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Kielce, dnia 23.03.2019 r.

ODDZIAŁ TERENOWY W KIELCACH
25-323 Kielce, ul. Piaskowa 18

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(zwana dalej SIWZ)
w postępowaniu prowadzonym w trybie o przetargu nieograniczonego, na
podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. Z 2018 r. Poz. 1986 z późn.zm), zwanej dalej ustawą
na:

„usługę kompleksowego utrzymania czystości KOWR OT w Kielcach“

Wartość zamówienia przekracza równowartość kwoty określonej w przepisach
wykonawczych wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, tj. kwoty 144 000 Euro

Akceptuję SIWZ:

Jacek Toś
Dyrektor OT
___________________________
Kierownik Zamawiającego
lub osoba upoważniona
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1.

Nazwa i adres Zamawiającego

Zamawiający:

2.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Oddział Terenowy w Kielcach
ul. Piaskowa 18, 25-323 Kielce
woj. świętokrzyskie
Godziny pracy: 730-1530 od poniedziałku do piątku
tel. (41) 343 31 90, fax. (41) 368 70 49
NIP 527-281-83-55
e-mail: zamowienia.publiczne.kielce@kowr.gov.pl
ePuap: /KOWR_OT_Kielce/SkrytkaESP

Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie jest prowadzone w celu udzielenia zamówienia publicznego w trybie
„PRZETARG NIEOGRANICZONY” na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.)
zwanej dalej ustawą. Wartość przedmiotu zamówienia przekracza kwoty o której mowa
w art. 11 ust. 8 ustawy.
Postępowanie prowadzone jest w oparciu o zapisy 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.
UWAGA; Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej na zasadach
opisanych w SIWZ. Złożenie oferty w formie pisemnej spowoduje jej odrzucenie

3.

Informacje ogólne o sposobie składania ofert w formie elektronicznej
a) W postępowaniu o udzielenie zamówienia, komunikacja między Zamawiającym
a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/,
ePUAPu
https://epuap.gov.pl/wps/portal (na adres: /KOWR_OT_Kielce/SkrytkaESP) oraz
poczty elektronicznej,
b) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na
ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub
wniosku oraz do formularza do komunikacji.
c) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów
elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji
przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania
z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.
d) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych
formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji
wynosi 150 MB.
e) Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych,
oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych
informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
f)

Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie
zamówienia dostępne są na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu.
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4.

Opis przedmiotu zamówienia

„Usługa kompleksowego utrzymania czystości KOWR OT w Kielcach”
4.1 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług dla Krajowego Ośrodka Wsparcia
Rolnictwa Oddziału Terenowego w Kielcach polegających na:
a) Utrzymaniu czystości pomieszczeń wewnętrznych,
b) Utrzymaniu czystości terenu zewnętrznego wraz z zimowym utrzymaniem terenu
zewnętrznego,
c) Wykonywanie drobnych, bieżących napraw związanych z eksploatacją budynku.
4.2 Usługi będą świadczone w budynku i jego obrębie znajdującym się pod adresem:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Kielcach, ul. Piaskowa 18,
25-323 Kielce.
4.3 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Załączniku nr 8 do
SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia”.
4.4 Pozostałe warunki realizacji zamówienia zawarte są w projekcie umowy stanowiącym
Załącznik nr 5 do SIWZ.
4.5 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
4.6 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
4.7 Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.
4.8 Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
4.9 Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień powtarzających.
4.10 Nazwa przedmiotu zamówienia wg wspólnego słownika zamówień – Kod według
CPV:
1) 90910000-9 - usługi sprzątania.
2) 90914000-7 - usługi sprzątania parkingów.
3) 90620000-9 - usługi odśnieżania.
4) 90630000-2 - usługi usuwania oblodzeń.
5) 90918000-5 - usługi czyszczenia pojemników na odpadki.
6) 77300000-3 - usługi ogrodnicze.
7) 50000000-5 - usługi naprawcze i konserwacyjne.
4.11 Na podstawie art. 29 ust. 3a, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę
lub podwykonawcę 100% personelu sprzątającego w budynku biurowym na
podstawie umowy o pracę zgodnie z art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974
r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm.).
1) W trakcie realizacji zamówienia w stosunku do wybranych wykonawców,
Zamawiający będzie uprawniony do wykonywania czynności kontrolnych odnośnie
spełniania warunku zatrudnienia wskazanej powyżej grupy pracowników na
umowę o pracę.
2) Zamawiający uprawniony będzie w szczególności do:
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania
warunku zatrudnienia personelu sprzątającego na umowę o pracę
i dokonywania oceny przedłożonych dokumentów;
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia
spełniania warunków;
c) przeprowadzania kontroli w miejscu wykonywania usług sprzątania;
d) w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy
przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się
o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
3) Szczegółowe uregulowania w przedmiocie realizacji zatrudnienia na umowę
o pracę osób sprzątających w budynku biurowym, sposób dokumentowania
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i sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań Zamawiający uregulował w § 4 pkt 1
wzoru umowy Załącznik nr 5 do SIWZ.
5.

Termin wykonania zamówienia:
1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: od daty podpisania umowy, jednak nie wcześniej

niż od dnia 04.05.2019 r. do dnia 31.12.2020 r.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy dnia 03.05.2020 r. w sytuacji, gdy nie
przedłużono umowy najmu nieruchomości objętej zakresem usług bądź nie doszłoby do przeniesienia
prawa własności ww. nieruchomości na rzecz Zamawiającego przez co zakres umowy stałby się
bezprzedmiotowy.

6.

Warunki udziału w postępowaniu: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się
Wykonawcy, którzy:
6.1 Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-22 i art. 24 ust. 5 pkt
1 ustawy.
6.2 Spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie:
1) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej –
Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie,
2) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie określa warunków
w tym zakresie.
3) Zdolności technicznej lub zawodowej – Zamawiający określa minimalne warunki
w tym zakresie, tj.:
a) Doświadczenie: Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że w okresie
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie należycie wykonał,
co najmniej jedną usługę, odpowiadającą swoim rodzajem, polegającą na
sprzątaniu powierzchni biurowych nie mniejszych niż o powierzchni
700 m2 i wartości usługi w ciągu 12 miesięcy co najmniej 40 000,00 zł
brutto.
b) Kadra techniczna: zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w tym
zakresie.
6.3 W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o zamówienie powyższe
warunki powinien spełnić co najmniej jeden Wykonawca lub wszyscy Wykonawcy
wspólnie.
6.4 Poleganie na potencjale innych podmiotów:
1. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi
udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował
niezbędnymi zasobami tych podmiotów w szczególności przedstawiając
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów
na potrzeby realizacji. Zobowiązanie winno określać:
a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy
wykonywaniu zamówienia publicznego,
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia
publicznego,
d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do
warunków udziału w postępowaniu, dotyczących kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
2. W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub
zawodowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy,
Zamawiający żąda przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów
wymienionych w pkt 7.1 oraz 7.2 lit. A SIWZ.
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7.

3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych
lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów,
jeśli podmioty te będą realizowały usługi, do realizacji których te zdolności są
wymagane.
4. 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 nieudostępnione zasoby nie
ponosi winy.
5. Zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy, dotycząca podmiotu, na którego zasoby
Wykonawca powołał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy odbywa
się zgodnie z art. 36b ust. 2 ustawy.
6. Dokument, o którym mowa wyżej, powinien być składany w formie elektronicznej
i być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez podmiot, na
którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych
w art. 22a ustawy lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem opatrzonej
podpisem elektronicznym.
Wykaz Wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków
udziału
w
postępowaniu,
spełnianie
wymagań
określonych
przez
Zamawiającego oraz brak podstaw do wykluczenia:
7.1 Dokumenty składane wraz z ofertą:
Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie jednolitego
europejskiego dokumentu zamówienia (dalej: „JEDZ”). Informacje zawarte
w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
1) Instrukcja wypełniania JEDZ (wersja wstępna) stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.
Pełna instrukcja dostępna jest na stronie https://www.uzp.gov.pl/bazawiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia.
2) JEDZ sporządza się zgodnie ze wzorem standardowego formularze określonym
w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej (UE) nr 2016/7
z 05.01.2016 r. (Dz. U. UE L z 06.01.2016 r.).
3) Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny.
4) Zamawiający preferuje następujące formaty przesyłanych danych: doc., .pdf,
docx. Wykonawca może przygotować JEDZ również w dowolnym formacie
określonym w katalogu formatów wskazanych w załączniku nr 2 do
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych
Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i
wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań
systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2247).
5) Po stworzeniu lub wygenerowaniu przez Wykonawcę JEDZ dokumentu
w postaci dokumentu elektronicznego, Wykonawca podpisuje ww. dokument
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawcę
kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi
certyfikacyjne – podpis elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa
określone w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz
identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1579, z późn. zm.).
6) Obowiązek złożenia JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym
podpisem elektronicznym w sposób określony wyżej dotyczy również JEDZ
składanego na wezwanie w trybie art. 26 ust. 3 ustawy;
7) W celu wypełnienia JEDZ, korzystając z serwisu eESPD, udostępnionego przez
Komisję Europejską pod adresem:
https://ec.europa.eu/tools/espd należy
wykonać kolejno następujące czynności:
1) pobrać na dysk lokalny plik JEDZ w formacie XML;
2) w pytaniu „Kim jesteś?” zaznaczyć opcję „Jestem wykonawcą”;
3) w pytaniu „Co chcesz zrobić?” zaznaczyć opcję „zaimportować ESPD”;
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4) załadować z dysku lokalnego pobrany plik jednolitego dokumentu;
5) w pytaniu „Gdzie znajduje się siedziba Państwa przedsiębiorstwa?”
wybrać państwo Wykonawcy i przejść dalej, do wypełniania jednolitego
dokumentu.
8) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców
oświadczenia, o których mowa w pkt. 7.1 składa każdy z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te mają potwierdzać
spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia.
9) Zamawiający nie żąda złożenia JEDZ w odniesieniu do podwykonawców.
10) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia
podwykonawcom, w celu wskazania braku istnienia wobec nich podstaw
wykluczenia
z
udziału
w
postępowaniu,
zamieszcza
informację
o podwykonawcach oświadczenia, o których mowa w pkt. 7.1.
11) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania
braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie,
w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa
także JEDZ dotyczące tych podmiotów - dotyczy Wykonawcy, który polega na
zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów - zobowiązanie podmiotów do
oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji
zamówienia.
12) 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 łączy wykonawcę z tymi
podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający może
żądać dokumentów, które określają w szczególności:
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy
wykonywaniu zamówienia publicznego;
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonaniu zamówienia
publicznego.
7.2 Dokumenty składane przez Wykonawcę, którego oferta będzie oceniona jako
najkorzystniejsza na wezwanie Zamawiającego:
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta
niepodlegająca odrzuceniu została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym,
nie krótszym niż 10 dni, terminie, aktualnych na dzień złożenia, następujących
oświadczeń i dokumentów:
A. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału
w postępowaniu, Zamawiający żąda:
1) Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.
24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert;
2) Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
3) Oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego
wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu
z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji –
dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz
z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego
porozumienia w sprawie spłat tych należności – wg załącznika nr 6;
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4) Oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne – wg
załącznika nr 6;
B. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w
postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej oraz sytuacji
ekonomicznej lub finansowej, Zamawiający żąda:
1) Wykazu usług, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku
doświadczenia opisanego w pkt 6.2 ppkt 3) lit. a) SIWZ, 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 lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów
określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie,
przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane lub są
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie
Wykonawcy. W przypadku usług nadal wykonywanych referencje bądź inne
dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wzór
wykazu usług stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ.
7.3

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy, Zamawiający
wymaga złożenia oświadczenia Wykonawcy o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej. W przypadku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem
dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą
nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu.

7.4

Dokumenty składane przez podmioty zagraniczne:

1)

2)

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 7.2 lit. A.
SIWZ składa odpowiednio:
- ppkt 1) informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego
rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub
administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania lub miejsce zamieszkanie ma osoba, której dotyczy informacja
lub dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy.
Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.
- ppkt 2) 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.
Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub
miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się
dokumentów, o którym mowa w pkt 1) zastępuje się je dokumentem
zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo
osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której
dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub
miejsce zamieszkania tej osoby.
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3)

Wykonawca mający siedzibę na terytorium RP w odniesieniu do osoby, mającej
miejsce zamieszkania poza terytorium RP, której dotyczy dokument wskazany
w pkt 7.2 lit. A. ppkt 1) SIWZ składa ten dokument w zakresie określonym w art.
24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma
osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów,
zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym
przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem
samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce
zamieszkania tej osoby. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

7.5 Dokumenty, o których mowa pkt 7.4 ppkt 1) SIWZ, powinny być wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Powyższe terminy stosuje się
odpowiednio do pkt 7.4 ppkt 2) SIWZ.
7.6 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.
7.7 Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania
o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania
wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki
udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że
złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia
aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
7.8 Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej, przez kilku
przedsiębiorców (konsorcjum) lub przez spółkę cywilną:
1)
2)

3)

4)

Oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt 7.1, pkt 7.2 lit. A. i pkt 7.3 SIWZ,
składa każdy z Wykonawców oddzielnie;
Oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt 7.2 lit. B. oraz formularz oferty
jest składany przez pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia;
Poza dokumentami wymienionymi w ppkt 1) i 2) Wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia winni załączyć do oferty oryginał
pełnomocnictwa;
Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania
ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Treść
pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania. Dokument
pełnomocnictwa powinien zostać podpisany przez wszystkich Wykonawców
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w tym Wykonawcę
pełnomocnika. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania
oświadczeń woli. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą
wyłącznie z pełnomocnikiem. Oferta musi być podpisana w taki sposób, aby
prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.

7.9 Oświadczenia i dokumenty wskazane w pkt 7.1 SIWZ składane są wraz z ofertą.
Dokument określony w pkt 7.3 SIWZ składany jest przez Wykonawcę w terminie 3
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dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia
ofert. Pozostałe dokumenty wymienione w pkt 7.2 SIWZ wymagane będą tylko od
Wykonawcy, którego oferta będzie oceniona jako najkorzystniejsza.
7.10 W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub
dokumentów, o których mowa w pkt 7 SIWZ w formie elektronicznej pod
określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych,
Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz wskazane przez Wykonawcę
dokumenty lub oświadczenia.

8.

Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do
porozumiewania się z Wykonawcami:

A. Informacje ogólne
1. Niniejsze postępowanie jest prowadzone w języku polskim.
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym
a Wykonawcami odbywa się przy użyciu:
a. miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/,
b. ePUAPu: https://epuap.gov.pl/wps/portal
c. poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne.kielce@kowr.gov.pl
3. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:
a) Pan Dawid Tyrcha, tel.: +48 600 079 267 lub +48 41 343 31 90 w. 17,
b) Kontakt email z Zamawiającym: zamowienia.publiczne.kielce@kowr.gov.pl
4. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na
ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub
wniosku oraz do formularza do komunikacji.
5. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów
elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji
przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania
z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.
6. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych
formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji
wynosi 150 MB.
7. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych,
oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych
informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
8. Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie
zamówienia dostępne są na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu oraz
stanowi załącznik do niniejszej SIWZ.

B. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy
składania ofert).
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym
a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz
przekazywanie
informacji
odbywa
się
elektronicznie
za
pośrednictwem
dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego
przez miniPortal (Formularz do komunikacji). We wszelkiej korespondencji
związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się
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numerem

ogłoszenia

TED

(2019/S060-139468)

lub

ID

postępowania

(KIE.WOP.260.7.2019.DT).
2. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty
elektronicznej, email: zamowienia.publiczne.kielce@kowr.gov.pl.
3. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub
oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do
komunikacji jako załączniki. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych,
oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody
z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27
czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania
i przechowywania dokumentów elektronicznych oraz rozporządzeniu Ministra
Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać
Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz
rozporządzeniu Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16 października 2018
r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może
żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U.
poz. 1993).
9. Wymagania dotyczące wadium:
9.1 Warunkiem udziału w Postępowaniu jest wniesienie wadium.
9.2 Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 2500 PLN
(słownie: dwa tysiące pięćset 00/100 PLN).
9.3 Wykonawca wnosi wadium w jednej lub kilku formach określonych w art. 45 ust. 6
ustawy.
Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy KOWR OT
w Kielcach:
97 1130 1192 0027 6174 7220 0001
z dopiskiem:
„Wadium – Postępowanie znak: KIE.WOP.260.7.2019.DT”

9.4 Wadium w formie poręczeń i gwarancji (bezwarunkowych, nieodwołalnych, na
pierwsze pisemne żądanie z ważnością na okres terminu związania ofertą) należy
złożyć w oryginale w formie elektronicznej, podpisane elektronicznym podpisem
kwalifikowanym przez wystawiającego poręczenie i gwarancje.
9.5 Oferta Wykonawcy, który nie zabezpieczy jej akceptowaną formą wadium zostanie
przez Zamawiającego odrzucona.
9.6 Warunki zwrotu i zatrzymania wadium są określone w art. 46 ustawy.
9.7 Z treści wadium składanego w innej formie niż pieniądz powinno wynikać
jednoznacznie, gwarantowanie wypłaty należności w sposób nieodwołalny,
bezwarunkowy i na pierwsze żądanie. Wadium takie powinno obejmować cały
okres związania ofertą, poczynając od daty składania ofert.
9.8 Wadium wniesione przez jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia uważa się za wniesione prawidłowo.
10. Termin związania ofertą:
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10.1 Ustala się, że Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez 60
dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu
składania ofert.
10.2 Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin
związania ofertą, w tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni
przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie
zgody na przedłużenie tego terminu o ostateczny okres, nie dłuższy jednak niż 60
dni. Odmowa wyrażenia zgody, nie powoduje utraty wadium.
11. Opis sposobu przygotowania oferty:
11.1 Oferta musi być sporządzona zgodnie z wymogami SIWZ oraz ustawy.
11.2 Ofertę należy złożyć w języku polskim, w postaci elektronicznej opatrzoną
kwalifikowanym
podpisem
elektronicznym
osoby
upoważnionej
do
reprezentowania Wykonawcy.
11.3 Zasadnicze dokumenty składające się na ofertę:
1) Wypełniony i podpisany Formularz oferty sporządzony zgodnie z treścią
Formularza oferty stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ – oświadczenie
należy złożyć pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej opatrzonej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
2) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia stanowiący Załącznik nr 2
do SIWZ – oświadczenie należy złożyć pod rygorem nieważności w postaci
elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
3) Pełnomocnictwo – jeżeli Wykonawca samodzielnie składający ofertę jest
reprezentowany przez Pełnomocnika.
4) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie –
pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie
zamówienia publicznego;
5) W przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów –
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – oświadczenie należy złożyć
w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
6) Dowód wniesienia wadium – zgodnie z pkt. 9.
11.4 Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt. 11.3 ppkt 4 i 5 musi zostać złożone
w formie elektronicznej podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym.
Natomiast w przypadku, gdy Wykonawca będzie dysponował jedynie
pełnomocnictwem w formie pisemnej, składa je w formie elektronicznego
poświadczenia zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem, które
notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym (art. 97 § 2 Prawa
o notariacie). Wówczas do oferty w formie elektronicznej należy załączyć odpis
pełnomocnictwa sporządzony przez notariusza w formie elektronicznej.
11.5 Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
11.6 Cena oferowana za wykonanie Przedmiotu Zamówienia musi być wyrażona w PLN.
11.7 Zamawiający nie ujawnia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca,
nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one
udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art.
86 ust. 4 ustawy. Informacje powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz
z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę
przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część oferty
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skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP). Pliki powinny być odrębnie
podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym.
11.8 Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
11.9 Uwagi dotyczące formy składanych dokumentów:
1) Wzory formularzy należy wypełnić ściśle według wskazówek określonych
w SIWZ. Zamawiający nie dopuszcza dokonywania w treści załączonych
formularzy jakichkolwiek zmian. W przypadku złożenia przez Wykonawcę
własnych formularzy ich treść musi być tożsama z treścią formularzy załączonych
do SIWZ.
2) Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na
język polski. Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia
tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych
samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów. W razie wątpliwości uznaje się,
iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.
12. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
12.1 Złożenie oferty:
1. Oferty należy składać do dnia 29.04.2019 r. do godz. 10:00.
2. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany,
wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.
Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny
dla wykonawców na miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest
podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja
związana z postępowaniem.
3. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci
elektronicznej i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposób
złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie
korzystania z miniPortal. Ofertę należy złożyć w oryginale. Zamawiający nie
dopuszcza możliwości złożenia skanu oferty opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym.
4. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy
z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca
zastrzeże, jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym
pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący
tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część
skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP).
5. Do oferty należy dołączyć Jednolity Europejski Dokument Zamówienia w postaci
elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie
wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum
(ZIP).
6. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać
ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub
wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionych również na miniPortalu. Sposób
zmiany i wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na
miniPortalu.
7. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać
zmiany ani wycofać złożonej oferty.
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12.2 Otwarcie ofert

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.04.2019 r. 12:30 w siedzibie Zamawiającego przy
ul. Piaskowej 18 w Kielcach, parter, sala konferencyjna (pokój nr 1).
2. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na
miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą
klucza prywatnego.
3. Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.
4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
5. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwę (firmę) i adresy Wykonawców,
a także informacje dotyczące cen, terminu wykonania zamówienia zawartych
w ofertach.
6. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej
informacje dotyczące:
a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
b) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
c) ceny, terminu wykonania zamówienia zawartych w ofertach.
13. Opis sposobu obliczenia ceny oferty:
13.1 Wykonawca określi cenę całkowitą oferty brutto dla przedmiotu zamówienia,
podając ją w zapisie liczbowym w formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do
SIWZ.
13.2 Zamawiający wymaga, aby zaoferowana przez Wykonawcę cena podana
w formularzu ofertowym obejmowała wszystkie składniki niezbędne do wykonania
wymaganej usługi. Wykonawca zobowiązany jest podać w ofercie cenę ryczałtową
za świadczone usługi.
13.3 Wykonawca, składając ofertę informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie
prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie
rozliczenia podatku od towarów i usług, wskazując wartość bez kwoty podatku.
W takim przypadku, jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania
u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od
towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej
w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
13.4 Cena winna obejmować wszystkie koszty i opłaty, jakie powstaną w związku
z wykonaniem zamówienia oraz z warunkami i wymaganiami stawianymi przez
Zamawiającego.
13.5 Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się
wariantowości cen.
13.6 Cenę oferty należy podać w PLN. Cena musi być wyrażona w jednostkach nie
mniejszych niż grosze (do dwóch miejsc po przecinku), przy zachowaniu
matematycznej zasady zaokrąglania liczb (nie dopuszcza się podania jednostek
w tysięcznych częściach złotego).
14. Sposób obliczenia ceny oferty
1) Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty
z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków ewentualnych upustów i rabatów oraz
innych kosztów określonych w niniejszej SIWZ.
2) Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie, w zaokrągleniu do
drugiego miejsca po przecinku.
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3) Rozliczenia między zamawiającym, a wykonawcą będą regulowane w złotych
polskich.
4) Jeżeli w zaoferowanej cenie są towary których nabycie prowadzi do powstania
u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od
towarów i usług (VAT) to wykonawca wraz z ofertą składa o tym informację
wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie
prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
5) W okolicznościach o których mowa w pkt. 4) zamawiający w celu oceny takiej oferty
dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek VAT, który miałby obowiązek rozliczyć
zgodnie z tymi przepisami.
6) W odniesieniu do Wykonawców, których oferty nie podlegają odrzuceniu komisja
dokona oceny ofert
na podstawie kryterium:

Nr kryt.

Opis kryteriów oceny

Znaczenie

1

Cena brutto (C)

60% = 60 pkt

2

Czas wykonania usług konserwatorskich (N)

20% = 20 pkt

3

SPOŁECZNE – zatrudnienie osoby bezrobotnej (S)

20% = 20 pkt

Najkorzystniejsza oferta może uzyskać maksimum 100 pkt.
7) Punkty przyznawane za kryteria będą liczone wg następujących wzorów:
Znaczenie Maksymalna
l.p.
Kryterium
procentowe
ilość
kryterium
punktów
jakie może
otrzymać
oferta
za dane
kryterium
60 %
60 pkt
Cena brutto
Liczba punktów = Cn/Cb x 60
gdzie:
1

- Cn – najniższa cena spośród wszystkich ofert
nieodrzuconych
- Cb – cena oferty badanej
- 60 - wskaźnik stały

Zamawiający wymaga, by Wykonawca wskazał w ofercie czas
wykonania usług konserwatorskich liczony w godzinach od
jego zgłoszenia do wykonania, faksem lub emailem.
Zamawiający przydzieli każdej badanej ofercie w kryterium
„Czas wykonania usług konserwatorskich“ następującą liczbę
2
punktów:
 0 pkt - za czas wykonania usługi - w ciągu 48 godzin,
 20 pkt - za czas wykonania usługi - w ciągu 24 godzin,
W przypadku, gdy Wykonawca:
- zaoferuje czas naprawy dłuższy niż 48 godzin,

20%
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oferta zostanie odrzucona na podstawie art.
89 ust. 1 pkt 2;
- nie zaoferuje żadnego czasu naprawy,
Zamawiający uzna, że czas naprawy wynosi 48
godzin i nie przyzna punktów w tym kryterium.
SPOŁECZNE

20%

20 pkt

Wykonawca, który zadeklaruje zatrudnienie na umowę o pracę
osoby bezrobotnej na cały okres wykonania zamówienia:
3

- 0 pkt – 0 (zero) zatrudnionych osób bezrobotnych na umowę
o pracę,
- 20 pkt – 1 (jedna) zatrudniona osoba bezrobotna na umowę
o pracę.

8) Zamawiający w odniesieniu do wykonawcy który otrzymał największą ilość punktów
wezwie w ustawowym terminie do złożenia dokumentów w zakresie nie podlegania
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Potwierdzenie
dokumentami wskazanych okoliczności będzie stanowić podstawę dokonania wyboru
oferty tego wykonawcy.
9) Łączna punktacja z ofert zostanie wyliczona wg wzoru:
P= C + N + S
P= całkowita liczba punktów
C= Liczba punktów uzyskana w kryterium CENA.
N=Liczba punktów uzyskanych w kryterium „Czas wykonania usług
konserwatorskich”.
S= Liczba punktów uzyskanych w kryterium SPOŁECZNE – zatrudnienie osoby
bezrobotnej.
10) Z wybranym Wykonawcą Zamawiający zawrze umowę w trybie art. 94 ust.1 ustawy
Prawo zamówień publicznych i uwzględnieniem zapisów art. 139 ustawy.
15. Informacja o formalnościach po wyborze oferty:
15.1 Zamawiający powiadomi o wynikach postępowania wszystkich Wykonawców
a także zamieści tę informację na stronie internetowej.
15.2 Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana jako
najkorzystniejsza o miejscu i terminie zawarcia umowy.
15.3 Jeżeli oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia
zostanie wybrana, Zamawiający przed zawarciem umowy zastrzega sobie
możliwość
żądania
przedłożenia
umowy
regulującej
współpracę
tych
Wykonawców.
15.4 W przypadku, gdy Wykonawca podczas realizowania zamówienia będzie korzystał
z udziału podwykonawców zastosowanie będzie miał art. 36b ust. 1a ustawy.
16. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:
Nie ma wymogu wpłacenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
17. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści
zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego:
17.1 Zamawiający zawrze umowę według wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ
z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę, zgodnie z art. 94. ust. 1 pkt
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1) ustawy, z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 pkt 1) lit. a) oraz zgodnie
z postanowieniami Działu IV ustawy Pzp.
17.2 Wzór umowy stanowi Załącznik Nr 5 do niniejszej Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia.
17.3 Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany zawartej umowy w stosunku
do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy na podstawie
art. 144 ust. 1 pkt 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych w szczególności
w przypadku zmiany wynagrodzenia wykonawcy w poniższych okolicznościach:
a) zmiany stawki podatku od towarów i usług,
b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę na podstawie np. 2
ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu
za pracę (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2008),
c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia
przez wykonawcę.
18. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku
postępowania o udzielenia zamówienia publicznego:
18.1 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 odpowiednio środki ochrony
prawnej, o których mowa w dziale VI ustawy PZP jak dla postępowań powyżej
kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust.
8 Ustawy.
18.2 Zasady i tryb postępowania w zakresie korzystania ze środków ochrony prawnej
określone zostały w dziale VI ustawy Pzp.
19. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługującej Wykonawcy w toku
postępowania udzielenie zamówienia
1) Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności
zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania
czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
2) Odwołanie
powinno
wskazywać
czynność
lub
zaniechanie
czynności
zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać
zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności
faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
3) Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w postaci
elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym
przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka,
spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
4) 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.
5) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności
zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane
w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy albo w terminie 15 dni
- jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
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6)

7)

8)

Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest
prowadzone
w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji
istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji
ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych
warunków zamówienia na stronie internetowej.
Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 5) i 6) SIWZ wnosi się w
terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej
staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących
podstawę jego wniesienia.
Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy
zawiadomienia
o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż
w terminie:
a)
b)

30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia
o udzieleniu zamówienia.
6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu
zamówienia.

9)

W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg
terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową
Izbę Odwoławczą orzeczenia.
10) Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego
w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której
przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której
przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Krajowej Izby
Odwoławczej w formie elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem
elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu,
a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu
odwołanie.
11) Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się
uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby
odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.
12) Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego
wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy.
13) 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.
14) W sprawach nie uregulowanych w pkt 26 w zakresie wniesienia
odwołania
i skargi mają zastosowanie przepisy art. 179 - 198g ustawy.
20. Istotne warunki umowy, określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 5 do
SIWZ.
21. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługującej Wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie zamówienia
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1) Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności
zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania
czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
2) Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego,
której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe
przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i
prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
3) Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w postaci
elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym
przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka,
spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
4) 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.
5) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności
zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w
sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy albo w terminie 15 dni jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
6) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest
prowadzone
w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji
istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji
ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych
warunków zamówienia na stronie internetowej.
7) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 5) i 6) SIWZ wnosi się w
terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej
staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących
podstawę jego wniesienia.
8) Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia
o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia
o udzieleniu zamówienia.
b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
9)

W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu
związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę
Odwoławczą orzeczenia.
10) Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie
3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje,
i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje.
Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w
formie
elektronicznej
opatrzonej
bezpiecznym
podpisem
elektronicznym
weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię
przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.
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11) Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się
uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby
odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.
12) Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego
wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy.
13) 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.
14) W sprawach nie uregulowanych w pkt 26 w zakresie wniesienia odwołania
i skargi mają zastosowanie przepisy art. 179 - 198g ustawy.
22. Klauzula informacyjna dotycząca RODO
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 Krajowy Ośrodek Wsparcia
Rolnictwa (zwany dalej KOWR) z siedzibą w Warszawie (01-207) przy ul.
Karolkowej 30
 w KOWR wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pan/Pani
skontaktować w sprawach ochrony i przetwarzania swoich danych osobowych pod
e-mailem iodo.kowr@kowr.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby wskazany
powyżej.
 Pani/Pana
dane
osobowe
przetwarzane
będą
w
celach
związanym
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie
art. 138o, w celach związanych z realizacją obowiązków KOWR jako
Zamawiającego, które wynikają z obowiązujących przepisów prawa w tym
zakresie, a także w celu realizacji obowiązku powadzenia ewidencji korespondencji
i archiwizacji dokumentacji, co stanowi o zgodnym z prawem przetwarzaniu
danych osobowych w oparciu o przesłanki legalizujące przetwarzanie danych
osobowych wymienione w art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO.
 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);
Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom jeżeli
obowiązek taki będzie wynikać z przepisów prawa. Do Pani/Pana danych mogą też
mieć dostęp podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu, np. podmioty
świadczące pomoc prawną, usługi informatyczne, usługi niszczenia dokumentów,
jak również inni administratorzy danych osobowych przetwarzający dane we
własnym imieniu, np. podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską.
 Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres przewidziany przepisami
prawa w tym zakresie, w tym przez okres przechowywania dokumentacji
określony w przepisach powszechnych i uregulowaniach wewnętrznych KOWR w
zakresie archiwizacji dokumentów, okres przedawnienia roszczeń przysługujących
KOWR i w stosunku do niego.
Dokumentacja dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
będzie przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od
dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, licząc od dnia 1 stycznia
roku następnego od dnia zakończenia postępowania a jeżeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
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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 **;
− 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.


* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub
podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz
nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w
celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub
prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

23. Załączniki składające się na integralną część SIWZ:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Załącznik
Załącznik
Załącznik
Załącznik
Załącznik
Załącznik
Załącznik
Załącznik

nr
nr
nr
nr
nr
nr
nr
nr

1
2
3
4
5
6
7
8

–
–
–
–
–
–
–
–

Formularz ofertowy;
Jednolity Europejski Dokument Zamówienia;
Instrukcja wypełniania JEDZ (wersja wstępna);
Wykaz usług.
Wzór umowy.
Oświadczenie Wykonawcy.
Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.
Opis przedmiotu zamówienia.
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