 6 na zasadzie „spełnia/nie 

spełnia". 
 

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

zamiast dokumentów, o których mowa w Rozdziale 6 pkt. 9: 

1) ppkt 1 - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny 

równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym 

wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy 

informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 

Ustawy; 

2) ppkt 2-4 - 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. 
 

11. Dokumenty, o których mowa w pkt. 10 ppkt 1 i ppkt 2 lit. b, powinny być wystawione nie wcześniej 

niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt. 10 ppkt 2 lit. 

a, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. 
 

12. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 

zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 

10, 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. Zapisy pkt. 11 stosuje się. 
 

13. 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. 
 

14. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby 

mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument 

wskazany w pkt. 9 ppkt 1, składa dokument, o którym mowa w pkt. 10 ppkt 1, w zakresie określonym 
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w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 Ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma 

osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go 

dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem 

sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze 

względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis pkt. 11 stosuje się. 
 

15. W celu przeliczenia na PLN wszystkich wartości i danych finansowych podanych w innych walutach 

Zamawiający zastosuje średni kurs Narodowego Banku Polskiego aktualny na dzień publikacji 

ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (jeżeli ogłoszenie zostanie 

opublikowane w sobotę stosuje się kurs z pierwszego poniedziałku roboczego następującego po tej 

sobocie). Dni robocze - dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy 

na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 
 

16. W zakresie nieuregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju 

z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od 

wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126). 
 

17. Jeżeli wykonawca nie złoży JEDZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o 

których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia 

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

przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w 

terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlegałaby 

odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 
 

 

 

Rozdział 7 Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń i dokumentów 

 

1. Z zastrzeżeniem wyjątków określonych w Ustawie, wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia 

oraz informacje pomiędzy Zamawiającym oraz wykonawcami będą przekazywane: 

1) pisemnie na adres: Europejskie Centrum Solidarności, Plac Solidarności 1 , 80-863 Gdańsk  lub 

2) drogą elektroniczną na adres e-mail: a.lewandowska@ecs.gda.pl  
 

2. Forma pisemna pod rygorem nieważności wymagana jest dla niżej wymienionych czynności, dla 

których Zamawiający nie zezwala na komunikowanie się faksem lub drogą elektroniczną: 

1) złożenie Oferty,; 

2) zmiana Oferty; 

3) powiadomienie Zamawiającego o wycofaniu złożonej przez Wykonawcę Oferty; 

4) uzupełnienie oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 i art. 25a ust. 1 Ustawy. 
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3. Zgodnie z dyspozycją przepisu art. 17 ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo 

zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1020 z późn. zm.) w 

postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych i niezakończonych przed dniem 18 

kwietnia 2018 r., oświadczenia, w tym jednolity europejski dokument zamówienia, składa się zgodnie 

z wzorem standardowego formularza w formie pisemnej albo w postaci elektronicznej. 
 

4. W przypadku, gdy Wykonawca zdecyduje się złożyć JEDZ w formie elektronicznej, właściwym 

środkiem komunikacji elektronicznej do jego złożenia jest poczta elektroniczna. W takim przypadku 

JEDZ należy przesłać na adres email: a.lewandowska@ecs.gda.pl (UWAGA: Wykonawca nie ma 

obowiązku składania JEDZ w postaci elektronicznej) 
 

a) Zamawiający dopuszcza w szczególności następujący format przesyłanych danych: .pdf, .doc, .docx, 

.rtf,.xps, .odt;   

b) Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny; może korzystać ze wspomnianego 

wyżej narzędzia eESPD lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają 

wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego, w szczególności w jednym z ww. 

formatów; 

c) po stworzeniu lub wygenerowaniu przez wykonawcę dokumentu elektronicznego JEDZ, wykonawca 

podpisuje ww. dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawcę 

kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne - podpis 

elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o 

usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1579 z późn. zm);   

d) podpisany dokument elektroniczny JEDZ powinien zostać zaszyfrowany, tj. opatrzony hasłem 

dostępowym – w tym celu wykonawca może posłużyć się narzędziami oferowanymi przez 

oprogramowanie, w którym przygotowuje dokument oświadczenia (np. Adobe Acrobat), lub 

skorzystać z dostępnych na rynku narzędzi na licencji open-source (np.: AES Crypt, 7-Zip i Smart Sign) 

lub komercyjnych;  

e) Wykonawca zamieszcza hasło dostępu do pliku JEDZ w treści swojej oferty/wniosku (wybrać 

właściwe), składanej/składanego w formie pisemnej. Treść oferty/wniosku może zawierać, jeśli to 

niezbędne, również inne informacje dla prawidłowego dostępu do dokumentu, w szczególności 

informacje o wykorzystanym programie szyfrującym lub procedurze odszyfrowania danych zawartych 

w JEDZ;   

f) Wykonawca przesyła zamawiającemu zaszyfrowany i podpisany kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym JEDZ na wskazany adres poczty elektronicznej w taki sposób, aby dokument ten dotarł 

do zamawiającego przed upływem terminu składania ofert – w treści przesłanej wiadomości należy 

wskazać oznaczenie i nazwę niniejszego postępowania oraz nazwę wykonawcy albo dowolne 

oznaczenie pozwalające na identyfikację wykonawcy (np. „JEDZ do oferty 658” – w takim przypadku 

numer ten musi być wskazany w treści oferty);   

g) wykonawca, przesyłając JEDZ, żąda potwierdzenia dostarczenia wiadomości zawierającej JEDZ; 
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h) datą przesłania JEDZ w postaci elektronicznej będzie potwierdzenie dostarczenia wiadomości 

zawierającej JEDZ z serwera pocztowego zamawiającego. 

 

5. Osobą uprawniona do porozumiewania się z wykonawcami jest:  Pani Aleksandra Lewandowska. 
 

6. Jeżeli Zamawiający lub wykonawca będą przekazywać oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt ich 

otrzymania. 
 

7. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający 

niezwłocznie udzieli, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego 

nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 
 

8. W celu usprawnienia procedury wyjaśnień treści SIWZ zaleca się przesyłanie plików z pytaniami 

również w wersji edytowalnych plików na adres poczty e-mail: a.lewandowska@ecs.gda.pl.  
 

9. Zamawiający zamieści treść wyjaśnień na stronie internetowej, na której udostępniana jest SIWZ: 

www.ecs.gda.pl (w zakładce „Zamówienia publiczne”) bez ujawniania źródła zapytania. 
 

10. Postępowanie oznaczone jest znakiem sygn. akt. SWZP.0261.02.18.AL. Wykonawcy winni we 

wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie. 
 

11. Jednocześnie Zamawiający informuje, że żadne wyjaśnienie treści SIWZ nie będą dokonywane 

telefonicznie. 

  

 

Rozdział 8 Wymagania dotyczące wadium 
 

1. Składając ofertę każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium. 

2. Kwota wymaganego wadium wynosi 10 000,00 zł.  

3. Wadium musi zostać wniesione na cały okres terminu związania ofertą. 

4. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 

5. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu za termin wniesienia uznaje się chwilę uznania 

kwoty wadium na rachunku Zamawiającego. 

6. Wadium należy wnieść w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 Ustawy. 

7. W przypadku wnoszenia wadium w gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych, jak też w 

pozostałych dopuszczalnych formach określonych w art. 45 ust. 6 Ustawy z wyłączeniem wadium 

wniesionego w pieniądzu, beneficjentem takich dokumentów musi być Europejskie Centrum 

Solidarności; złożone poręczenie lub gwarancja muszą zawierać w swojej treści zobowiązanie zgodne 

z art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 Ustawy. 
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8. Gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa, poręczenie bankowe oraz poręczenia innych 

instytucji winny zostać złożone w formie dokumentu oryginalnego.  

9. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść na rachunek bankowy Europejskiego Centrum 

Solidarności, tj.: Bank Pekao S.A. 16 1240 1268 1111 0010 3050 5440 z podaniem tytułu „WADIUM: 

sygn. akt. SWZP.0261.02.18.AL” 

10. Wadium w formie pieniężnej (przelew) musi zostać zaksięgowane na rachunku Zamawiającego 

przed upływem terminu składania ofert (dzień, godzina, minuta składania ofert). 

11. Kserokopię potwierdzenia złożenia wadium w formie pieniężnej należy dołączyć do oferty. 

12.W przypadku wadium wnoszonego w poręczeniu lub gwarancji, oryginał dokumentu (poręczenia 

lub gwarancji) należy dołączyć do oferty. 

13. Niewniesienie wadium w terminie określonym w niniejszej SIWZ spowoduje odrzucenie oferty 

Wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 7b Ustawy. 

 

 

Rozdział 9 Termin związania ofertą 
 

Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 60 dni licząc od dnia upływu terminu 

składania ofert. 

 

 

Rozdział 10 Opis sposobu przygotowywania ofert 
 

1. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający nie 

przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

2. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę w ramach przedmiotowego zamówienia. 

3. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszej SIWZ. 

4. Wskazane jest, aby wszystkie zapisane, zadrukowane strony oferty były kolejno ponumerowane, 

złączone w sposób uniemożliwiający jej dekompletację. 

5. Ofertę należy sporządzić w języku polskim na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i 

czytelną techniką biurową. 

6. Wszelkie poprawki, zmiany lub wykreślenia w tekście oferty muszą być parafowane i datowane przez 

osobę umocowaną do podpisywania oferty. 

7. Oferta i oświadczenie w postaci JEDZ muszą być podpisane przez osobę/osoby uprawnione do 

reprezentowania i składania oświadczeń w imieniu wykonawcy - zgodnie z odpisem z właściwego 

rejestru albo przez osobę odpowiednio umocowaną na podstawie właściwego pełnomocnictwa. 

Pełnomocnictwo powinno zostać złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z 
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oryginałem przez notariusza. Nie dopuszcza się poświadczania za zgodność z oryginałem 

pełnomocnictwa przez osobę, której zostało ono udzielone. 
 

Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, 

zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia 

oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

8. Wymagane w SIWZ dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z 

tłumaczeniem na język polski przez wykonawcę. 

9. Jeżeli według wykonawcy oferta będzie zawierała informacje stanowiące tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (art. 11 ust. 4 ustawy 

z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 419), dane 

te należy umieścić w oddzielnej kopercie wewnątrz oferty, opisanej: „Informacje stanowiące tajemnicę 

przedsiębiorstwa" oraz wskazać numery stron, na których znajdują się informacje stanowiące 

tajemnicę przedsiębiorstwa. Zamawiający jednocześnie wskazuje iż to wykonawca, który zastrzega 

informacje podane w ofercie, jako stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, obowiązany jest wykazać, 

że zastrzeżone przez niego w ofercie informacje rzeczywiście stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

Wykonawca zobowiązany jest nie później niż w terminie składania ofert, zastrzec, że informacje 

wskazane w ofercie zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa nie mogą być one udostępniane oraz 

wykazał, iż stanowią one tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji. 

Dla uniknięcia wątpliwości jako tajemnicę przedsiębiorstwa należy rozumieć nieujawnione do 

wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub 

inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne 

działania w celu zachowania ich poufności. 

Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów, 

o których mowa powyżej, jeżeli wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie 

mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa. 

W innym przypadku wszystkie informacje zawarte w ofercie będą uważane za ogólnie dostępne i mogą 

być udostępnione pozostałym wykonawcom. Zastrzeżenie informacji, danych, dokumentów lub 

oświadczeń niestanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o nieuczciwej 

konkurencji powoduje ich odtajnienie. 

10. Oferta winna zawierać JEDZ, oraz powinna być zabezpieczona wadium. 

11. Jeżeli oferta jest składana przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

wykonawcy ci ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

zobowiązania. 
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12. W przypadku oferty składanej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia do oferty musi być załączony dokument ustanawiający pełnomocnika takich wykonawców 

do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w 

postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi być 

złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 

13. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kopie 

dokumentów dotyczących wykonawcy są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. 

14. Zaleca się opracowanie pierwszych stron oferty wg załączonego do SIWZ wzoru -  załącznik nr 8 do 

SIWZ. Niezastosowanie wzoru określonego w załączniku nie spowoduje odrzucenia oferty, jednakże 

Zamawiający wymaga, aby w złożonej ofercie znalazły się wszystkie oświadczenia zawarte w 

załączonym do SIWZ wzorze oferty. 

15. Ofertę należy złożyć w zaklejonym, nienaruszonym opakowaniu w sekretariacie Europejskiego 

Centrum Solidarności przy Placu Solidarności 1, 80-863 Gdańsk (IV piętro). 

16. Opakowanie (koperta) z ofertą powinno być oznakowane w poniższy sposób: 

a) opis zawartości koperty: „Bieżąca obsługa, serwis i konserwacja budynku Europejskiego Centrum 

Solidarności wraz z terenem przyległym „sygn. akt. SWZP.0261.02.18.AL”.  

b) adresat: Europejskie Centrum Solidarności, Plac Solidarności 1, 80-863 Gdańsk.  

c) nadawca: nazwa, dokładny adres. 

17. Zgodnie z art. 84 ust. 1 Ustawy wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić 

lub wycofać ofertę. O wprowadzeniu zmian lub zamiarze wycofania oferty przed ostatecznym 

terminem składania ofert należy pisemnie zawiadomić Zamawiającego. 

18. Zmiany do oferty należy umieścić w oddzielnej, zaklejonej i nienaruszonej kopercie z dopiskiem 

„Oferta: Bieżąca obsługa, serwis i konserwacja budynku Europejskiego Centrum Solidarności - 

ZMIANA". Na kopercie musi znajdować się nazwa wykonawcy, dokładny adres. 

19. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian w ofercie po upływie ostatecznego 

terminu składania ofert. 

 

 

Rozdział 11 Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 
 

1. Miejsce składania ofert: Europejskie Centrum Solidarności przy Placu Solidarności 1, 80-863 Gdańsk 

(sekretariat - IV piętro). 

2. Termin składania ofert: do 4 czerwca 2018 roku do godz. 10:00. 

3. Miejsce otwarcia ofert: sala konferencyjna nr 4.41 (IV piętro) w siedzibie Europejskiego Centrum 

Solidarności przy Placu Solidarności 1, 80-863 Gdańsk.  

4. Termin otwarcia ofert: 4 czerwca 2018 roku godz. 10:30. 
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Rozdział 12 Opis sposobu obliczania ceny 
 

1. Zamawiający informuje, że oferowana przez wykonawcę cena jest ceną ryczałtową. 

2. W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług.  

3. Cena oferty brutto Wykonawcy obejmuje wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z SIWZ, w tym 

Opisem przedmiotu zamówienia na warunkach wskazanych we Wzorze umowy. 

4. Ocenie Zamawiającego podlegać będzie łączna cena brutto oferty. 

5. Rozliczenia między Zamawiającym a wykonawcą prowadzone będą wyłącznie w walucie polskiej (w 

złotych polskich). 

6. Zamawiający wymaga, aby wszystkie ceny były podane w złotych polskich, z zaokrągleniem do 

dwóch miejsc po przecinku. 

 

Rozdział 13 Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty 
 

1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający zastosuje następujące kryteria: 
 

1) Cena (C) – waga kryterium 60% 

2) Czas reakcji służb technicznych (CR) – waga kryterium 10%  

3) Doświadczenie wskazanego w ofercie Kierownika Technicznego (DK) – waga kryterium 30%  
 

O = C + CR + DK = 60 pkt + 10 pkt + 30 pkt = 100 pkt 

 

O – ogólna suma punktów wszystkich kryteriów jaką otrzyma oceniana oferta.  

 

2. Zamawiający dokona oceny złożonych ofert, zgodnie z następującymi zasadami: 
 

1) Kryterium „Cena" (C) zostanie ocenione na podstawie podanej przez wykonawcę w ofercie łącznej 

ceny brutto oferty. Ocena punktowa w ramach kryterium cena zostanie dokonana zgodnie ze wzorem: 
 

C = (Cn : Cb) x 100 x 60% 
 

gdzie: 

C – wartość punktowa ceny brutto 

Cn– cena najniższa 

Cb– cena badanej oferty  
 

Maksymalnie w kryterium „Cena” oferta może otrzymać 60 punktów. 
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2) Kryterium „Czas reakcji służb technicznych” (CR)  
 

Zamawiający dokona oceny oferty w ramach tego kryterium na podstawie oświadczenia Wykonawcy 

złożonego w treści oferty dotyczącego czasu reakcji w ramach usługi „Alarmowy Numer i Alarmowy 

Adres Poczty Elektronicznej 24h/7dni” tzn. przybycia służb technicznych wykonawcy znających 

Budynek ECS w przypadku nieobecności tych służb w Budynku ECS poza godzinami pracy i przystąpienia 

do zabezpieczenia i minimalizacji skutków wykrytych lub zgłoszonych awarii. 
 

Maksymalny dopuszczalny czas reakcji wynosi 120 minut od zgłoszenia przez Zamawiającego.  

 

W zależności od zaoferowanego w treści oferty czasu reakcji, oferta będzie punktowana według 

następujących zasad: 

 do 60 minut od momentu zgłoszenia awarii przez Zamawiającego – 10,00 pkt. 

 do 90 minut od momentu zgłoszenia awarii przez Zamawiającego – 5,00 pkt. 

 do 120 minut od momentu zgłoszenia awarii przez Zamawiającego – 0,00 pkt. 
 

Czas reakcji powinien być podany poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w treści oferty (60, 90 albo 

120 minut).  
 

Jeżeli Wykonawca nie wskaże w ofercie czasu reakcji, albo też wskaże więcej niż jedną opcję, bądź też 

wskaże inną wartość, niż wymienione powyżej, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca oferuje czas 

reakcji maksymalny dopuszczony przez Zamawiającego, tj. 120 minut, a Wykonawca w tym kryterium 

otrzyma 0 pkt. 
 

Maksymalna liczba punktów jaką Wykonawca może otrzymać w tym kryterium to 10 pkt. 

 

3) Kryterium „Doświadczenie wskazanego w ofercie Kierownika Technicznego” (DK) 

 

Minimalne wymagane doświadczenie Kierownika Technicznego wynosi 2 lata. 
 

Zamawiający przyzna ofercie w tym kryterium punkty, gdy Wykonawca wskaże w treści oferty osobę 

posiadającą dłuższe (ponad minimalne wymagane 2 lata) doświadczenie w kierowaniu zespołem 

techników utrzymania obiektu odpowiedzialnym za eksploatację techniczną obiektu użyteczności 

publicznej wyposażonego w automatykę budynkową (tj. BMS, p.poż., wentylację i klimatyzację) w 

okresie ostatnich 5. (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert w następujący sposób: 

 wymagane minimalne dwuletnie doświadczenie + dodatkowo 1 rok, razem 3 lata 

doświadczenia: 10 punktów, 

 wymagane minimalne dwuletnie doświadczenie + dodatkowo 2 lata, razem 4 lata 

doświadczenia: 20 punktów, 

 wymagane minimalne dwuletnie doświadczenie + dodatkowo 3 lata, razem 5 lat 

doświadczenia: 30 punktów. 
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W sytuacji, gdy Wykonawca poda minimalne wymagane doświadczenie Kierownika Technicznego, tj. 

2 (dwa) lata – oferta w tym kryterium otrzyma 0 punktów. 
 

W sytuacji, gdy Wykonawca nie poda w ofercie informacji o doświadczeniu Kierownika Technicznego, 

Zamawiający przyjmie, iż proponowany Kierownik Techniczny posiada jedynie minimalne wymagane 

doświadczenie, tj. 2 (dwa) lata i oferta w tym kryterium otrzyma 0 punktów. 
  

W sytuacji, gdy Wykonawca poda w ofercie niepełną ilość lat doświadczenia, Zamawiający dokona 

zaokrąglenia podanych wartości „w dół”, w taki sposób, że np. 2 lata i 6 miesięcy będzie to 2 lata 

doświadczenia, 3 lata i 11 miesięcy będzie to 3 lata doświadczenia itd. 
 

Maksymalnie w kryterium „Doświadczenie wskazanego w ofercie Kierownika Technicznego” oferta 

może otrzymać 30 punktów. 

 

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

uzyskaną poprzez zsumowanie kryteriów: 

1) „Cena” (C) 

2) „Czas reakcji służb technicznych” (CR) 

3) „Doświadczenie wskazanego w ofercie Kierownika Technicznego” (DK).  

 

 

Rozdział 14 Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

 

1. Wykonawca jest zobowiązany posiadać przez cały okres obowiązywania umowy ubezpieczenie 

odpowiedzialności cywilnej. Informacje szczegółowe znajdują się w §12 wzoru umowy. 

2. Umowę może podpisać w imieniu wykonawcy osoba/y umocowana/e do reprezentowania 

wykonawcy ujawniona/e w aktualnym odpisie z właściwego rejestru albo w aktualnym zaświadczeniu 

o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo pełnomocnik, który 

przedstawi stosowne pełnomocnictwo wraz z ofertą lub przed zawarciem umowy udzielone przez 

osobę ujawnioną we właściwym dokumencie - oryginał dokumentu lub odpis pobrany na podstawie 

art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2007 r. Nr 

168, poz. 1186, ze zm.). 

3. Jeżeli w przedmiotowym postępowaniu za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta wykonawców, 

którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać (przed podpisaniem 

umowy) dostarczenie umowy regulującej współpracę tych wykonawców, w tym również umowy spółki 

cywilnej. 
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Rozdział 15 Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
 

1. Zamawiający wymaga od wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w 

wysokości 10% całkowitej ceny podanej w ofercie. 

2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących 

formach: 

1) pieniądzu; 

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym 

że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 

3) gwarancjach bankowych; 

4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 Ustawy z dnia 9 

listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy 

Zamawiającego: Bank Pekao S.A. 16 1240 1268 1111 0010 3050 5440 wraz z podaniem tytułu: 

„Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: sygn. akt. SWZP.0261.02.18.AL". 

4. Wniesienie zabezpieczenia w pieniądzu Zamawiający uznaje za skuteczne, jeżeli jest ono wniesione 

tj. znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego - data uznania rachunku Zamawiającego - przed 

upływem terminu zawarcia umowy. 

5. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym 

rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami 

wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o 

koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy 

Wykonawcy. 

6. Zabezpieczenie wniesione w formach, o których mowa w pkt. 2 ppkt 2-5 musi zostać złożone przed 

upływem terminu wyznaczonego na podpisanie umowy. 

7. Zabezpieczenie wnoszone w formach, o których mowa w pkt. 2 ppkt 2-5 powinno zawierać 

następujące elementy: 

1) określenie kwoty poręczenia, 

2) wskazanie gwaranta poręczenia, 

3) wskazanie beneficjenta poręczenia, 

4) zapis, iż poręczyciel / gwarant zobowiązuje się bezwarunkowo tj. na pierwsze żądanie, do zapłaty 

pełnej kwoty zabezpieczenia na rzecz beneficjenta, w terminie do 30 dni, 

5) nieodwołalność poręczenia. 
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Rozdział 16 Wzór umowy  
 

1. Wzór umowy stanowi załącznik nr 13 do SIWZ. 

2. Zamawiający przewiduje i zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w treści umowy w zakresie i 

na zasadach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 13 do SIWZ.  

 

 

Rozdział 17 Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia 

 

Środki ochrony prawnej zostały określone w Dziale VI Ustawy. Środki ochrony prawnej przysługują 

wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz 

poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy.  

 

 

Wykaz załączników:  
 

Załącznik nr 1 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  

Załącznik nr 2 do SIWZ – Wymagania przeglądów i konserwacji systemów i instalacji budynku ECS  

Załącznik nr 3 do SIWZ – Wykaz materiałów dostarczanych przez Wykonawcę w celu wykonania prac 

konserwacyjno-naprawczych  

Załącznik nr 4 do SIWZ – Wykaz instalacji, systemów i urządzeń budynku ECS  

Załącznik nr 5 do SIWZ – Opis budynku ECS 

Załącznik nr 6 do SIWZ – Wykaz planowanych wydarzeń ECS  

Załącznik nr 7 do SIWZ – Zestawienie pomieszczeń technicznych  

Załącznik nr 8 do SIWZ – Wzór formularza ofertowego  

Załącznik nr 9 do SIWZ – Standardowy formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia 

Załącznik nr 10 do SIWZ – Wzór oświadczenia – wykaz usług 

Załącznik nr 11 do SIWZ – wzór oświadczenia – wykaz osób  

Załącznik nr 12 do SIWZ – wzór oświadczenia – grupa kapitałowa  

Załącznik nr 13 do SIWZ – Wzór umowy 

Załącznik nr 14 do SIWZ – Wzór zobowiązania do oddania zasobów 
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