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1. Nazwa i adres Zamawiającego 

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku 

15-365 Białystok, ul. Pogodna 63/1 

tel. (85) 7473800 fax. (85) 7473861 

e-mail bibi@praca.gov.pl   http.//bialystok.praca.gov.pl 

Godziny urzędowania: poniedziałek – piątek 7:30 – 15:30 

NIP 9660590610 REGON 050869213 

zwany dalej „Zamawiającym” zaprasza do udziału w postępowaniu na sprzątanie pomieszczeń 

Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku (zwany dalej PUP) oraz mycie okien w PUP  

w Białymstoku i Filii PUP w Łapach w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z wymaganiami 

określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”.  

 

2. Oznaczenie postępowania 

Postępowanie oznaczone jest znakiem: DO.26.4.1.2017. 

Uwaga:  

 Wykonawcy zobowiązani są do powoływania się na wyżej podane oznaczenie we wszystkich 

kontaktach z Zamawiającym. 

3. Tryb udzielenia zamówienia 

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

nieograniczonego o łącznej wartości zamówienia nieprzekraczającej równowartości kwot, o których 

mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych, (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) zwanej dalej „Pzp” i przepisów 

wykonawczych do ustawy oraz niniejszej SIWZ.  

2. Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego - art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.  

3. Podstawa prawna opracowania SIWZ: 

1) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2017 r., poz. 459 z późn. zm.); 

2) Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. z dnia 26 czerwca 

2003 r. Dz. U. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.). 

4. Informacje uzupełniające 

1. Miejsce publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 

1) Biuletyn Zamówień Publicznych; 

2) Strona internetowa Zamawiającego: pup.bialystok.sisco.info/?id=785; 

3) Tablica ogłoszeń w miejscu publicznym dostępnym w siedzibie Zamawiającego; 

2. Wszelkie informacje przedstawione w niniejszej SIWZ przeznaczone są wyłącznie w celu 

przygotowania oferty i w żadnym wypadku nie powinny być wykorzystane na inny sposób, ani 

udostępniane osobom nieuczestniczącym w postępowaniu. 

3. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego może zostać unieważnione jedynie  

w przypadkach określonych w art. 93 Pzp. O fakcie unieważnienia postępowania, Zamawiający 

poinformuje równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy:  

a) ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed 

upływem terminu składania ofert, 

b) złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie składania ofert. 

4. Zamawiający, w uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie prawo zmiany treści SIWZ.  

5. Zmiana SIWZ może nastąpić w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert.  

6. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, 

którym przekazano SIWZ oraz zamieści na stronie internetowej, na której udostępniona jest 

specyfikacja. 

7. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych  
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we wzorze Umowy stanowiącym Załącznik Nr 3 do SIWZ. 

 

5. Informacje dodatkowe 

1. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych. 

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych. 

4. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 

1 pkt 6 i 7 Pzp. 

5. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.  

6. Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej. 

7. Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów. 

8. Zamawiający nie przewiduje rozliczania się z Wykonawcą w walutach obcych. 

9. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu z wyjątkiem sytuacji 

opisanej w art. 93 ust. 4. 

10. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania informacyjnego Wykonawców.  

11. Wyjaśnienia warunków zamówienia udzielane będą z zachowaniem zasad określonych w ustawie,  

w art. 38  Pzp. 

12. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 

13. Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia oferty wadium. 

14. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz dostarczeniem oferty ponosi Wykonawca. 

15. Zamawiający nie przewiduje obowiązku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

6. Opis przedmiotu zamówienia (Integralna część umowy) 

1. Przedmiotem zamówienia jest stałe utrzymanie czystości w pomieszczeniach użytkowanych przez 

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku w sposób sprawny, dokładny i terminowy z zastosowaniem 

najnowszej techniki, sprzętu, materiałów i środków o nieniszczącym działaniu czyszczonych 

elementów i ich wystroju przez 12 miesięcy. 

1) Zamawiający zastrzega sobie możliwość kwalifikowania zmian rodzaju pomieszczeń do sprzątania 

dziennego lub popołudniowego. 

2) Osoby sprzątające wykonują powierzoną im pracę samodzielnie bez możliwości wprowadzania do 

sprzątania obiektu osób trzecich. 

3) Klucze do pomieszczeń Zamawiającego będą pobierane w pokoju nr 1 na parterze przez 

wskazanych do realizacji zamówienia pracowników Wykonawcy. 

4) Osoby sprzątające po południu mają obowiązek podlewać i oczyszczać z kurzu kwiaty stojące na 

korytarzach Urzędu. 

5) Po zakończeniu sprzątania należy sprawdzić zamknięcie okien i drzwi oraz wyłączyć oświetlenie w 

posprzątanych pomieszczeniach.  

6) Klucze od pokoi Urzędu pozostawiane będą w pokoju nr 1 na parterze, zaś klucze od pokoju nr 1 

przekazywane będą na portiernię (na parterze) w części użytkowanej przez Zakład Doskonalenia 

Zawodowego. 

7) Przy oddawaniu kluczy na portiernię pracownik Wykonawcy będzie potwierdzał ich zdanie w 

rejestrze wejść i wyjść, który będzie przygotowany przez Zamawiającego i będzie dostępny na 

portierni ZDZ.  

8) Pokoje winny być otwierane przez osoby sprzątające tylko na czas ich sprzątania, po sprzątnięciu 

należy wyłączyć światła i zamknąć drzwi.  

9) Podczas wykonywania usługi nie należy pozostawiać kluczy w drzwiach pokoi. 

2. Mycie okien 2 razy w roku (kwiecień i październik) w PUP w Białymstoku i Filii PUP w Łapach. 

3. Przedmiot zamówienia będzie obejmował: 

1) Prace porządkowe w budynku PUP w Białymstoku przy ul. Pogodnej 63/1 będą wykonywane  



  

w godzinach: 

a) 7.30 – 15.30 – Serwis dzienny – jedna osoba; 

b) 15.30 – 22.00 – Serwis popołudniowy – 4 osoby: 

 1 osoba – parter, 

 2 osoby – II piętro, 

 1 osoba – III piętro. 

2) Powierzchnie do sprzątania: 

Rodzaj pomieszczenia Kondygnacje Powierzchnia w m² 

Klatki schodowe Parter, I (łącznik), II, III piętro;  97,70 

Korytarze Parter, I (łącznik), II, III piętro 410,30 

Pokoje biurowe Parter, I (łącznik), II, III piętro 1074,30 

Pomieszczenia archiwum I piętro (łącznik) 458,00 

Pomieszczenia inne: magazynowe, 

gospodarcze, dźwig 

Parter, I (łącznik), II, III piętro 
27,60 

Serwerownia Parter 16,70 

Toalety Parter, I (łącznik), II, III piętro 91,80 

RAZEM 2 203,40 

3) Mycie okien wewnątrz i na zewnątrz będzie wykonywane w: 

 PUP w Białymstoku przy ul. Pogodna 63/1; 

 Filii PUP w Łapach przy ul. Bohaterów Westerplatte 8. 

POWIERZCHNIE 

PRZESZKLONE  

w PUP w Białymstoku 

(powierzchnia podana 

jednostronnie)(szt.) 

Kondygnacje (piętra) Razem 

powierzchnia w m2 

Okna PCV – (pow. wewnętrzna) 

(213szt) 

Parter, I(łącznik), II, III piętro, 

klatki schodowe 
235,09 

Okna PCV – otwierane(pow. 

zewnętrzna) (203szt) 

Parter, I(łącznik), II, III, klatki 

schodowe 
235,09 

RAZEM: 470,18 

POWIERZCHNIE PRZESZKLONE  

w FILII PUP w Łapach 

(powierzchnia podana jednostronnie)(szt.) 

Razem 

powierzchnia w m2 

 

Okna PCV – (pow. wewnętrzna)  

*14 okien 3 szybowych(42), w tym 35 szyb(okien) otwierających się i 7 

szyb(okien) typu fix; 

*1 okno jednoszybowe otwierane(korytarz); 

*3 okna jednoszybowe otwierane (archiwum); 

59,46  

Okna PCV – otwierane (pow. zewnętrzna)  51,55  

Okna PCV – fix (pow. zewnętrzna)  7,91  

RAZEM: 118,92 

4. Sprzątanie będzie odbywać się w dniach pracy PUP w Białymstoku, co do zasady pięć dni  

w tygodniu (poniedziałek – piątek), wyjątkowo może być to inny dzień tygodnia, jeżeli dla PUP  

w Białymstoku będzie to dzień pracy. 

5. Pomieszczenia Archiwum oraz serwerownia będą sprzątane w godzinach 12.00 – 15.00. 

6. Pracownik Wykonawcy z serwisu dziennego pracujący do godziny 15.30 może opuścić stanowisko 

pracy dopiero po przybyciu pracownika serwisu popołudniowego pracującego od godziny 15.30.  

7. Pracownik Wykonawcy w godzinach 7.30 – 15.30 będzie wykonywał prace zapewniające 

utrzymanie czystości toalet, korytarzy, klatek schodowych oraz usuwał zabrudzenia powstałe na 



  

skutek nagłych zdarzeń. 

8. Wykonawca wyznaczy pracownika/Koordynatora nadzorującego realizację sprzątania  

w godzinach 15.30 – 22.00. 

9. Pracownik Wykonawcy pracujący na parterze w godzinach 15:30 – 22:00 zobowiązany jest  

do zamykania drzwi wejściowych do Urzędu w dniach i godzinach podanych poniżej, po 

zamknięciu drzwi nie należy otwierać klientom: 

1) 15: 30 – poniedziałek, środa – piątek; 

2) 17: 00 – wtorek.  

10. Zamawiający wymaga żeby zadania określone w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia 

(Załącznik Nr 1 do SIWZ) wykonywane były przez Wykonawcę za pośrednictwem jego 

pracowników: 

1) Posiadających, co najmniej sześciomiesięczne doświadczenie (staż pracy) w wykonywaniu 

sprzątania w obiektach użyteczności publicznej np.: urzędy, sądy, banki;  

2) Zatrudnionych u Wykonawcy na podstawie umowy o pracę w wymiarze godzin/czasu pracy 

zgodnym z ustaleniami powyżej pkt 6.3.1 przez cały okres realizowania zamówienia  

(na podstawie art. 29 ust. 3a Pzp), min. 2 osoby i max. 5 osób, w tym obowiązkowo umowę o 

pracę powinien posiadać pracownik: 

a) Serwisu dziennego, 

b) Serwisu popołudniowego (pracownik/koordynator).  

3) Posiadających pełną zdolność fizyczną i psychiczną do wykonywania zadań w zakresie 

sprzątania;  

4) Posiadających aktualne szkolenia w zakresie przepisów BHP oraz ochrony przeciwpożarowej;  

5) Niefigurujących w ewidencji Krajowego Rejestru Karnego;  

6) Posiadających, odznaczających się komunikatywnością, zdyscyplinowaniem, kulturą osobistą  

i schludnym wyglądem;  

7) Ubranych jednolicie, a w przypadku pracowników z Serwisu dziennego wraz z identyfikatorami;  

11. Wykonawca wyznaczy pracownika/Koordynatora nadzorującego realizację zamówienia. 

Koordynator musi dysponować telefonem komórkowym, którego numer będzie dostępny 

Zamawiającemu, co umożliwi bezpośrednie przekazywanie uwag dotyczących nieprawidłowej 

realizacji zamówienia. Wykonawca przekaże Zamawiającemu numery telefonów komórkowych 

pracownika/koordynatora oraz pracownika Serwisu dziennego przed rozpoczęciem pierwszego dnia 

sprzątania.  

12. Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego drogą elektroniczną (email)  

z siedmiodniowym wyprzedzeniem o zmianie pracownika sprzątającego w Serwisie dziennym i/lub 

Koordynatora w Serwisie popołudniowym. Pozostałych pracowników z dwudniowym 

wyprzedzeniem. 

Zmiana pracownika Serwisu dziennego oraz Koordynatora nie może mieć miejsca częściej niż  

jeden raz na trzy miesiące. Do pisma informującego o zmianie pracownika Wykonawca załączy 

dokumenty dotyczące proponowanego pracownika, wg poniższego: 

1) Oświadczenie pracownika o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę (pracownik Serwisu 

dziennego i Koordynator Serwisu popołudniowego); 

2) Oświadczenie, że pracownik posiada 6 miesięczny staż pracy (dot. wszystkich pracowników); 

3) Oświadczenie, że pracownik posiada przeszkolenie z zakresu przepisów BHP i p/poż; 

13. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany godzin wykonywania sprzątania przez Wykonawcę. 

Sprzątanie odbywać się będzie wg zasad określonych w pkt 4-7.  

14. Wykonawca będzie zobowiązany do wyposażania toalet w: papier toaletowy, ręczniki papierowe, 

mydło w płynie i odświeżacze powietrza.  

15. Wykonawca w ciągu 3 (trzech) dni od potwierdzenia otrzymania informacji o wyborze jego oferty 

na realizację zamówienia przekaże Zamawiającemu:  



  

1) Imienną listę pracowników realizujących Sprzątanie łącznie z Koordynatorem:  

a) pracownika wykonującego Serwis dzienny tj. wykonujący sprzątanie w godzinach  

od 7:30 do 15:30;  

b) co najmniej 3 (trzech) pracowników wykonujących sprzątanie od godziny 15:30 do godziny 

22:00;  

c) pracownika pełniącego nadzór nad realizacją sprzątania – Koordynator;  

2) Oświadczenie dwóch pracowników wyszczególnionych w imiennej liście o zatrudnieniu  

u Wykonawcy na podstawie umowy o pracę w wymiarze godzin/czasu (pracownik Serwisu 

dziennego i Koordynator Serwisu popołudniowego). 

3) Oświadczenie każdego z pracowników wyszczególnionych w imiennej liście, że nie występuje  

w ewidencji Krajowego Rejestru Karnego; 

4) Oświadczenie, że Wykonawca będzie posiadał/zatrudniał przez cały okres 

trwania/obowiązywania umowy dodatkowo minimum 2 (dwóch) i maximum 4 (czterech) 

pracowników będących rezerwowymi w sytuacji zaistnienia okoliczności/powodu zmiany 

pracownika.  

Imienną listę pracowników rezerwowych łącznie z innymi wymaganymi dokumentami 

Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w 1 (pierwszym) miesiącu wykonywania 

sprzątania; 

5) Oświadczenie, że każdy z pracowników wyszczególnionych w imiennej liście posiada min. 6 

(sześcio) – miesięczne doświadczenie (staż pracy) w wykonywaniu usług sprzątania w obiektach 

użyteczności publicznej; 

6) Oświadczenie, że każdy z pracowników wyszczególniony w imiennej liście został przeszkolony 

z zakresu przepisów BHP oraz ochrony przeciwpożarowej; 

7) Kopię poświadczoną „za zgodność z oryginałem” opłaconego/ważnego ubezpieczenia  

od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności na sumę ubezpieczenia  

na nie niższą niż 200 000, 00 zł. Przez użycie sformułowania opłaconego/ważnego należy 

rozumieć posiadanie przez Wykonawcę polisy ubezpieczeniowej ważnej i opłaconej przez cały 

okres trwania/obowiązywania umowy;  

8) Kopię dokumentu potwierdzającego oznaczenie formy prawnej prowadzonej działalności w 

przypadku braku wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji 

o Działalności Gospodarczej; 

16. W ostatni dzień roboczy miesiąca marca i września Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wykaz 

osób, które będą świadczyć usługę mycia okien w Filii PUP w Łapach w miesiącu kwietniu  

i październiku. 

17. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, który wraz ze SIWZ stanowi integralną cześć umowy 

zawarty jest w Załączniku Nr 1 do SIWZ. 

 

7. Warunki udziału w postępowaniu 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:  

1. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia oraz spełniają określone przez 

Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu. 

2. Spełniają warunki dotyczące: 

1) Kompetencji i uprawnień do wykonywania określonej działalności, jeżeli przepisy prawa 

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień – Zamawiający nie definiuje szczegółowego 

opisu dokonywania oceny spełnienia tego warunku;  

2) Sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia – Zamawiający 

wymaga od Wykonawcy posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności na kwotę min. 200 000, 00 PLN.;  

3) Zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający wymaga od Wykonawcy wykazania,  



  

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

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykaże, że wykonał i prawidłowo 

ukończył, co najmniej trzy usługi dotyczące wykonania wymaganego przedmiotu zamówienia, 

każda trwająca przez okres minimum 12 kolejnych miesięcy i polegająca na sprzątaniu 

powierzchni wewnątrz budynków użyteczności publicznej typu: urzędy, sądy, banki o 

powierzchni, co najmniej 3000 m² z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i 

podmiotów na rzecz, których usługi zostały wykonane oraz załączenie dowodów czy zostały lub 

są wykonywane należycie – referencje. 

3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wystarczy  

by warunek zdolności technicznej i zawodowej spełniał, co najmniej jeden z Wykonawców.  

  

8. Przesłanki wykluczenia z postępowania 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę w stosunku, do którego 

zachodzi: 

1) Którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 12 - 23 Pzp; 

2) Podstawa wykluczenia wskazana w art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp. 

2. Wykluczenie Wykonawcy nastąpi zgodnie z art. 24 ust. 7 Pzp.  

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

może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego 

rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem  

lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie 

szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania  

oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które  

są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym  

lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Regulacji, o której mowa w zdaniu pierwszym 

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. 

4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne 

okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające przedstawione dowody.  

5. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie 

zamówienia.  

 

9. Oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązani są dostarczyć Wykonawcy w celu wykazania 

braku podstaw wykluczenia oraz potwierdzenia spełniania warunków udziału w 

postępowaniu oraz pozostałe wymagane dokumenty. 

1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć w formie pisemnej aktualne na dzień składania 

ofert oświadczenia stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca:  

a) Nie podlega wykluczeniu (Załącznik Nr 4 do SIWZ);  

b) Spełnia warunki udziału w postępowaniu (Załącznik Nr 5 do SIWZ); 

2. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji,  

o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności  

lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 

Pzp Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania  

z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia. Propozycja treści oświadczenia zostanie zamieszczona na stronie internetowej,  

na której podane będą informacje z otwarcia ofert.  

3. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie 

zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców  

do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających,  



  

że nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą 

uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już 

aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.  

4. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości 

Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz, którego 

dostawy były wykonane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. 

5. Zgodnie z art. 24aa ust. 1 Pzp, Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada,  

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

oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.  

Zgodnie z art. 26 ust. 2 Pzp przed udzieleniem zamówienia Zamawiający wezwie wykonawcę, którego 

oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, 

aktualnych na dzień złożenia nw. oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności,  

o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp:  

Po wstępnej weryfikacji oświadczeń dotyczących spełniania warunków, braku podstaw do 

wykluczenia oraz badaniu przesłanek odrzucenia ofert, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego na 

podstawie art. 26 ust. 2 Pzp składa następujące oświadczenia lub dokumenty:  

1) W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:  

Wykaz, co najmniej trzech usług, z których każda trwała przez okres minimum 12 kolejnych 

miesięcy i polegała na sprzątaniu powierzchni wewnątrz budynków o powierzchni,  

co najmniej 3000 m² w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert,  

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich 

wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz, których usługi zostały wykonane 

oraz załączeniem dowodów określających, że usługi zostały wykonane należycie, przy czym 

dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot,  

na rzecz, którego usługi były wykonywane. 

 Propozycje treści oświadczeń, o jakich mowa w pkt 9.5.1 zostaną przekazane tylko Wykonawcy 

wzywanemu do ich złożenia. Na etapie ofertowania nie należy składać przedmiotowych 

dokumentów.   

Uwaga: W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu 

potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu należy załączyć zobowiązania 

wymagane postanowieniami, pkt 10.2. SIWZ – (Załącznik Nr 5 do SIWZ).  

2) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, o jakich stanowi art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp - 

odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, 

jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.  

6. W wezwaniu do złożenia dokumentów, o jakich mowa w pkt 9.5 zostanie wskazany termin na ich 

złożenie, który nie będzie krótszy niż 5 dni od dnia wysłania wezwania.   

7. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 9.5.2 składa dokumenty wystawione  

w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające,  

że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.   

8. Dokumenty, o których mowa w pkt 9.7. SIWZ, powinny być wystawione nie wcześniej niż  

6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  

9. 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.  

10. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 

okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 Pzp, jeżeli Zamawiający posiada 



  

oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą 

bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych  

w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 

realizujących zadania publiczne (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 570).  

 

10.  Informacja dla Wykonawców polegających na zasobach innych podmiotów, na zasadach 

określonych w art. 22 a Pzp oraz zamierzających powierzyć wykonanie części zamówienia 

podwykonawcom 

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,  

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

na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej innych podmiotów, 

niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.  

2. 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. Propozycja treści 

oświadczenia została zamieszczona w Załączniku nr 6 do SIWZ.  

3. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne  

lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa, 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 Pzp  

4. UWAGA: Zgodnie ze treścią art. 22 a ust. 4 Pzp - w odniesieniu do warunków dotyczących 

wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać  

na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji, których  

te zdolności są wymagane.  

5. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada 

solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną 

przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba, że za 

nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.  

6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja finansowa, podmiotu, na którego 

zdolnościach polega Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału 

w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, 

aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:  

1) Zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub  

2) Zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże 

zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową, o których mowa w pkt 10.1 

7. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów  

na zasadach określonych w art. 22 a Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu 

umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący 

wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda 

dokumentów, które określają w szczególności:  

1) Zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;  

2) Sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu 

zamówienia publicznego; 

3) Zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;  

4) Czy podmiot, na zdolnościach, którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału 

w postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności 

dotyczą.  

8. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia 

wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, 

warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu,  

o którym mowa w pkt 9.1. SIWZ.  



  

9. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom,  

na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany wskazać w ofercie 

części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podać firmy 

podwykonawców.  

 

11. Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 23 Pzp) 

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy 

ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.  

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie 

może podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 

Pzp, natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie  

z pkt 7.2. SIWZ.  

3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, Oświadczenia,  

o którym mowa w pkt. 9.1 SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się  

o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak 

podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.  

4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie  

o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa  

w pkt. 9.2. SIWZ składa każdy z Wykonawców.  

 

12. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń i dokumentów 

1. W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się  

za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku - 

Prawo pocztowe (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1481), osobiście,  

za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej  

w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną  

(t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1219) z uwzględnieniem wymogów dotyczących formy, ustanowionych 

poniżej w, pkt 12.4.-12.7. SIWZ. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 

Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem lub elektronicznie na adres mailowy: 

bibi@praca.gov.pl  

2. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami w związku z toczącym się 

postępowaniem jest:  

1) Anna Naumowicz – Kierownik Działu Organizacji i Kadr - tel. 85 747 3850.  

2) Małgorzata Miklaszewska – Koordynator ds. Zamówień publicznych - tel. 85 747 3834.  

3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia  

oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej  

w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze 

stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania,  

4. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.  

5. Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 roku  

w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, okresu ich 

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

zwanym dalej "rozporządzeniem" składane przez Wykonawcę i inne podmioty, na zdolnościach  

lub sytuacji, których polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22 a Pzp oraz przez 

podwykonawców, należy złożyć w oryginale.  

6. Zobowiązanie, o którym mowa w pkt 10.2. SIWZ należy złożyć w formie analogicznej  

jak w pkt 12.4. SIWZ, tj. w oryginale.  



  

7. Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu, inne niż oświadczenia, o których mowa powyżej  

w pkt 12.5 SIWZ, należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność  

z oryginałem.  

8. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje Wykonawca albo podmiot trzeci  

albo Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego,  

albo podwykonawca - odpowiednio, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 

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

9. Poświadczenie za zgodność z oryginałem dokonywane w formie pisemnej powinno być 

sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby 

poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem).  

10. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu, innych niż oświadczeń, wyłącznie wtedy,  

gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.  

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

 

13.  Udzielanie wyjaśnień do SIWZ 

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ, kierując wniosek  

na adres Zamawiającego: Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku ul. Pogodna 63/1,  

15-365 Białystok oraz na adres poczty elektronicznej bibi@praca.gov.pl    

2. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni 

przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ 

wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego 

terminu składania ofert.  

3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku,  

o którym mowa w pkt 13.2, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić 

wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.  

4. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym 

mowa w pkt 13.2.  

5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał 

SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, a także zamieści na stronie internetowej.  

6. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych wyjaśnień  

lub zmian SIWZ, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze 

oświadczenie Zamawiającego.  

7. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić 

treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający udostępni na stronie internetowej.  

8. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia  

o zamówieniu będzie niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający 

przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ  

oraz zamieści informację na stronie internetowej.  

9. Jeżeli zmiana treści SIWZ, będzie prowadziła do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, 

Zamawiający dokona zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w sposób przewidziany w art. 38 ust. 

4 a Pzp   

10. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców przed składaniem ofert.  

 

14.  Termin związania ofertą 

1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

2. Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni. 

3. W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, 

Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego 



  

terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

4. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą samodzielnie, zawiadamiając o tym 

Zamawiającego. 

15.  Opis sposobu przygotowywania ofert 

1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na wykonanie zamówienia. 

2. Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ.  

3. Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami SIWZ. 

4. Formularz ofertowy oraz wszystkie wymagane oświadczenia powinny zawierać nazwę i adres 

Wykonawcy, pieczątkę nagłówkową firmy oraz podpisy i pieczątki imienne osób upoważnionych 

do reprezentowania Wykonawcy. 

5. Wraz z ofertą powinny by złożone: 

1) Pełnomocnictwo do reprezentowania 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. 

2) 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 roku o informatyzacji działalności podmiotów 

realizujących zadania publiczne (t.j. Dz.U. 2017 r., poz. 570), a Wykonawca wskazał to wraz ze 

złożeniem oferty. 

UWAGA: Informacje zawarte w przedmiotowych dokumentach są niezbędne na etapie 

przyznawania punktacji w ramach stosowanych kryteriów oceny ofert. Nie złożenie 

przedmiotowego dokumentu będzie skutkowało odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 

2 Pzp Dokumenty nie podlegają procedurze uzupełnienia lub wyjaśnienia na podstawie art. 26 Pzp. 

W złożonych dokumentach muszą zostać zawarte wprost wszystkie elementy podlegające ocenie 

przez Zamawiającego w ramach kryterium oceny ofert. Brak któregokolwiek z wymaganych 

elementów będzie skutkował odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp. 

6. Oferta powinna być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną 

trwałą i czytelną techniką oraz podpisana wraz z załącznikami przez osobę/osoby upoważnione  

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, wymienione w Krajowym Rejestrze 

Sądowym bądź ewidencji działalności gospodarczej lub osoby posiadające pełnomocnictwo w tym 

zakresie. 

7. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę 

podpisującą ofertę. 

8. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 ust. 3 Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących 

tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli 

Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości 

zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia,  

iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec 

informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Pzp. 

9. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia  

16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. 2003 r., Nr 153 poz. 1503  

z późn. zm.), które Wykonawca pragnie zastrzec jako tajemnicę przedsiębiorstwa, winny być 

załączone w osobnym opakowaniu, w sposób umożliwiający łatwe od niej odłączenie  

i opatrzone napisem: "Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa – nie udostępniać",  

z zachowaniem kolejności numerowania stron oferty. 

Uwaga: W przypadku braku wykazania (złożenia właściwego uzasadnienia w terminie składania 

ofert), iż zastrzeżone dane stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, Zamawiający uzna, iż nie została 

spełniona przesłanka podjęcia niezbędnych działań w celu zachowania ich poufności i dane te staną 

się jawne od momentu otwarcia ofert. 

10. Wskazanym jest, aby wszystkie kartki oferty były ponumerowane i parafowane.  

11. Oferta powinna być zespolona w sposób uniemożliwiający wypadnięcie jakiegokolwiek  

z dokumentów oferty. 



  

12. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty 

lub wycofać ofertę. Oświadczenia o wprowadzonych zmianach lub wycofaniu oferty powinny być 

doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania 

ofert. Oświadczenia powinny być opakowane tak, jak oferta, a opakowanie powinno zawierać 

odpowiednio dodatkowe oznaczenie wyrazem: "ZMIANA" lub "WYCOFANIE". 

13. Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie (opakowaniu), uniemożliwiającej odczytanie jej 

zawartości bez uszkodzenia. 

                     Kopertę należy zaadresować:  

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku, 

15-365 Białystok, ul. Pogodna 63/1 

„Oferta w postępowaniu na: 

Sprzątanie powierzchni użytkowanych przez PUP w Białymstoku  

oraz mycie okien w  PUP w Białymstoku i Filii PUP w Łapach.” 

Numer postępowania DO.26.4.1.2017 

Nie otwierać przed dniem 19 grudnia 2017r. do godz. 1230” 

       

16.  Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Białystok, ul. Pogodna 63/1,  

pokój nr 301 (III piętro) sekretariat, do dnia 19 grudnia 2017 r. do godz. 1200. 

2. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania. 

3. Otwarcie ofert nastąpi dnia 19 grudnia 2017 r. o godz. 1230 w siedzibie Zamawiającego  

pok. 310. 

4. Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności 

Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle mu informację z otwarcia ofert,  

na pisemny wniosek.  

17.  Miejsce oraz termin wykonania zamówienia 

1. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia był realizowany w terminie od stycznia 2018 r. 

do grudnia 2018 r. 

2. Dokładny termin realizacji zamówienia zostanie ustalony i zawarty w umowie na realizację tego 

zamówienia z Wykonawcą, któremu Zamawiający udzieli przedmiotowego zamówienia. 

3. Miejsce realizacji zamówienia:  

1) Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku z siedzibą przy ul. Pogodnej 63/1(sprzątanie i mycie 

okien);  

2) Filia PUP w Łapach z siedzibą przy ul. Bohaterów Westerplatte 8 (mycie okien). 

 

18.  Opis sposobu obliczenia ceny 

1. Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów  

w kryteriach oceny ofert. 

2. Cena powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia 

3. Wykonawca określa całkowitą cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w ofercie: 

 Ceny netto, 

 Stawki podatku od towaru i usług (VAT), 

 Ceny brutto. 

4. Wykonawca poda ceny w sposób określony w Formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik Nr 2  

do SIWZ. 

5. Wszystkie wartości powinny być podane w złotych polskich.  

6. Całkowite ceny realizacji zamówienia powinny być wyrażone cyfrowo i słownie, podane  

z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

7. Ceny podane w ofercie powinny zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu 

zamówienia oraz uwzględniać wszystkie inne opłaty i podatki, a także ewentualne upusty i rabaty.  

8. Cena określona przez Wykonawcę jest ceną ostateczną i nie będzie podlegała podwyższeniu. 

 

 

 

 

 

 



  

19. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z 

podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert 

 

1. Zamawiający dokona oceny ofert według niżej wymienionych kryteriów: 

1) „Cena” oferty (C) - wartość kryterium(waga) – 60% 

Ocena punktowa kryterium „Cena: dokonana zostanie na podstawie łącznej ceny ofertowej 

brutto wskazanej przez Wykonawcę i przeliczona wg wzoru opisanego w tabeli poniżej. 

2) Pracownik (P) - wartość kryterium(waga) – 40% 

Ocena punktowa w kryterium „Pracownik” otrzyma oferta Wykonawcy, który skieruje  

do realizacji zamówienia min. 2 i max. 5 pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o 

pracę.  

2. Powyższym kryteriom Zamawiający przypisał następujące znaczenie: 

 

Kryterium: 

Waga 

(%) 

Liczba 

punktów 

(pkt) 

 

Sposób oceny wg wzoru: 

 

Cena – „C” 

 

60 

 

60 

             Cena najtańszej oferty 

C = ------------------------------------------ x 60 pkt 

              Cena badanej oferty 

 

 

Liczba pracowników zatrudnionych 

na podstawie umowy o pracę - P 

40 40 Zamawiający przyzna następującą punktację: 

1) 2 pracowników na umowie – 10 pkt; 

2) 3 pracowników na umowie – 20 pkt; 

3) 4 pracowników na umowie – 30 pkt; 

4) 5 pracowników na umowie – 40 pkt; 

RAZEM 100 % 100 ------------------------------------------------------------- 

 

3. Całkowita liczba punktów („L”), jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego 

wzoru: L = C + P 

4. Maksymalnie oferta może uzyskać 100 punktów. 

5. Ustalone kryterium nie podlega zmianie w trakcie prowadzonego postępowania. 

6. Ostateczna ocena punktowa oferty będzie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku. 

7. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska największą ilość punktów.  

8. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska największą liczbę punktów, 

spośród ofert niepodlegającym odrzuceniu. 

 

20.  Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 

zawarcia umowy 

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada SIWZ i została oceniona, 

jako najkorzystniejsza dla zamówienia w oparciu o podane kryteria wyboru. 

2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający jednocześnie zawiadomi 

Wykonawców, którzy złożyli oferty o:  

1) Wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę  

albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru 

oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy 

Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium 

oceny ofert i łączną punktację; 

2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;  

3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając 

uzasadnienie faktyczne i prawne; 

4) Terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy, po którego upływie umowa  

o udzielenie zamówienia publicznego może być zawarta; 

 



  

3. Informacje, o których mowa w pkt 20.2.1 zostaną zamieszczone w siedzibie Zamawiającego  

na tablicy ogłoszeń oraz na jego stronie internetowej. 

4. Wykonawca, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza będzie poinformowany  

przez Zamawiającego o terminie i formie podpisania umowy np. forma korespondencyjna. 

5. Umowa zostanie zawarta według wzoru umowy określonego w Załączniku Nr 3 do SIWZ,  

w terminie określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy.  

6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia 

umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający 

może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich 

ponownego badania i oceny, chyba, że zajdą przesłanki unieważnienia postępowania, o których 

mowa w art. 93 ust. 1 ustawy. 

7. W przypadku unieważnienia postępowania Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich 

Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia - jeżeli postępowanie zostało 

unieważnione przed upływem terminu składania ofert, lub tych Wykonawców, którzy złożyli 

oferty, jeżeli postępowanie unieważniono po upływie terminu składania ofert, podając uzasadnienie 

faktyczne i prawne. 

 

21.  Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługującej Wykonawcy w toku postępowania 

o udzielenie zamówienia. 

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia  

oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp, 

przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI Pzp Środki ochrony prawnej wobec 

ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której 

mowa w art. 154 pkt 5 Pzp.  

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:  

1) Określenia warunków udziału w postępowaniu;  

2) Wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;  

3) Odrzucenia oferty odwołującego; 

4) Opisu przedmiotu zamówienia;  

5) Wyboru najkorzystniejszej oferty.  

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego,  

której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie 

zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające 

wniesienie odwołania.  

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane 

bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego 

certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.  

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia 

odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 

Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu 

do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia 

przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.  

6. Terminy wniesienia odwołania:  

1) Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego 

stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 

ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.  

2) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia 

w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia  

na stronie internetowej.   

3) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 21.6.1. i 21.6.2. SIWZ wnosi się  

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



  

było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.  

4) Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej 

odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:  

a) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu 

zamówienia;  

b) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w Biuletynie 

Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.  

7. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert. 

8. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny  

od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.  

9. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania regulowane są właściwymi przepisami 

Działu VI Pzp  

10. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławcze, stronom oraz uczestnikom postępowania 

odwoławczego przysługuje skarga do sądu.  

11. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem 

Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby 

Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi  

w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - 

Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1481) jest równoznaczne z jej wniesieniem.  

 

22.  Załączniki 

1. Załącznik Nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, 

2. Załącznik Nr 2 – Formularz ofertowy, 

3. Załącznik Nr 3 – Wzór umowy, 

4. Załącznik Nr 4 – Oświadczenie w odniesieniu do przesłanek wykluczenia z postępowania, 

5. Załącznik Nr 5 – Oświadczenie w odniesieniu do spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

6. Załącznik Nr 6 – Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres 

wykonywania zamówienia, 

7. Załącznik Nr 7 – Plan powierzchni budynku użytkowanych przez PUP. 

 

 

 

 

Zatwierdzam: 

 

 

………………………………………………… 
Podpis Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy 

 


