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CZĘŚĆ  I  
OBLIGATORYJNE POSTANOWIENIA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH  
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 
ROZDZIAŁ I.  
ZAMAWIAJ ĄCY 

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze, 58-503 Jelenia Góra                                    
ul. Lwówecka 18, zwana w dalszej części Zamawiającym, zaprasza do ubiegania się o zamówienie 
publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na usługę pn.: 

„Sprzątanie budynków i terenu zewnętrznego dla Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej                         
w Jeleniej Górze”.  

Adres strony internetowej Zamawiającego: www.kpswjg.pl  

1. Tel. (075) 6453 318;  fax (075) 64-53-310 
2. Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa  działa na podstawie Ustawy Prawo o szkolnictwie 

wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. z 2016r., poz. 1842 z późn. zm.). 
 

ROZDZIAŁ II   - INFORMACJE OGÓLNE 

A. Tryb udzielenia zamówienia 
 

1. Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest w trybie podstawowym, 
tj. w trybie przetargu nieograniczonego na mocy art. 10 ust. 1 ustawy oraz art. 39 ustawy 
Prawo zamówień publicznych  (Dz. U.  2019r. poz. 1843 z późn. zm), wraz   z aktami 
wykonawczymi do tej ustawy. 

2. Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty  określone w przepisach wydanych na podstawie                           
art. 11 ust 8 ustawy. 

3. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. 

4. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu                        
o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks 
cywilny (tekst jednolity Dz. U.  z 2019r. poz. 1145 z póżn. zm.) jeżeli przepisy ustawy Pzp 
nie stanowią inaczej. 

5.    Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6  
ustawy - Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 
ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

6. Zamawiający jednocześnie wyjaśnia, że w prowadzonym postepowaniu, w oparciu o art. 24 aa 
ust.1  ustawy, najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta 
została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału                       
w postępowaniu. 
 

B. Dopuszczenie Wykonawcy do udziału w przetargu nieograniczonym  
 

1. Wykonawcy mogą ubiegać się o udzielenie zamówienia samodzielnie lub wspólnie.  
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ustanawiają 

pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

3. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców, o których mowa                    
w pkt. 1. 
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4. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w ramach przedmiotowego postępowania.                           
W przypadku, gdy Wykonawca  złoży więcej niż jedną ofertę samodzielnie lub wspólnie z innymi 
Wykonawcami, oferty takiego Wykonawcy zostaną odrzucone. 

5. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.  
6. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza 

powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm Podwykonawców. 
7. W przypadku zamówień na usługi, które mają być wykonane w miejscu podlegającym 

bezpośredniemu nadzorowi Zamawiającego, Zamawiający żąda aby przed przystąpieniem do 
wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz 
dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie usługi. 
Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w 
zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat 
nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizacje usług. 

8. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu wykazania 
spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać 
Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je 
w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się                  
w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

9. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia następuje w trakcie jego 
realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenia, o których 
mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp (rozdział VI pkt. A1 SIWZ). 

10. Jeżeli Zamawiający  stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy 
wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować 
z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 

11. Postanowienia ppkt. 9 i 10 stosuje się wobec dalszych podwykonawców. 
12.  Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy                               

z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 
 
ROZDZIAŁ III      

OPIS PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie sprzątania obiektów dydaktyczno-
administracyjnych i terenu zewnętrznego przyległego do obiektów dla Karkonoskiej Państwowej 
Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze: 
a) obiektów dydaktyczno-administracyjnych zlokalizowanych w kompleksie uczelnianym przy ul. 

Lwóweckiej 18,  
b) budynku krytej pływalni zlokalizowanego w kompleksie uczelnianym   przy ul. Lwóweckiej 18, 
c) budynku Domu Studenta  zlokalizowanego przy ul. Kadetów 1, 
d) terenu zewnętrznego, przyległego do obiektów zlokalizowanych przy   ul. Lwóweckiej 18,                  

ul. Kadetów  1 i ul. Kadetów 3 oraz ul. Podchorążych. 
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać usługę sprzątania przy użyciu własnych narzędzi                        

i urządzeń technicznych służących do utrzymania porządku oraz własnych środków czystości, 
dezynfekujących, higienicznych, zapachowych, worków na śmieci (na uczelni obowiązuje 
segregacja śmieci), ręczników papierowych, papierów toaletowych oraz mydła w płynie. 
Wszystkie stosowane środki chemiczne muszą posiadać atesty PZH lub karty charakterystyki 
substancji. W trakcie trwania umowy, na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca będzie 
musiał przedstawić ww. dokumenty. 

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym zakres prac i częstotliwość wykonania robót, 
warunki wykonania oraz zalecenia eksploatacyjne, a także zestawienie rodzaju podłóg i ich 
powierzchni, powierzchni płytek ściennych oraz powierzchni okien i drzwi przeszklonych                     
w obiektach,  określa Załącznik nr 10 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej 
dalej Specyfikacją lub SIWZ, pt.: – „Opis przedmiotu zamówienia”. 
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4. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień:  
Kod CPV: 

90.91.00.00-9 – usługa sprzątania 
90.91.12.00-8 – usługa sprzątania budynków 

90.91.92.00-4 – usługa sprzątania biur 

90.90.00.00-6 – usługa sprzątania i odkażania 

90.61.00.00-6 – usługa sprzątania i zamiatania ulic  

90.62.00.00-9 – usługa odśnieżania     
 

5. Opis przedmiotu zamówienia – wymagania dodatkowe. 

5. 1.Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Zamawiający wymaga zatrudnienia (przez Wykonawcę 
lub Podwykonawcę) na podstawie umowy o pracę osób1 wykonujących czynności bezpośrednio 
związane z realizacją przedmiotu zamówienia przez cały okres jego trwania, określone                            
w Załączniku Nr 10 do SIWZ (nie dotyczy osób skierowanych do mycia okien i odkurzania 
przestrzeni między membranami konstrukcji dachowej oraz osoby nadzorującej usługę).  

5.1.1. Wykonawca, w związku z pkt. 5.1. SIWZ, zobowiązuje się, że pracownicy będą                      
w okresie realizacji umowy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 138). 

5.1.2. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 
nie krótszym niż trzy [ 3 ] dni robocze, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do 
wglądu oświadczenia Pracowników świadczących usługi (zatrudnionych na zasadach                     
o których mowa w pkt. 5.1.1. SIWZ), iż są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę 
wraz z uzyskaną od pracowników zgodą na przetwarzanie danych osobowych zgodnie                   
z przepisami o ochronie danych osobowych.  

5.1.3 Najpóźniej  w dniu rozpoczęcia usługi Wykonawca dostarczy imienny wykaz osób 
wykonujących czynności (określone w pkt.5.1.) przy realizacji zamówienia wraz                         
z oświadczeniem o tym, że są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę przed 
przystąpieniem do realizacji umowy. Określony powyżej imienny wykaz osób wraz                     
z oświadczeniem/oświadczeniami stanowić będzie załącznik do umowy. 

5.1.4 Każdorazowa zmiana osób nie wymaga aneksu do umowy. Wykonawca przedstawi 
zmienioną/uaktualnioną listę osób oddelegowanych do wykonania zamówienia do 
wiadomości zamawiającego zgodnie z zasadami o którym mowa w pkt.5.1. 

5.2.   Pozostałe wymagania,  w szczególności dotyczące sposobu udokumentowania zatrudnienia 
osób, uprawnień Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o 
których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy, oraz sankcji z tytułu niespełniania tych wymagań są 
określone we wzorze umowy – załącznik nr 11 do SIWZ. 

6. Zamawiający zaleca Wykonawcom, przed terminem składania ofert, zapoznanie się z obiektem,                    
a także umożliwi przeprowadzenie wizji lokalnej w dniu 18.06.2020 r. o godz. 11:00 (spotkanie 
przed budynkiem Rektoratu przy ul. Lwóweckiej 18, 58-503 Jelenia Góra) w celu zapoznania się                
z lokalizacją obiektu oraz warunkami lokalnymi, przy udziale pracownika Administratora 
Budynków. 

7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
9. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 
10. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 
11. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej. 
 

 

                                                 
1 Wykonawca samodzielnie określa liczbę osób niezbędnych do wykonywania czynności bezpośrednio związanych z 
realizacją przedmiotu zamówienia przez cały okres jego trwania - zatrudnionych na podstawie umowy o pracę (w rozumieniu 
Kodeksu pracy). 
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ROZDZIAŁ IV                      

1. Termin wykonania zamówienia 

    Wymagany termin realizacji zamówienia: od dnia 01.09.2020r. do dnia 31.08.2021r. 

 
ROZDZIAŁ V                
WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA,                                       
O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST. 5 USTAWY  
 
A) Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 5 ustawy  

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 
1)  nie podlegają wykluczeniu na postawie art. 24 ust. 1 pkt.12-23 ustawy  
2) nie podlegają wykluczeniu na postawie  art.  24 ust. 5 pkt 1 ustawy. 

 
W oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1  ustawy Zamawiający,  wykluczy z  postępowania o udzielenie 
zamówienia zamawiający Wykonawcę: 
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 2015 r. poz. 978, 1259, 
1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r, poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem 
Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym 
postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację 
majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 
ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 2344,); 
 

3) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust.ppkt 2) 1b 

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 

2.1 Posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,                 
o ile wynika to z odrębnych przepisów: 
  Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie  

 
 2.2.sytuacji ekonomicznej lub finansowej:  

     Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: 
   jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 200.000,00  
zł 

 
 2.3. zdolności technicznej lub zawodowej: 
  Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca; 

a) Wykonawca wykaże, że wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 
wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwie usługi sprzątania                        
w tym: 

-1 usługę sprzątania obiektów użyteczności publicznej*, o łącznej powierzchni ogólnej nie 
mniejszej niż 25.000 m², oraz  

 - 1 usługę sprzątania krytej pływalni o powierzchni nie mniejszej niż  1.900 m². 
 
*Zamawiający zastrzega, że przez obiekt użyteczności publicznej rozumie – budynek przeznaczony na 
potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa 
wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, 



 
 
 

6 
DAT- 2151-2 /20 

gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów 
w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek 
przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także 
budynek biurowy lub socjalny zgodnie z §3 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. 
(Dz. U. 2015. 1422 j.t. z dnia 2015.09.18).  

 
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymagana ilość 
usług sumuje się.  

 
b) Wykonawca wykaże narzędzia i urządzenia techniczne dostępne wykonawcy w celu 

wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami. 
      Wykonawca jest zobowiązany do wykazania następujących narzędzi i urządzeń technicznych, 

spełniających poniższe wymogi: 
      - 5 szt. maszyn szorująco-zbierających do podłóg, w tym: jedną wyposażoną                            

w   szczotkę walcową oraz 1 szt. specjalistycznego pojazdu z pługiem do odśnieżania dróg. 
 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymagana ilość 
narzędzi i urządzeń technicznych sumuje się.  

 
c) Wykonawca wykaże że: dysponuje osobami, które będą odpowiedzialne (nadzór) za 

świadczenie usługi wraz z informacją na temat ich doświadczenia. Zamawiający wymaga 
aby osoba/y ta/e posiadała/y minimum 5 letnie doświadczenie  w wykonywaniu tego samego 
rodzaju usługi,  

 
3. W wypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, warunek o nie 

podleganiu wykluczeniu jest spełniony, gdy żaden z podmiotów składających wspólną ofertę nie 
podlega wykluczeniu, natomiast warunki udziału w postępowaniu zostaną spełnione, gdy podmioty 
składające ofertę wspólną spełniają je łącznie. 

4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,                             
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać 
na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru 
prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

5. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić 
Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zobowiązanie musi być 
złożone w oryginale i musi być podpisane przez osobę/osoby uprawnioną/e do składania 
oświadczeń woli w imieniu podmiotu oddającego zasoby do dyspozycji. Zobowiązanie musi 
wyrażać w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę udzielenia Wykonawcy, ubiegającemu się                       
o zamówienie, odpowiedniego zasobu – wskazywać jego rodzaj, czas udzielenia a także inne 
istotne okoliczności, wynikające za specyfiki tego zasobu oraz wykazać, że podmiot udzielający 
zasobu Wykonawcy, ubiegającemu się o zamówienie, rzeczywiście nim dysponuje. 

6. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub 
zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału                               
w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia,                      
o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i art. 24ust. 5 pkt 1ustawy.  

7. 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. 

8. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, o którym mowa w pkt. 4, nie potwierdzają 
spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych 
podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym 
przez Zamawiającego: 
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 
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2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże 
zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w pkt. 2,3 

9.Potwierdzenie spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w pkt. 2, nastąpi na 
podstawie przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń, wymienionych                           
w rozdziale VI  i oparte będzie na zasadzie TAK/NIE (spełnia /nie spełnia). 

 
ROZDZIAŁ VI. 

WYKAZ O ŚWIADCZE Ń I/LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJ ĄCYCH SPEŁNIANIE 
WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA  

 
A. Wykaz oświadczeń składanych przez Wykonawcę w celu wstępnego potwierdzenia, że nie 

podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postepowaniu oraz inne dokumenty 
wymagane do złożenia wraz z ofertą: 
 

1. Wykonawca do oferty zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenia                     
w zakresie wskazanym w niniejszej SIWZ  - według załącznika nr 2 do SIWZ i załącznika nr 3 
do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniach będą stanowić wstępne potwierdzenie, że 
Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których 
mowa w art. 22 ustawy.  

2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia 
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, 
warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu,                
o którym mowa w pkt. 1. 

3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, ww. oświadczenia 
składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia 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. Ponadto Wykonawca złoży:  
1) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w niniejszym postępowaniu lub /i do 

podpisania umowy (o ile nie wynika z dokumentów rejestracyjnych). Pełnomocnictwo musi 
być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy (podpisy i pieczęcie 
oryginalne) lub mieć postać aktu notarialnego, albo notarialnie potwierdzonej kopii. 

2) Formularz - informacja o częściach  zamówienia, których  wykonanie Wykonawca zamierza 
powierzyć podwykonawcom lub wykonaniu przedmiotu zamówienia siłami własnymi  - 
według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ.. 

3) W przypadku gdy Wykonawca będzie polegał 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. 

4) Dowód wniesienia wadium (wadium wnoszone w gwarancjach lub/i poręczeniach należy 
składać w formie oryginału. Oryginały można dołączyć do oferty lub złożyć  przed upływem 
terminu składania ofert do Działu Technicznego  (patrz adres – ROZDZIAŁ VII) lub dołączyć 
np. w koszulce do wierzchniej strony koperty zawierającej ofertę. 
 

B) Oświadczania i dokumenty wymagane po zamieszczeniu przez Zamawiającego na stronie 
internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy 
 

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 
Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy oraz zgodnie z art. 24 
ust. 11 ustawy Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji,                 
o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub 
braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy 
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według wzoru dołączonego do niniejszej SIWZ (Załącznik nr 6). Wraz ze złożeniem oświadczenia, 
Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do 
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.  
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia niniejsze 
oświadczenie składa każdy z Wykonawców.  
 
C) Zastosowanie procedury, o której mowa w art.24aa ust.1 ustawy 

 
1. Zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy 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.                                                                                                                                 

2. Zgodnie z art. 26 ust 1 ustawy,  Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie 
Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie 
krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub 
dokumentów, o których mowa w pkt D i pkt E niniejszej SIWZ.  
 

D) Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez Wykonawcę na wezwanie 
Zamawiającego w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału                     
w postępowaniu 
 

1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu 
Zamawiający żąda:  
1) odpisu z właściwego rejestru lub 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,  

2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 1;  
1) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie 
ogłoszono upadłości wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert. 

3. 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.   

4. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów  
na zasadach określonych w art. 22 a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów 
dokumentów wymienionych w  pkt. 1 .  

5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty 
określone w pkt. 1 obowiązują oddzielnie każdego z Wykonawców.  
 

E) Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez Wykonawcę na wezwanie 
Zamawiającego w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału                      
w postępowaniu 
 

1. W celu  potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 
dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający żąda dokumentów 
potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia zgodnie z wymaganiami 
określonymi w Rozdziale V ust A pkt 2 ppkt 2.2) SIWZ. 

2. W celu  potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 
dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda następujących dokumentów:  
1) wykazu wykonanych lub wykonywanych usług nie wcześniej niż w okresie 

ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
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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 powyżej, są: 
- referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były 

wykonywane,  
- jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie 

uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. 
Oświadczenie „Wykaz usług” wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ 

zgodnie z wymogami określonymi w Rozdziale V ust. A pkt 2 ppkt 2.3 lit. a. 
2) wykazu narzędzi i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania 

zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami. 
Oświadczenie – „Wykaz narzędzi i urządzeń technicznych” zgodny z wymaganiami 
określonymi w Rozdziale V ust. A pkt. 2  ppkt 2.3 lit b – sporządzonego wg wzoru – 
załącznik nr 8 do SIWZ. 

3) Wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,                       
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrole jakości, wraz                                      
z niezbędnymi do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez 
nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami. Oświadczenie 
„Wykaz osób” zgodnie  z wymaganiami określonymi w Rozdziale V ust A pkt 2 ppkt 2.3 lit. 
c  – sporządzonego wg wzoru – załącznik nr 9 do SIWZ. 

3. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na 
zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu 
umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący 
Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp  do ich zasobów, Zamawiający 
żąda dokumentów, które określają w szczególności:  

     1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;  
2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu 
zamówienia publicznego;  
3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;  
4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału 
w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, 
zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.  

4. W zakresie nieuregulowanym w SIWZ zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra 
Rozwoju z dnia 26.07.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający 
od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016r. poz. 1126 z późn. 
zm.).  

5. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczeń, o których mowa w pkt A1, oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających okoliczności, o których mowa w Rozdziale V pkt A2 SIWZ, lub innych 
dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postepowania, oświadczenia lub dokumenty są 
niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, 
Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień 
w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia 
lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby 
unieważnienie postępowania. 

 
F. Informacje dotyczące Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

 
1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (w tym spółka cywilna): 

1) do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania 
Wykonawców występujących wspólnie w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
reprezentowania w postępowaniu i do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
Pełnomocnictwo musi jednoznacznie wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć 
formę pisemną, musi w swej treści zawierać wskazanie niniejszego postępowania. 
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Pełnomocnictwo musi być załączone w oryginale i podpisane przez uprawnionych, w świetle 
dokumentów rejestracyjnych, przedstawicieli Wykonawców lub mieć postać aktu notarialnego 
albo notarialnie potwierdzonej kopii. Wszelka korespondencja prowadzona będzie                               
z pełnomocnikiem. 
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zmówienia dołączają  ww. pełnomocnictwo 
lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy regulującej współpracę konsorcjum, 
z której wynika ustanowione pełnomocnictwo. 
Spółka cywilna dołącza ww. pełnomocnictwo lub dokument, z którego wynika ww. 
pełnomocnictwo: poświadczone za zgodność z oryginałem kopię umowy spółki cywilnej lub 
uchwałę. 

2) Formularz oferty podpisuje pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się  udzielnie 
zamówienia  lub wszyscy Wykonawcy. Na pierwszej stronie formularza oferty należy wpisać 
informacje dotyczące wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia.  

3)  „Informacja o częściach  zamówienia, których  wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć 
podwykonawcom lub wykonaniu zamówienia siłami własnymi”  - dotyczy wszystkich 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Formularz ten podpisuje 
pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub wszyscy 
Wykonawcy.  

4) „Oświadczenie - Wykaz usług” dotyczy wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia. Formularz ten podpisuje pełnomocnik Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia lub wszyscy Wykonawcy.  

5) „Oświadczenie - Wykaz narzędzi i urządzeń technicznych” dotyczy wszystkich Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Formularz ten podpisuje pełnomocnik 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub wszyscy Wykonawcy.  

6) „Oświadczenie - Wykaz osób” dotyczy wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia. Formularz ten podpisuje pełnomocnik Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia lub wszyscy Wykonawcy.  

2. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub 
nienależyte wykonanie zamówienia. 

3. Oferta podpisana przez pełnomocnika musi być prawnie wiążąca, łącznie i z osobna dla 
wszystkich podmiotów składających ofertę. 

4. Pełnomocnik będzie upoważniony do zaciągania zobowiązań w imieniu i na rzecz każdego                          
i wszystkich podmiotów składających wspólną ofertę. 

5. Realizacja całości kontraktu łącznie z płatnościami będzie dokonywana wyłącznie przez 
pełnomocnika reprezentującego podmioty występujące wspólnie. 

6. Wszystkie podmioty składające wspólną ofertę będą odpowiedzialne na zasadach określonych                     
w Kodeksie cywilnym. 

 
G. Forma dokumentów 
 
1. Oświadczenia, o których mowa w SIWZ dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których 

zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22 a ustawy oraz 
dotyczące podwykonawców, składane są  w oryginale. 

2. Dokumenty, o których mowa w SIWZ,  inne niż oświadczenia składane są  w oryginale lub kopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

3. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot na 
którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się                       
o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które 
każdego z nich dotyczą.  

4. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej.  
5. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości 
co do jej prawdziwości. 
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6. Treść i forma pełnomocnictw  musi  być zgodna z odpowiednimi zapisami niniejszej SIWZ.  
7. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 
 
 
ROZDZIAŁ VII.    
INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SI Ę ZAMAWIAJ ĄCEGO                                 
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA O ŚWIADCZE Ń I DOKUMENTÓW. 
  
A. Wyjaśnienie dokumentów składających się na specyfikację istotnych  warunków zamówienia 

 
Treść wszystkich dokumentów stanowiących specyfikację istotnych warunków zamówienia należy 
odczytywać wraz ze wszystkimi wprowadzonymi przez Zamawiającego uzupełnieniami i zmianami. 
 
B. Forma porozumiewania się 

 
1. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między 

Zamawiającym a Wykonawcą odbywa się  za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu 
ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2015 r. 
poz. 1830, osobiście, za pośrednictwem posłańca, faxu lub przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą 
elektroniczną (DZ.U z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 147 i 615) przy 
spełnieniu wymogów określonych w ust. 5. Odwołania i wszelką korespondencję związaną                     
z odwołaniem przekazuje się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy                                  
z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca lub faksem.  

2. Oferty muszą być złożone w formie pisemnej. Składanie oferty odbywa się za pośrednictwem 
operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, 
osobiście lub za pośrednictwem posłańca. 

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 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną każda ze 
stron na żądanie drugiej strony  niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.  

4. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, 
Zamawiający uznaje, iż pismo wysłane przez niego zgodnie z informacjami zawartymi                
w SIWZ zostało Wykonawcy doręczone. 

5. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane do Zamawiającego uważa się 
za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotrze do Zamawiającego na adres podany w pkt. 12, przed 
upływem wymaganego terminu. 

6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści 
SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, nie później niż na 2 dni przed 
upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż 
do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.  

7.  Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu składania 
wniosku, o którym mowa w ust. 6, lub dotyczy już udzielonych wyjaśnień, Zamawiający 
może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu 
składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 6.  

8. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami (bez ujawniania źródła zapytania) Zamawiający 
udostępni na swojej stronie internetowej www.kpswjg.pl w zakładce zamówienia 
publiczne, w rubryce dotyczącej  niniejszego postepowania, a także przekaże 
Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia.  

9.  W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania 
ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę treści 
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SIWZ Zamawiający udostępni na własnej stronie internetowej www.kpswjg.pl w rubryce 
przeznaczonej  dla niniejszego przetargu. 

10. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia 
wątpliwości dotyczących treści SIWZ.  

11. Zamawiający pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 7:.15 – 15:15 
12. Wszelką korespondencję do Zamawiającego związaną z niniejszym postępowaniem, należy 

kierować na adres:  
Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze 
ul. Lwówecka 18, 
58-503 Jelenia Góra 
fax.: 756453310 
e-mail: Joanna.sztando@kpswjg.pl  
 

C. Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami 
 

1. Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami:  
Joanna Sztando tel.: 756453318, e-mail: joanna.sztando@kpswjg.pl  

2. Z osobą wymienioną w ust. 1 można kontaktować się wyłącznie w sprawach organizacyjnych                  
w dni robocze w godzinach 9.00 - 12.00.  

 
ROZDZIAŁ VIII 
WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WADIUM 
 
1. Wysokość wadium. 
Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości:  15.000,00 zł             
(słownie złotych: piętnaście tysięcy 00/100)  
 
2. Termin wniesienia wadium. 

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 25.06.2020r. 
do godz. 11:00. 
 

3. Forma wniesienia wadium. 
Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 

1) pieniądzu; 
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem 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 (tekst jedn. - Dz. U. z 2016 r., poz. 359). 
 

4. Postanowienia dotyczące wadium wnoszonego w pieniądzu (ppkt. 3.1)). 
1) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy 

Zamawiającego w Banku: Santander Bank Polska  o numerze: 90 1090 1926 0000 0005 
1400 5976 z dopiskiem: „Wadium - przetarg nr DAT-2151-2/20 usługa sprzątania”. 

2) Do oferty zaleca się dołączyć oryginał lub potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię 
polecenia przelewu na konto Zamawiającego.  

3) Wniesienie wadium w pieniądzu, za pomocą przelewu bankowego, Zamawiający będzie 
uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego 
potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. 
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5. Postanowienia dotyczące wadium wnoszonego w pozostałych formach (ppkt. 3.2) – 

3.5)). 
1) Gdy wadium wnoszone jest w formie innej niż pieniężna (gwarancji, poręczenia – 

o których mowa w ppkt. 3.2) – 3.5)), oryginał dokumentu wadium należy osobno umieścić 
w kopercie zawierającej ofertę lub dostarczyć przed upływem terminu składania ofert do 
siedziby Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze przy ul. Lwóweckiej 
18, 50-503 Jelenia Góra, budynek Rektoratu, do pokoju nr 115.  

2) W wypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczenia, 
dokument powinien zawierać następujące elementy: 
a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji / poręczenia 

(Zamawiającego), gwaranta / poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib, 
b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją / poręczeniem, 
c) kwotę gwarancji / poręczenia, 
d) termin ważności gwarancji / poręczenia, nie krótszy niż termin związania ofertą, wraz z 

oświadczeniem gwaranta / poręczyciela o nieodwołalności zabezpieczenia w okresie 
jego ważności, 

e) zobowiązanie gwaranta / poręczyciela do bezwarunkowej zapłaty kwoty gwarancji / 
poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego. 

3) Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia powinno być wykonalne na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

4) Oferta Wykonawcy, który nie zabezpieczy jej akceptowalną formą wadium na wymagany 
okres związania z ofertą wg zasad określonych w niniejszym Rozdziale zostanie uznanaq 
za odrzuconą. 
 

6. Zasady zwrotu wadium. 
1) Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 

najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego 
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ppkt. 6. 

2) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający 
zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego 
oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia 
żądano. 

3) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał 
ofertę przed upływem terminu składania ofert. 

4) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu 
zwrócono wadium na podstawie ppkt. 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego 
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie 
określonym przez Zamawiającego. 

5) Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami 
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, 
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za 
przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 

6) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na 
wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, 
nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa 
w art. 25 ust. 1 Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub 
nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp, co 
spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako 
najkorzystniejszej. 
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7) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta 
została wybrana: 
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 

określonych w ofercie; 
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy. 
 
ROZDZIAŁ VIII 
TERMIN ZWI ĄZANIA OFERT Ą 
 
1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.  
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

 
ROZDZIAŁ IX 
CENA OFERTY 
 
A. Opis sposobu obliczenia ceny oferty 
1. W ofercie należy podać cenę za całość zamówienia wraz z należnym podatkiem VAT.  
2. Podstawą do określenia ceny oferty jest „Opis przedmiotu zamówienia”, stanowiący załącznik            

Nr 10 do SIWZ. 
3. Cena oferty musi zawierać wszystkie przewidywane koszty kompletnego wykonania zamówienia, 

musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie 
poniesie wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji 
przedmiotu zamówienia.  

4. Żadne niedoszacowanie, pominięcie, brak rozpoznania przedmiotu zamówienia nie będzie 
podstawą do żądania zmiany ceny określonej w ofercie. 

5. Zamawiający przyjmie oferowaną cenę jako ostateczną, za jaką przedmiot zamówienia zostanie 
wykonany. 

6. Do oceny ofert zamawiający przyjmie całkowitą cenę brutto z Formularza oferty . 
7. Cena przedstawiona przez Wykonawcę jest ceną ryczałtową.  
8. Ceny podane formularzu oferty należy zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku. 
9. Nie jest dopuszczalne określenie ceny oferty przez zastosowanie rabatów, opustów itp. w stosunku 

do całkowitej ceny. 
B. Informacje dotyczące walut w jakich mogą być prowadzone rozliczenia 
1. Wszelkie ceny, podane w ofercie i innych dokumentach sporządzanych przez Wykonawcę, muszą 

być wyrażone w złotych polskich. 
2. Wszelkie przyszłe rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w złotych 

polskich. 
 

ROZDZIAŁ X 
OPIS KRYTERIÓW I SPOSÓB OCENY OFERT  
 
1. Kryterium wyboru ofert jest:  

a) Cena /C/ - 60 % (waga kryterium), 
b) częstotliwość kontroli jako ści pracy wykonywanej podczas zmian dziennych /K/ – 40 % 

(waga kryterium) 

2. Kryterium cena /C/ zostaje przypisana liczba 60 punktów.  
Ilość punktów poszczególnym wykonawcom za kryterium cena /C/, przyznawana będzie według 
poniższej zasady: 
1) Oferta o najniższej cenie otrzyma 60 punktów. 
2) Pozostałe oferty - ilość punktów wyliczona wg wzoru : 
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Ci = cena najniższa x 60 pkt 

     cena oferty badanej 

i - numer oferty badanej 
Ci - liczba punktów za kryterium „cena” (oferty badanej) 
cena oferty - cena brutto z Formularza oferty. 

3. Kryterium częstotliwość kontroli jakości pracy wykonywanej podczas zmian dziennych /K/ 
zostaje przypisana liczba 40 punktów. 
To kryterium będzie rozpatrywane na podstawie zadeklarowanej przez Wykonawcę                               
w  Formularzu oferty częstotliwości kontroli jakości pracy wykonywanej podczas zmian 
dziennych na przestrzeni tygodnia. 
Kontrole, o których mowa powyżej będą przeprowadzane przez przedstawiciela Wykonawcy po 
zakończeniu pracy przez zmianę dzienną. Ww. osoba nie może być równocześnie członkiem 
zmiany, którą ma kontrolować. 
Ilość punktów poszczególnym wykonawcom za kryterium częstotliwość kontroli jakości pracy 
wykonywanej podczas zmian dziennych /K/, przyznawana będzie według poniższej zasady: 

 

Częstotliwość kontroli jako ści pracy wykonywanej  podczas 
zmian dziennych- zadeklarowana w FORMULARZU OFERTY  

Ilość punktów  
za kryterium częstotliwości 

kontroli zmian 
dziennych/K/ 

4 razy w tygodniu 10 punktów 
5 razy w tygodniu 20 punktów 
6 razy w tygodniu 30 punktów 
7 razy w tygodniu 40 punktów 

 
Minimalna częstotliwość kontroli jakości pracy wykonywanej podczas zmian dziennych to 4 razy 
w tygodniu. W przypadku zaproponowania przez wykonawcę częstotliwości mniejszej niż 4 razy 
w tygodniu oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymagań Zamawiającego. 
Maksymalna częstotliwość kontroli jakości pracy wykonywanej podczas zmian dziennych to 7 
razy w tygodniu (po każdej zmianie dziennej). W przypadku, gdy w ofercie zaproponowana 
zostanie kontrola częstsza niż 7 razy w tygodniu, do oceny ofert zostanie przyjęta kontrola 7 razy 
w tygodniu, a ofercie zostanie przypisane 40 punktów. 

4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów obliczoną 
według wzoru: 

Pi = Ci + Ki 
Ci – ilość punktów w kryterium cena oferty badanej 
Ki -  ilość punktów w kryterium częstotliwość kontroli jakości pracy wykonywanej podczas zmian 
dziennych oferty badanej 
Pi - łączna ilość punktów kryteriów cena i częstotliwość kontroli jakości pracy wykonywanej podczas 
zmian dziennych 

5. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 
przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród 
tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty 
o takiej samej cenie lub koszcie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do 
złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 

6. Zamówienie zostanie udzielone wykonawcy, który uzyska największą ilość punktów. 
 

 
ROZDZIAŁ XI 
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT  
 
A. Przygotowanie ofert 
1. Ofertę (Formularz oferty, wraz z załączonymi dokumentami i/lub oświadczeniami itd.) składa się 

pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Oferta musi być sporządzona czytelnie, w języku 
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polskim, na maszynie, komputerze lub nieścieralnym atramentem oraz podpisana przez osobę 
upoważnioną/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. 
Zamawiający dopuszcza możliwość użycia zwrotów obcojęzycznych w ofercie, o ile są nazwami 
własnymi lub nie posiadają powszechnie używanego odpowiednika w języku polskim. 

2. Jeżeli z załączonych dokumentów, określających sposób reprezentowania Wykonawcy wynika, że 
do reprezentowania Wykonawcy, konieczne są podpisy łącznie dwóch lub więcej osób, brak 
jednego z tych podpisów spowoduje odrzucenie oferty. 

3. Jeżeli w niniejszej SIWZ zamieszczony został zapis o konieczności złożenia podpisu (parafy) 
przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy, należy składać podpisy zgodnie z 
zapisem ust. 2, w sposób umożliwiający identyfikację podpisującego np. pieczęcie imienne. 

4. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. W przypadku złożenia większej liczby, 
wszystkie oferty tego Wykonawcy zostaną odrzucone.                                     

5. Ofertę należy sporządzić zgodnie z formularzami zamieszczonymi w SIWZ, stosując się do 
wymagań określonych w SIWZ. 

6. Do formularza oferty należy załączyć wszystkie oświadczenia oraz dokumenty wymagane 
postanowieniami SIWZ - w formie określonej w SIWZ. 

7. Oferta powinna zawierać: 
1) Formularz ofertowy (wzór – załącznik nr 1 do SIWZ) – wypełniony przez Wykonawcę 
2) Oświadczenia wymienione w rozdziale VI A  pkt. 1 - 3  niniejszej SIWZ 
3) Zobowiązanie, o którym mowa w Rozdziale V pkt A ppkt 5 SIWZ – jeżeli dotyczy 
4) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w niniejszym postępowaniu lub /i 

do podpisania umowy (o ile nie wynika z dokumentów rejestracyjnych). 
Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania 
Wykonawcy (podpisy i pieczęcie oryginalne) lub mieć postać aktu notarialnego, albo 
notarialnie potwierdzonej kopii. 

5) Formularz - informacja o częściach  zamówienia, których  wykonanie Wykonawca 
zamierza powierzyć podwykonawcom lub wykonaniu przedmiotu zamówienia siłami 
własnymi  – zgodnie ze wzorem formularza dołączonego do SIWZ (Załącznik  nr 4).  

8. W przypadku, gdy Wykonawca do oferty załączy kopię jakiegoś dokumentu, ostatnia zapisana 
strona tej kopii musi być potwierdzona (podpisana) „za zgodność z oryginałem” przez osoby 
upoważnione do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z zapisami pkt 2 i 3 niniejszego 
Rozdziału. 

9. Pełnomocnictwa należy załączyć do oferty wyłącznie w formie określonej Rozdziale VI  niniejszej 
SIWZ. 

10. Zaleca się, aby wszystkie strony/kartki oferty były parafowane przez osoby upoważnione do 
reprezentowania Wykonawcy, z zastrzeżeniem pkt. 12 niniejszego ustępu . 

11. Zaleca się, aby każda strona lub kartka oferty była ponumerowana – z zachowaniem ciągłości 
numeracji. Zaleca się podanie informacji dotyczącą łącznej ilości stron lub kartek całej oferty. 

12. Wszelkie poprawki lub zmiany dokonane w ofercie wraz ze wszystkimi załącznikami muszą być 
datowane i parafowane (parafa obligatoryjna) przez osoby upoważnione do reprezentowania 
Wykonawcy, zgodnie z zapisami pkt. 2 i 3 niniejszego ustępu. 

13. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert niezależnie 
od wyniku postępowania. 

14. Zaleca się, aby oferta była trwale zespolona (zszyta lub zbindowana).  
15. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy, w rozumieniu przepisów o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie będą ujawniane innym uczestnikom postępowania,  jeżeli 
Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być 
udostępniane oraz wykazał , iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa - art. 
8 ust. 3 Ustawy. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4. 

16. Wykonawca powinien zamieścić w ofercie (na odrębnej stronie) zapis informujący, które                               
z załączonych dokumentów, nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania.  
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B. Zmiana lub wycofanie ofert  
 

W każdym momencie przed upływem terminu składania ofert każdy Wykonawca może zmienić lub 
wycofać ofertę. Powiadomienie o zmianie lub wycofaniu oferty powinno być złożone na piśmie                   
w sposób określony w Rozdziale XII  ust A. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu 
oferty musi być złożone według takich samych zasad jak składana oferta, tj. w odpowiednio 
oznakowanej kopercie lub innym opakowaniu odpowiednio oznakowanym. W takich przypadkach 
koperty lub opakowania powinny być opatrzone napisami "ZMIANA OFERTY" lub "WYCOFANIE 

OFERTY ". 
Koperty oznaczone napisem „WYCOFANIE OFERTY”  będą otwierane w pierwszej kolejności. 
Żadna oferta nie może być zmieniona lub wycofana po upływie terminu składania ofert. 

 
ROZDZIAŁ XII 
MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
 
A. Informacje o sposobie składania ofert 
1. Składanie ofert: 

1) opakowanie ofert. 
Oferty należy składać w nieprzejrzystej i szczelnie zamkniętej kopercie lub innym 
opakowaniu. Należy stosować jedną kopertę lub opakowanie. 
Na kopercie lub opakowaniu należy umieścić adres (oznakowanie) według poniższego wzoru: 
 
 

KARKONOSKA PA ŃSTWOWA SZKOŁA WY ŻSZA W JELENIEJ GÓRZE 
ul. Lwówecka 18 , 58-503 Jelenia Góra 

O F E R T A 
W przetargu nieograniczonym nr DAT-2151-2/20 

Pn.: „Sprzątanie budynków i terenu zewnętrznego dla Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej                   

w Jeleniej Górze 

Nie otwierać przed   ……………..  (data i godzina otwarcia ofert) 

2) miejsce i termin składania ofert pisemnych: 
a) ofertę w zamkniętej kopercie/opakowaniu, sporządzoną zgodnie ze SIWZ, należy składać 

w siedzibie prowadzącego postępowanie - w pokoju nr 115 w budynku Rektoratu , ul. 
Lwówecka 18, 58-500 Jelenia Góra,  nie później niż do dnia  25.06.2020 r do godziny 
11:00.  

b) w przypadku, gdy Wykonawca złoży ofertę korzystając z usług operatora  
pocztowego, za termin złożenia oferty Zamawiający uznawać będzie datę i godzinę 
wpłynięcia oferty na adres  Zamawiającego  

c) UWAGA : Zamawiający nie będzie honorował daty stempla pocztowego. 
 

B. Otwarcie ofert 
1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie prowadzącego przetarg - w pokoju nr 115 budynku Rektoratu , 

ul. Lwówecka 18, 58-503 Jelenia Góra, w dniu  25.06.2020 r. o godzinie 11:30. 
2. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje 

dotyczące: 
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 
2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych                   

w ofertach. 
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ROZDZIAŁ XIII 
SPOSÓB OCENY OFERT 
 

A. Zasady korekty omyłek 
1. Zamawiający poprawia w ofercie: 

1) oczywiste omyłki pisarskie, 
2)  oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 

poprawek, 
Zamawiający poprawi oczywiste omyłki rachunkowe, w szczególności: 
− błędne obliczenie kwoty podatku od towarów i usług, na podstawie prawidłowo podanej w 

ofercie stawki podatku od towarów i usług, 
− błędne zsumowanie w ofercie ceny netto i kwoty podatku od towarów i usług. 
− błędny wynik działania matematycznego wynikający z dodawania, odejmowania, 

mnożenia i dzielenia. 
Przyjmuje się, że prawidłowo podano cenę netto, podaną liczbowo w Formularzu oferty  

3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków 
zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając           
o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

2. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia 
zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w pkt. 1 ppkt 3 niniejszego 
rozdziału. 

 
ROZDZIAŁ XIV 
ZABEZPIECZENIE NALE ŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
 
1. Zamawiający będzie żądać od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako 

najkorzystniejsza, wniesienia przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie  (ceny brutto). W przypadku 
wnoszenia zabezpieczenia w formie pieniądza w tytule przelewu należy wpisać zabezpieczenie 
należytego wykonania umowy i numer postępowania. 

2. Zabezpieczenie może być wnoszone w 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. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z 

dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 
3. Zamawiający nie wyraża zgody na wnoszenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 

1) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej, 

2) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa 
lub jednostkę samorządu terytorialnego, 

3) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie 
rejestrowym i rejestrze zastawów. 

4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na konto Zamawiającego w Santander 
Bank Polska: Nr 90 1090 1926 0000 0005 1400 5976  z podaniem dopisku:  usługa sprzątania 

5. Zabezpieczenie wnoszone w gwarancji bankowej może być wystawione przez bank krajowy lub 
zagraniczny. Zaleca się, aby gwarancja wystawiona przez bank zagraniczny była potwierdzona 
przez bank krajowy. 

6. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy musi zostać wniesione przed podpisaniem umowy. 
7. Warunki i termin zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia określone są we wzorze umowy. 
8. W przypadku zamiaru złożenia zabezpieczenia w postaci poręczenia, gwarancji bankowej oraz 

gwarancji ubezpieczeniowej Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu 
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odpowiednie dokumenty lub wzory dokumentów na trzy dni robocze przed wyznaczonym 
terminem zawarcia umowy, celem zweryfikowania dokumentu. Wzór ww. zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy należy przekazać do  Działu Technicznego zamawiającego.  

 
ROZDZIAŁ  XV  
ZAWARCIE UMOWY 
 
1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 

Ustawy Pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze 
najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.  

2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 
terminów, o których mowa w pkt. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono 
tylko jedną ofertę. 

3. Wybranemu Wykonawcy Zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy. 
4. Wzór umowy stanowi Zał. Nr 11 do SIWZ. 

5. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisaniu umowy powinny posiadać ze sobą 
dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to 
nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 

 
ROZDZIAŁ XVI 
POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJ ĄCYCH 
WYKONAWCY W TOKU POST ĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.  
 
1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego 

zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 
Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w 
Dziale VI ustawy. 

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również 
organizacjom wpisanym na listę,  o której mowa w art. 154 pkt 5 Pzp. 

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności 
Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia  lub zaniechania 
czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.                               
W szczególności, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 
1) określenia warunków udziału w postepowaniu 
2) wykluczenia odwołującego z postepowania o udzielenie zamówienia 
3) odrzucenia oferty odwołującego 
4) opisu przedmiotu zamówienia 
5) wyboru najkorzystniejszej oferty 

4. Odwołanie wnosi się: 
1)  w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego 

stanowiącej postawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w 
art. 180 ust. 5 zdanie drugie Pzp albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w 
inny sposób. 

2) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia 
zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej. 

3) odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i ust. 2 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. 
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4) jeżeli Zamawiający, mimo takiego obowiązku, 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. 
5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu 

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

6. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) stronom oraz uczestnikom 
postepowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 

7. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania 
Zamawiającego. 

8. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa KIO w terminie 7 dni od dnia doręczenia 
orzeczenia KIO, przesyłając jednocześnie odpis przeciwnikowi skargi. 

9. Szczegółowe zasady korzystania ze środków ochrony prawnej określa Dział VI Pzp – 
Środki ochrony prawnej. 

 

XVII.  Obowi ązek informacyjny wynikaj ący z art. 13 RODO w przypadku zbierania 
danych osobowych bezpośrednio od osoby fizycznej, której dane dotyczą w celu 
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, 
informuję, że:  
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w 

Jeleniej Górze ul. Lwówecka 18, 58-500 Jelenia Góra; 
 inspektorem ochrony danych osobowych w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej   w Jeleniej 

Górze jest Pan Jerzy Szelinger,  jerzy.szelinger@kpswjg.pl tel: 756453321; 
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę urządzeń wraz z 
podłączeniem do instalacji nagłośnienia auli Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w 
jeleniej Górze DAT-2601-26/18 prowadzonym w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Pzp   (Dz.U. z 2017r 
poz 1579 z późn. zm.).; 

 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej 
„ustawa Pzp”;   

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 
lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy 
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących 
jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych 
danych wynikają z ustawy Pzp;   

 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

 posiada Pani/Pan: 
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ** ; 
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− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 
RODO; 

 nie przysługuje Pani/Panu: 
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 

gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. 
c RODO.  
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ZAŁ ĄCZNIKI 
1. Załącznik Nr 1 do siwz – Oferta 
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5 Załącznik Nr 5  do siwz – Zobowiązania innych podmiotów  
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7 Załącznik Nr 7 do siwz – Wykaz usług 
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