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I. INFORMACJE OGÓLNE 
 
A. INFORMACJA O ZAMAWIAJĄCYM  
Zamawiającym jest Urząd Statystyczny w Bydgoszczy z siedzibą w Bydgoszczy, Ks. Stanisława Konarskiego 1-3, 
85-066 Bydgoszcz tel.: +48 52 36 69 390, NIP: 554-100-78-78 REGON 000331553  

1) adres poczty elektronicznej: sekretariatUSBDG@stat.gov.pl 
2) Strona internetowa Zamawiającego: https://bydgoszcz.stat.gov.pl 
3) Strona internetowa prowadzonego postępowania:  

https://bip.stat.gov.pl/urzad-statystyczny-w-bydgoszczy/zamowienia-publiczne/ 
4) Strona internetowa, na której pod ogłoszeniem, udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz 

inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: 
https://bip.stat.gov.pl/urzad-statystyczny-w-bydgoszczy/zamowienia-publiczne/ 

5) Elektroniczna Skrzynka Podawcza Zamawiającego: SekretariatUSBDG (0dr1gh22pj) 
 
B. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
1. Ilekroć w Specyfikacji Warunków Zamówienia - zwanej dalej SWZ i innych dokumentach dotyczących 

postępowania mowa jest o: 
1) ustawie Prawo zamówień publicznych - zwanej dalej ustawą, należy przez to rozumieć ustawę z dnia 11 

września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021 poz. 1129, z późn. zm.), 
2) SWZ – należy przez to rozumieć Specyfikację Warunków Zamówienia 
3) ofercie – należy przez to rozumieć Formularz oferty stanowiący Załącznik nr 1 do SWZ wraz z określonymi 

w nim wymaganymi dokumentami, 
4) zamówienie – należy przez to rozumieć zamówienie publiczne będące przedmiotem niniejszego 

postępowania 
5) postępowanie – należy przez to rozumieć postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego 

dotyczy niniejsza SWZ 
6) Wykonawcy – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną 

nieposiadającą osobowości prawnej, która oferuje na rynku wykonanie robót budowlanych lub obiektu 
budowlanego, dostawę produktów lub świadczenie usług lub ubiega się o udzielenie zamówienia, złożyła 
ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego, 

7) miniPortal – należy przez to rozumieć narządzie umożliwiające komunikację elektroniczną między 
Zamawiającym i Wykonawcami. 

8) ePUAP – należy przez to rozumieć elektroniczna platforma usług Administracji Publicznej oferująca  
w szczególności dostęp do formularzy umożliwiających komunikację Wykonawcy z Zamawiającym. 

9) kwalifikowany podpis elektroniczny – należy przez to rozumieć podpis elektroniczny składany  
z wykorzystaniem certyfikatu wystawionego przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania w rozumieniu 
ustawy z dnia 05.09.2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1797). 

10) podpis zaufany – należy przez to rozumieć podpis elektroniczny, którego autentyczność i integralność są 
zapewnione przy użyciu pieczęci elektronicznej ministra właściwego do spraw informatyzacji. Systemem 
zapewniający możliwość wykorzystania podpisu zaufanego jest system ePUAP.  

11) podpis osobisty – zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 9 ustawy z dnia 06 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych 
(Dz.U. z 2021, poz. 816 z późn. zm.) – za zawansowany podpis elektroniczny w rozumieniu art. 3 pkt. 11 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. W spawie 
identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku 
wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE (rozporządzenia eIDAS), weryfikowany za pomocą 
certyfikatu podpisu osobistego 

12) środkach komunikacji elektronicznej - należy przez to rozumieć środki komunikacji elektronicznej w 
rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 poz. 344), 

13) osobie upoważnionej do występowania i podpisywania w imieniu Wykonawcy – należy przez to rozumieć 
osobę wymienioną w dokumencie uprawniającym Wykonawcę do występowania w obrocie prawnym.  
W przypadku gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z właściwego rejestru, 
niezbędne jest dołączenie do oferty oryginału pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego 
upoważnione. 

2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia są obowiązani do ustanowienia pełnomocnika 
i złożenia wraz z ofertą pełnomocnictwa do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo 
reprezentowania Wykonawców w postępowaniu i zawarcia umowy. 

3. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, co do wykonywania, których pełnomocnik 
jest upoważniony. W przypadku, gdyby pełnomocnictwa udzielała osoba inna niż uprawniona z mocy prawa 
lub umowy spółki do reprezentowania podmiotu, do oferty należy dołączyć również pełnomocnictwo  
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do dokonania tej czynności. 
4. Pełnomocnictwa powinny być dołączone do oferty w oryginale w formie dokumentu elektronicznego 

opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 
5. Do udzielenia pełnomocnictwa dla osoby, o której mowa w ust. 6, postanowienia ust. 3 i 4 stosuje się 

odpowiednio. 
6. Wspólników spółki cywilnej obowiązują przepisy dotyczące Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 58 ustawy. 
7. Wszelkie załączniki do SWZ stanowią jej integralną część. 
8. Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a 

Wykonawcami, szczegółowo określona w Rozdziale VIII SWZ, odbywać się będzie w języku polskim przy 
użyciu MiniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAP dostępnego 
pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej. 

9. Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu, złożenie oferty możliwe będzie wyłącznie przy 
użyciu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAP dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal. 

10. Zamawiający wyznacza osoby do kontaktu z Wykonawcami, których dane znajdują się w Rozdziale VIII pkt 13 
SWZ. 

11. 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. 

12. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych 
kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu zostały opisane w Instrukcji 
użytkowania systemu miniPortal oraz Regulaminie ePUAP. 

13. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, 
wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB. 

14. 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. 

15. W przypadku jeżeli na etapie realizacji zamówienia pojawi się taka konieczność, Zamawiający będzie 
wymagał podpisania umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. 

 
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym bez 
przeprowadzenia negocjacji określonym w art. 275 pkt 1 uregulowanym w Dziale III Rozdziale 4 Oddziale 1 
ustawy oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie. 

2. W postępowaniu nie będzie przeprowadzona aukcja elektroniczna. 
3. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 
4. Postępowanie oznaczone jest znakiem BDG-WAD.271.2.2022 - Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z 

Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie. 
 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

A. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
1. Przedmiotem zamówienia jest „Świadczenie usług sprzątania pomieszczeń w budynkach Urzędu 

Statystycznego w Bydgoszczy”. 
2. Przedmiot zamówienia składa się z trzech CZĘŚCI:  

1) Część 1: Sprzątanie pomieszczeń w budynku Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy przy ul. Ks. Stanisława 
Konarskiego 1-3 
2) Część 2: Sprzątanie pomieszczeń w budynku Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy Oddział w Toruniu przy 
ul. Adama Mickiewicza 10-16. 
3) Część 3: Sprzątanie pomieszczeń w budynku Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy Oddział we Włocławku 
przy ul. Piekarskiej 16 a. 

3. Termin realizacji zamówienia: od 01.08.2022  do 31.05.2023 r. (10 miesięcy) 
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia opisany jest w Załączniku nr 2 do SWZ. 
5. Zaleca się, aby przed złożeniem oferty, Wykonawca przeprowadził wizję lokalną miejsc objętych niniejszym 

zamówieniem, jednak nie jest to warunek konieczny. Termin wizji ustala się: 
1) w Bydgoszczy – w dniu 15.06.2022 r. o godz. 1000 (zbiórka zainteresowanych Wykonawców przed 

budynkiem przy ul. Ks. Stanisława Konarskiego 1-3); 
2) w Oddziale w Toruniu – w dniu 15.06.2022 r. o godz. 1000 (zbiórka zainteresowanych Wykonawców przed 

budynkiem przy ul. Adama Mickiewicza 10-16); 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://miniportal.uzp.gov.pl/
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3) w Oddziale we Włocławku – w dniu 14.06.2022 r. o godz. 1000 (zbiórka zainteresowanych Wykonawców 
przed budynkiem przy ul. Piekarskiej 16a). 

6. Kody CPV:  
90910000-9 – usługi sprzątania, 
90911200-8 – usługi sprzątania budynków, 
90919200-4 – usługi sprzątania biur, 
90911300-9 – usługi czyszczenia okien. 
 

B. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE STOSUNKU PRACY, W OKOLICZNOŚCIACH, O 
KTÓRYCH MOWA W ART. 95 USTAWY 

1. Wykonawca przez cały okres realizacji zamówienia będzie zatrudniać pracowników, na podstawie umowy o 
pracę w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.). 

2. Niedopuszczalne jest zatrudnianie pracowników realizujących zadania w ramach wykonywania przez 
Wykonawcę zamówienia na podstawie umów cywilnoprawnych, co oznacza, że każda roboczogodzina w 
ramach realizowanej umowy, musi być wypracowana przez pracownika Wykonawcy wyłącznie w ramach 
stosunku pracy. 

3. Pracownikami Wykonawcy zatrudnionymi przy realizacji umowy winny być osoby: 
1) cechujące się wysoką kulturą osobistą, brakiem nałogów (w szczególności uzależnienia od alkoholu lub 

innych środków odurzających), prezencją właściwą dla Zamawiającego jako instytucji publicznej, 
2) posiadające sprawność psychofizyczną umożliwiającą należyte wykonywanie obowiązków i zadań 

wynikających z zawartej umowy, 
3) przeszkolone w zakresie BHP i ppoż. 

4. Zamawiający wymaga, aby do wykonania przedmiotu umowy był kierowany personel, którego 
wynagrodzenie za pracę jest równe lub przekracza równowartość minimalnego wynagrodzenia za pracę, o 
którym mowa w ustawie z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207. 
z późn. zm.). 

5. Przed rozpoczęciem świadczenia usługi będących przedmiotem umowy Wykonawca przekaże 
Zamawiającemu:  
1) wykaz osób realizujących przedmiot zamówienia, w którym wskazane zostaną osoby wykonujące prace 

porządkowe oraz pełniące nadzór i kontrolę nad wykonywaniem przedmiotu zamówienia wraz z 
numerem telefonu, pod którym będzie dostępna dla Zamawiającego, zgodnie ze wzorem stanowiącym 
Załącznik nr 2 do Umowy; 

2) oświadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę pracowników do realizacji 
czynności, zgodnie z § 6 ust. 1 niniejszej umowy, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2a do 
Umowy; 

3) pisemne oświadczenie Wykonawcy, że osoby wyszczególnione na imiennej liście osób (Załącznik nr 2 do 
umowy) wykonujących usługę sprzątania oraz osoba wyznaczona przez Wykonawcę do pełnienia nadzoru 
i kontroli nad wykonywaniem przedmiotu zamówienia: są wyposażone w środki ochrony indywidualnej, 
posiadają odpowiednie, aktualne badania lekarskie oraz posiadają aktualne szkolenia z zakresu bhp i 
ppoż., zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2b do Umowy; 

4) pisemne oświadczenie każdej z osób wyszczególnionych na imiennej liście osób (Załącznik nr 2 do 
umowy) do zachowania poufności zgodnie z §8 pkt. 4., zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2c 
do Umowy. 

6. Na każde pisemne żądanie Zamawiającego, w terminie do 5 dni roboczych od dnia otrzymania Wykonawca 
jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu dowodów poświadczających zatrudnienie pracowników, 
w tym m.in. 
1) oświadczenia zatrudnionego pracownika, 
2) oświadczenia Wykonawcy o zatrudnieniu pracowników na podstawie umowy o pracę, 
3) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika 
4) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii dokumentu potwierdzającego zgłoszenie pracownika do 

ubezpieczeń społecznych zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, 
datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika. 

7. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 6 ust 2), winno zawierać w szczególności: dokładne określenie 
podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem 
czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, 
rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu 
Wykonawcy. 



Specyfikacja Warunków Zamówienia Urząd Statystyczny w Bydgoszczy 
 

 

 

 
  5 

8. Przedłożone Zamawiającemu dokumenty powinny zostać zanonimizowane, z wyłączeniem imienia i nazwiska 
pracownika, w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, tj. w szczególności co do 
adresów zamieszkania, nr PESEL, oraz innych informacji dotyczących pracownika); informacje takie jak: imię 
i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę, wymiar etatu oraz rodzaj pracy (stanowisko) 
powinny być możliwe do zidentyfikowania (zgodnie z przepisami 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 
oraz o ochronie danych osobowych oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych). 

9. Zamawiający może żądać zaświadczenia właściwego oddziału ZUS, potwierdzającego opłacanie przez 
Wykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o 
pracę za ostatni okres rozliczeniowy. 

10. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę, Zamawiający 
może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 
 

C. SPEŁNIENIE WYMAGAŃ ART.100 UST.1 USTAWY 
Część 1: Sprzątanie pomieszczeń w budynku Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy przy ul. Ks. Stanisława 
Konarskiego 1-3 
Siedziba Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy mieści się budynku, którego zarządcą jest Kujawsko-Pomorski 
Urząd Wojewódzki. Bezpośrednio przy wejściu do budynku od ul. Ks. Stanisława Konarskiego są dwa miejsca 
postojowe dla pojazdów osób z niepełnosprawnością. Pomieszczenia Urzędu Statystycznego rozmieszczone 
zostały na parterze, I i VII piętrze oraz w części piwnicznej budynku. Do budynku prowadzą schody oraz 
podjazd dla wózków, który znajduje się po prawej stronie. Dojście do budynku jest całkowicie utwardzone o 
obniżonych krawężnikach. Wejście główne do budynku znajduje się przy ul. Ks. Stanisława Konarskiego. 
Wejście jest wyposażone w drzwi przesuwne z czujnikami ruchu, co umożliwia ich automatyczne otwieranie. 
Portiernia budynku znajduje się po prawej stronie od wejścia głównego. Budynek, w którym mieści się 
siedziba Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy jest w znacznym stopniu dostosowany do potrzeb osób z 
niepełnosprawnością. Pozbawiony jest progów utrudniających poruszanie się na wózkach inwalidzkich, a 
także wyposażony jest w szerokie drzwi prowadzące na poszczególne piętra Urzędu. W budynku znajduje się 
5 wind pasażerskich wyposażonych w drzwi przesuwne, które są dostosowane dla osób z 
niepełnosprawnością w tym poruszających się na wózku inwalidzkim. Cztery windy usytuowane są w holu 
głównym po lewej stronie od wejścia głównego do budynku. Dwie z nich (po prawej stronie) wyposażone są 
w informację głosową (numer piętra, na którym znajduje się winda) dla osób niewidomych i niedowidzących, 
a na przyciskach oraz klawiaturze numerycznej umieszczono cyfry i litery w języku Braille’a. Piąta winda 
znajduje się w innej części budynku, do której można dostać się z I piętra. Punkt obsługi klienta, sala 
konferencyjna i biblioteka w siedzibie Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy są wyposażone w pętlę 
indukcyjną dla osób niedosłyszących. Biblioteka jest wyposażona w lupę powiększającą oraz program do 
czytania tekstów dla osób niedowidzących i niewidomych.  Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami 
znajduje się na parterze holu głównego w korytarzu po prawej stronie od wind. Urząd zapewnia dostęp do 
tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w Urzędzie w ciągu 3 dni roboczych. W budynku (z 
pominięciem wind) nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku 
powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. 
Część 2: Sprzątanie pomieszczeń w budynku Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy Oddział w Toruniu przy ul. 
Adama Mickiewicza 10-16. 
Oddział w Toruniu mieści się przy ulicy Mickiewicza 10-16. Administratorem budynku jest Zakład 
Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Toruniu. Jest to budynek wolnostojący pięciokondygnacyjny, częściowo 
podpiwniczony. Wejście główne znajduje się w narożniku budynku od strony południowo-zachodniej, a 
wyjście ewakuacyjne w piwnicy od strony północnej. Na wprost wejścia do budynku wyznaczono miejsce 
parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Do wejścia głównego prowadzą rozłożyste schody, a z lewej 
strony schodów podjazd dla wózków inwalidzkich. Portiernia usytuowana jest po lewej stronie od wejścia 
głównego na parterze, naprzeciw schodów. Po prawej stronie znajduje się podjazd umożliwiający 
korzystanie z windy. Natomiast toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się po lewej stronie od 
windy (nie jest w pełni dostosowana, m.in. brak systemu powiadamiania alarmowego). Oddział zajmuje 
wszystkie pomieszczenia na II piętrze. Do pomieszczeń oddziału można dostać się z holu głównego 
schodami lub windą pasażerską, która jest wyposażona w informację głosową (dla osób niesłyszących i 
niedosłyszących), a na przyciskach umieszczono cyfry i litery w języku Braille’a. Pomieszczenia obsługi 
klienta (Informatorium, REGON) znajdują się w strefie klienta (otwarte w godzinach pracy Urzędu). W 
budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a (poza windą), ani oznaczeń kontrastowych lub w druku 
powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W pomieszczeniach Oddziału nie ma pętli 
indukcyjnych. 
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Część 3: Sprzątanie pomieszczeń w budynku Urzędu Statystycznego  w Bydgoszczy Oddział  we Włocławku 
przy ul. Piekarskiej 16 a. 
Do budynku prowadzi jedno główne wejście od ul. Piekarskiej 16a. Ok. 20 m od budynku Oddziału we 
Włocławku znajduje się 1 miejsce postojowe usytuowane w pasie drogowym przeznaczone dla osób z 
niepełnosprawnościami. Do wejścia głównego prowadzą wąskie schody bez podjazdu dla osób 
poruszających na wózku. Wykonanie podjazdu uniemożliwia wąski chodnik, którego nie można poszerzyć, 
ponieważ budynek jest usytuowany w zabytkowej części Włocławka. Budynek składa się z czterech 
kondygnacji. Oddział zajmuje parter i drugą kondygnację. Ze względu na rozwiązania konstrukcyjne budynku 
(tj. wąska klatka schodowa), nie ma możliwości zamontowania w budynku windy. Portiernia znajduje się po 
lewej stronie od wejścia głównego.Pomieszczenia obsługi klienta (Informatorium, REGON) znajdują się obok 
siebie na parterze na prawo od portierni w pok. 002 i 004. W pomieszczeniach Oddziału nie ma pętli 
indukcyjnych. Brak toalety dla osób z niepełnosprawnościami. Budynek jest obecnie całkowicie 
nieprzystosowany do potrzeb osób zarówno z niepełnosprawnością ruchową (schody, brak windy) jak 
również dla osób niewidomych i słabowidzących (w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, ani 
oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym). 
Celowością udzielenia zamówienia publicznego na wykonywanie usług sprzątania jest utrzymanie w 
czystości pomieszczeń w budynku Urzędu oraz zapewnienie użytkownikom higienicznych warunków pracy. 
 

D. ZAMÓWIENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 214 UST. 1 PKT 7/8 USTAWY 
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7, 8 ustawy. 
 
E. KLAUZULA SPOŁECZNA ZATRUDNIENIE OSÓB BEZROBOTNYCH 
Zamawiający nie stawia wymogu dotyczących zatrudnienia przez wykonawcę osób, o których mowa w art. 96 
ust.2 pkt 2 ustawy. 
 

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
Zamówienie będzie realizowane w okresie: od 01.08.2022  do 31.05.2023 r. (10 miesięcy) lub do wyczerpania 
kwoty maksymalnego wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy z tytułu realizacji umowy, w zależności od 
tego, które zdarzenie nastąpi pierwsze. 
 

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIENIA 
 
A. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1) nie podlegają wykluczeniu 
2) posiadają zdolność do występowania w obrocie gospodarczym 

Określenie warunku: 
Zamawiający nie określił wymagań w zakresie powyższego warunku. 

3) posiadają uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile 
wynika to z odrębnych przepisów 

Określenie warunków: 
Zamawiający nie określił wymagań w zakresie powyższego warunku. 

4) sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: 
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej  
z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej dla: 

 Części 1 – 200 000,00 zł 
 Części 2 – 100 000,00 zł 
 Części 3 – 100 000,00 zł 

5) zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że w okresie ostatnich trzech lat 
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 
w sposób należyty wykonali lub wykonują jedno zamówienie nieprzerwanie przez okres co najmniej  
12 miesięcy, polegające na wykonaniu lub wykonywaniu umowy w zakresie świadczenia usługi sprzątania w 
obiekcie biurowym o powierzchni nie mniejszej niż 900 m2, a wartość każdej z wykazanych usług wynosi 
minimum 45 000,00 zł brutto (słownie brutto: czterdzieści pięć tysięcy złotych). 



Specyfikacja Warunków Zamówienia Urząd Statystyczny w Bydgoszczy 
 

 

 

 
  7 

Przez usługę sprzątania w obiekcie biurowym Zamawiający rozumie usługę zrealizowaną jednorazowo lub 
sukcesywnie w ramach jednej umowy lub realizowaną obecnie, z tym że wielkość powierzchni i wartości 
wymieniona powyżej odnosi się do części już zrealizowanej. 

 
B. POLEGANIE NA ZASOBACH PODMIOTÓW TRZECICH: 
1. Wykonawca może w celu spełnienia warunków udziału w postępowania, w stosownych sytuacjach oraz  

w odniesieniu do zamówienia będącgo przedmiotem tegoż postępowania, lub jego części, polegać na 
zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, 
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, 
Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli podmioty te 
wykonują usługi, do realizacji, których te zdolności są wymagane. 

3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z 
ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 
zasobów na potrzeby realizacji przedmiotowego zamówienia zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 
do SWZ. 

4. Zamawiający oceni czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty udostępniające zasoby - zdolności 
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna – pozwalają na wykazanie przez 
Wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego 
podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy. 

5. Wykonawca, nie może po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację 
podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na 
zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby. 

6. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby 
przedstawia wraz z oświadczeniem, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające 
brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnienie warunków udziału w postępowaniu 
w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.  
 

C. WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O ZAMÓWIENIE: 
1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, w tym w formie konsorcjum: 

1) muszą ustanowić i wskazać pełnomocnika do: 
a) reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia, 
b) albo reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia i zawarcia umowy  

w sprawie zamówienia publicznego; 
2) muszą dołączyć do oferty pełnomocnictwo ustanawiające pełnomocnika Wykonawców, o którym mowa  

w pkt 1), w oryginale albo w kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza; 
3) ponoszą solidarną odpowiedzialność za należyte wykonanie umowy zgodnie z jej postanowieniami. 

2. Umowa konsorcjum powinna określać, co najmniej: 
1) podmioty składające ofertę, 
2) cel gospodarczy, dla którego została zawarta umowa, 
3) zasady reprezentacji i prowadzenia spraw, 
4) oznaczenie czasu trwania umowy (wymaga się, aby czas trwania umowy był nie krótszy niż okres 

realizacji zamówienia). 
3. Umowa konsorcjum nie może być umową przedwstępną ani umową zawartą pod warunkiem zawieszającym. 

Jeżeli wybrana zostanie oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, Zamawiający może 
żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych 
Wykonawców, w terminie przez siebie wyznaczonym. 

4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego 
wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy – Załącznik nr 5 do SWZ. 

5. W zakresie nieuregulowanym w SWZ zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i 
Technologii z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych 
dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (Dz.U.2020 poz.2415) 
 

D. PODWYKONAWSTWO 
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy. 
2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działanie lub zaniechania osób, którym powierzył lub za 

pomocą, których wykonuje prace objęte przedmiotem zamówienia. 
3. Wykonawca wskazuje w ofercie część zamówienia, którą zamierza powierzyć Podwykonawcom, a także nazwy 

ewentualnych Podwykonawców, jeżeli są już znani. 
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4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał 
się, na zasadach określonych w art. 118 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. 

5. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca podał nazwy, dane 
kontaktowe oraz przedstawicieli Podwykonawców zaangażowanych w usługi, jeżeli są już znani. Wykonawca 
zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o których mowa w zdaniu 
pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje wymagane informacje na temat nowych 
Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację usługi. 

 
VI. PODSTAWY WYKLUCZENIA 

Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego 
zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych poniżej:  
W art. 108 ust. 1 ustawy Pzp: 

1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 
a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie 

przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego, 
b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego, 
c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu Karnego lub w art. 46-48 46 lub art. 48 ustawy z 

dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1133 oraz z 2021 r. poz. 2054), 
d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu 

karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia 
pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego, 

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu 
popełnienie tego przestępstwa, 

f) pracy małoletnich cudzoziemców, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o 
skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) 

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu Karnego, przestępstwo 
oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu Karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności 
dokumentów, o których mowa w art. 270– 277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe 

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania 
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej 

- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa 
2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce 

jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub 
prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt. 1 

3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z 
uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że 
Wykonawca przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub 
składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące 
porozumienie w sprawie spłaty tych należności, 

4) wobec którego orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne, 
5) jeżeli Zamawiający może stwierdzić , na podstawie wiarygodnych przesłanek, że Wykonawca zawarł z 

innymi Wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli 
należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 
konkurencji i konsumentów złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie, 

6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 PZP, doszło do zakłócenia konkurencji 
wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego Wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą 
do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i 
konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny 
sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu 
 

W art. 109 ust. 1 pkt. 4, 6, 8, 9, 10 ustawy Pzp: 
1) w stosunku, do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator 

lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się 
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on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca 
wszczęcia tej procedury, 

2) jeżeli występuje konflikt interesów w rozumieniu art. 56 ust. 2 ustawy, polegający na pozostawaniu 
Wykonawcy lub osób, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 2 ustawy, uprawnionych do reprezentowania 
Wykonawcy w relacjach określonych w art. 56 ust. 2 pkt 2–4 ustawy z: 
a) Zamawiającym, 
b) osobami uprawnionymi do reprezentowania Zamawiającego, 
c) członkami komisji przetargowej, 
d) innymi osobami wykonującymi czynności związane z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie 

zamówienia po stronie Zamawiającego, 
e) osobami mogącymi wpłynąć na wynik tego postępowania, 
f) osobami udzielającymi zamówienie nie jest możliwe skutecznie wyeliminowanie ww. konfliktu 

interesów w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z postępowania; 
3) który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy 

przedstawianiu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub 
kryteria selekcji, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić 
wymaganych podmiotowych środków dowodowych, 

4) który bezprawnie wpływał lub próbował wpływać na czynności zamawiającego lub próbował pozyskać 
lub pozyskał informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 

5) który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd, co mogło 
mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia, Wykluczenie wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 ustawy Pzp.  

W art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania 
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835): 

1) wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 
maja 2006 r. dotyczącym środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi 
w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, z późn. zm.)  i rozporządzeniu  Rady 
(UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań 
podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. 
Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, z późn. zm.) albo wpisanego na listę, o której mowa w art. 2 ustawy z dnia 
13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na 
Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835), na podstawie 
decyzji w sprawie wpisu na tę listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka polegającego na wykluczeniu z 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 
września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, 1598, 2054 i 2269 oraz z 2022 r. 
poz. 25); 

2) wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o 
przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest 
osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 
r. dotyczącym środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji 
Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, z późn. zm.) i rozporządzeniu Rady (UE) nr 
269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań 
podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. 
Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, z późn. zm.) albo wpisana na listę, o której mowa w art. 2 ustawy z dnia 13 
kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę 
oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835) lub będąca takim 
beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na tę listę na podstawie 
decyzji w sprawie wpisu na tę listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, polegającego na wykluczeniu z 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 
września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, 1598, 2054 i 2269 oraz z 2022 r. 
poz. 25); 

3) wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 
1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach 
określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącym środków 
ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. 
Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, z późn. zm.) i rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 
r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, 
suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, z późn. zm.) 
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albo wpisany na listę, o której mowa w art. 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych 
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 
bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835) lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 
lutego 2022 r., o ile został wpisany na tę listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na tę listę 
rozstrzygającej o zastosowaniu środka, polegającego na wykluczeniu z postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, 1598, 2054 i 2269 oraz z 2022 r. poz. 25). 

Powyższe wykluczenie następować będzie na okres trwania ww. okoliczności.   
 

VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU  
W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA 

 
A. WYKAZ OŚWIADCZEŃ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE WYKONAWCA SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU ORAZ NIE PODLEGA WYKLUCZENIU 
1. Oferta, musi zawierać następujące oświadczenie i dokumenty: 

1) wypełniony formularz oferty, sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ, 
2) wypełnione oświadczenie w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania oraz spełnienia warunków 

udziału w postępowaniu, sporządzone z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SWZ, 
3) oświadczenie Wykonawcy w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 

ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu 
agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835, 
sporządzone z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 3a do SWZ, 

4) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa 
w pkt. 2) i 3) składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu, a także oświadczenie, z którego wynika, które usługi 
wykonają poszczególni Wykonawcy – Załącznik nr 5 do SWZ, 

5) Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, 
przedstawia wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt. 2) i 3), także oświadczenie podmiotu 
udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim Wykonawca powołuje się na jego 
zasoby. Wykonawca dołącza również do oferty zobowiązanie podmiotu trzeciego, sporządzone zgodnie 
ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ, 

6) Wykonawca, który powołuje się, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, na 
zasoby innych podmiotów – Podwykonawców, dla wykazania spełniania przez nich tych warunków oraz 
nie istnienia wobec nich podstaw wykluczenia, dołącza do oferty oświadczenia tych podmiotów, 
sporządzone na formularzach, o którym mowa w pkt. 2) i 3), 

7) zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa zgodnie z Załącznikiem nr 9 do SWZ (jeżeli dotyczy), 
8) wykaz części zamówienia, które zamierza powierzyć Podwykonawcom, sporządzonego na Formularzu 

oferty stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ, jeżeli na etapie składania oferty Wykonawca przewiduje 
powierzenie części Podwykonawcom oraz dane identyfikujące Podwykonawców, jeżeli są mu znane, 

9) pełnomocnictwo(a) w formie opisanej w Rozdziale I SWZ, w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania 
oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru. W przypadku 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający 
Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania 
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, w formie opisanej w Rozdziale I 
SWZ. 
 

B. DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE PRZEZ WYKONAWCĘ WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
ORAZ BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA 

1. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym 
terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków 
dowodowych w postaci: 
1) w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu Zamawiający zażąda 

następujących dokumentów: 
a) oświadczenie wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej 

samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i 
konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo 
oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami 
potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej 
grupy kapitałowej – zgodnie z Załącznikiem nr 8 do SWZ. 
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b) oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu wstępnym, o którym 
mowa w art.125 ust. 1 ustawy, w zakresie w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania, o których 
mowa w Załączniku nr 4 do SWZ. 

c) oświadczenie Wykonawcy w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 
ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania 
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., 
poz. 835, sporządzone z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SWZ, 

d) Informacja z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych w zakresie art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z 
dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji 
na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835), jeżeli 
odrębne przepisy wymagają wpisu do tego rejestru, sporządzonej nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
jej złożeniem. 

e) odpis lub informacje z Krajowego rejestru sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o 
Działalności Gospodarczej sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli 
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w zakresie art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z 
dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji 
na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835), oraz w 
celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 109 ust.1.pkt 4 ustawy, w zakresie podstaw 
wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego. 

2) w celu potwierdzenia okoliczności w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, określonych w  
Rozdziale V SWZ Wykonawca przedłoży: 
a) sporządzony wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do SWZ wykaz usług wykonanych w okresie 

ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy, to w tym okresie, w sposób należyty wykonali lub wykonują jedno zamówienie nieprzerwanie 
przez okres co najmniej 12 miesięcy, polegające na wykonaniu lub wykonywaniu umowy w zakresie 
świadczenia usługi sprzątania w obiekcie biurowym o powierzchni nie mniejszej niż 900 m2, a wartość 
każdej z wykazanych usług wynosi minimum 45 000,00 zł brutto (słownie brutto: czterdzieści pięć 
tysięcy złotych) wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotu, na rzecz 
którego usługa ta została wykonana. Przez usługę sprzątania w obiekcie biurowym Zamawiający 
rozumie usługę zrealizowaną jednorazowo lub sukcesywnie w ramach jednej umowy lub realizowaną 
obecnie, z tym że wielkość powierzchni i wartości wymieniona powyżej odnosi się do części już 
zrealizowanej. 

b) dowody poświadczające, że usługa wskazana przez Wykonawcę w wykazie została wykonana 
należycie, w szczególności zawierające informację o tym, czy została wykonana zgodnie z umową. 
Zgodnie z postanowieniami § 9 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 
dnia 23.12.2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub 
oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia, dowodami tymi są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz 
którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze 
wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty, 

3) w celu potwierdzenia okoliczności w zakresie zdolności ekonomicznej lub finansowej, określonych w 
Rozdziale V SWZ Wykonawca przedłoży aktualny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest 
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 
przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej dla: 

 Części 1 – 200 000,00 zł 
 Części 2 – 100 000,00 zł 
 Części 3 – 100 000,00 zł 

2. W przypadku złożenia oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców (konsorcjum lub spółka cywilna), każdy z 
członków konsorcjum (wspólników spółki cywilnej) musi złożyć dokumenty wymienione w pkt. 1 ust. 1). 

3. W przypadku polegania przez Wykonawcę na zasobach podmiotu trzeciego, podmiot ten przedkłada 
dokumenty wymienione w pkt. 1 ust. 1). 

4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast 
zaświadczeń, o których mowa w pkt. 1 ust. 1) lub odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub 
z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w pkt. 2 – składa dokument 
lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 
potwierdzające odpowiednio, że: 

1) nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie 
zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on 
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w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca 
wszczęcia tej procedury 

5. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o 
których mowa w pkt. 1 ust. 1), lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których 
mowa w 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem 
zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do 
jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, 
jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu 
pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu 
zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. 

 
C. DOKUMENTY DOSTĘPNE ZAMAWIAJĄCEMU W INNY SPOSÓB. 

Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie 
określonych w Rozdziale V warunków udziału w postępowaniu oraz przesłanek wykluczenia z postępowania, 
jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy, a Wykonawca 
potwierdzi ich prawidłowość i aktualność lub jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i 
ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 
2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U z 2020 poz. 346 
z późn. zm), a Wykonawca wskaże Zamawiającemu dane umożliwiające dostęp do tych środków. 
 

D. WYKAZ OSÓB PO STRONIE ZAMAWIAJĄCEGO 
Wykaz pracowników Zamawiającego lub innych osób zatrudnionych przez Zamawiającego, które mają 
bezpośredni lub pośredni wpływ na wynik postępowania wg stanu na dzień wszczęcia postępowania: 
Wiesława Gierańczyk- Kierownik Zamawiającego 
Katarzyna Procelli – Przewodniczący komisji 
Agata Woźniakowska – Sekretarz komisji 
Justyna Różańska – Członek komisji 
Agata Sadoch – Inspektor Ochrony Danych, członek 
Agnieszka Bocian – Radca prawny, członek 
Wykaz jest załączony w celu umożliwienia złożenia przez Wykonawcę oświadczenia odnośnie podstawy do 
wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 6) ustawy. 
 

VIII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 
1. W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a 

Wykonawcami, odbywać się będzie w języku polskim przy użyciu miniPortalu, który jest dostępny pod 
adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/ oraz ePUAP dostępnego pod adresem 
https://epuap.gov.pl/wps/portal lub za pośrednictwem poczty elektronicznej  sekretariatusbdg@stat.gov.pl 
z zastrzeżeniem, że złożenie oferty następuje wyłącznie przy użyciu miniPortalu. Zamawiający nie ponosi 
odpowiedzialności za niesprawne działanie poczty elektronicznej Wykonawcy. 

2. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych 
kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu zostały opisane w Instrukcji 
użytkowania systemu miniPortal oraz Regulaminie ePUAP. 

3. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje 
warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z 
miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu. 

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. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, 
wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB. 

6. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują 
się numerem referencyjnym: BDG-WAD.271.2.2022 

7. Za datę przekazania: 
1) oferty przyjmuje się datę jej przekazania na ePUAP 
2) wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii 

dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania za 
pośrednictwem formularza korespondencji lub na adres e-mail Zamawiającego wskazany w SWZ. 

8. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. Wniosek należy 
przesłać za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej przy użyciu miniPortalu 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://epuap.gov.pl/wps/portal
mailto:sekretariatusbdg@stat.gov.pl
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https://miniportal.uzp.gov.pl/ ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal lub za pośrednictwem poczty 
elektronicznej na e-mail: sekretariatusbdg@stat.gov.pl. 

9. Zamawiający, udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu 
składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie 
później niż na 4 przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynie po 
upływie terminu, o którym mowa powyżej, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek 
bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o 
wyjaśnienie treści SWZ. 

10. Treść pytań (bez ujawniania źródła zapytania) wraz z wyjaśnieniami, Zamawiający opublikuje do wiadomości 
publicznej na stronie internetowej prowadzącego postępowanie. 

11. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SWZ a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą 
należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego. 

12. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść 
SWZ. Dokonaną zmianę SWZ Zamawiający zamieści na stronie internetowej prowadzącego postępowanie. 

13. Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami są: 
1) Agata Woźniakowska, a.wozniakowska@stat.gov.pl 
2) Katarzyna Procelli, k.procelli@stat.gov.pl 

14. Godziny pracy Urzędu: poniedziałek – piątek: 7:00 – 15:00. 
15. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyznaczania Wykonawcom terminów na uzupełnienie dokumentów, 

przesłanie wyjaśnień i innych informacji lub dokonanie innych czynności poprzez wskazanie dnia i godziny 
na wykonanie tych czynności. 

16. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje, które wpłyną do Zamawiającego, uważa się za 
dokumenty złożone w terminie, jeśli ich czytelna treść dotrze do Zamawiającego przed upływem tego 
terminu. 

17. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania korespondencji przez Wykonawcę, Zamawiający domniema, 
że korespondencja wysłana przez Zamawiającego do Wykonawcy, została mu doręczona w sposób 
umożliwiający zapoznanie się z jej treścią. 

 
IX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium 
 

X. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
1. Zamawiający będzie żądał od wybranego w postępowaniu o udzielenie zamówienia Wykonawcy wniesienia 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie. 
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy należy wnieść w jednej lub kilku następujących formach: 

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

zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 
3) gwarancjach bankowych, 
4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia  

9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2020 r., poz.299 z 
póżn.zm.). 

3. Zabezpieczenie należy wnieść przed zawarciem umowy. 
4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem na rachunek bankowy Urzędu 

Statystycznego w Bydgoszczy: 
NARODOWY BANK POLSKI, ODDZIAŁ OKRĘGOWY W BYDGOSZCZY 
Nr konta: 20 1010 1078 0014 2713 9120 0000 
z dopiskiem „Zabezpieczenie - numer sprawy: BDG-WAD.271.2.2022” 

5. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu będzie wniesione skutecznie, jeżeli rachunek bankowy zostanie 
uznany kwotą zabezpieczenia przed zawarciem umowy. 

6. Zabezpieczenie wnoszone w formach innych niż w pieniądzu nie może zawierać żadnych klauzuli 
warunkujących zapłatę przez gwaranta należnej kwoty oraz musi być płatne niezwłocznie po złożeniu 
żądania zapłaty. 

7. Zabezpieczenie złożone w formach innych niż w pieniądzu musi zawierać zobowiązanie gwaranta lub 
poręczyciela do bezwarunkowej, nieodwołalnej, płatnej na pierwsze żądanie Zamawiającego, do wysokości 
kwoty gwarantowanej lub poręczonej – wypłaty Zamawiającemu żądanej kwoty w ramach pokrycia roszczeń 
z tytułu: 
1) nie wykonania umowy, 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://epuap.gov.pl/wps/portal
mailto:sekretariatusbdg@stat.gov.pl
mailto:a.wozniakowska@stat.gov.pl
mailto:k.procelli@stat.gov.pl
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2) nienależytego wykonania umowy, 
8. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu zamówienia i uznania 

przez Zamawiającego za należycie wykonane. 
 

XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od terminu składania ofert. Bieg terminu związania 

ofertą upływa z dniem 23.07.2022 r. 
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
3. W przypadku, gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą, 

Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą, zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o 
wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 60 dni. 
Przedłużenie terminu związania ofertą, wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o 
wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. 
 

XII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
1. Oferta powinna być sporządzona i złożona zgodnie z wymaganiami określonymi w SWZ.  
2. Złożenie przez Wykonawcę więcej niż jednej oferty, spowoduje odrzucenie ofert na podstawie art. 226 ust. 1 

pkt 3 ustawy. 
3. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ. 
4. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych w txt, 

.rtf, .pdf, .0, .ods, .doc, .docx, .xls, .xslx, .xps, XAdES, CAsES, PAdES, zip, tar, gz, gzip, 7z i podpisać 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Sposób złożenia 
oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Instrukcji dla Wykonawców korzystających z systemu 
miniPortal-ePUAP.  
Zamawiający zaleca stosowanie formatu ,,pdf”. W przypadku złożenia podpisu na dokumencie w formacie 
innym niż „pdf", Zamawiający wymaga złożenia oddzielnego pliku z podpisem. 

5. Wymagane specyfikacją dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem 
na język polski. 

6. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy, w tym także 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Oznacza to, iż jeżeli z dokumentów 
rejestrowych Wykonawcy, w tym także Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub 
pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy (ów) upoważnionych jest 
łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby. 

7. Ofertę należy złożyć w oryginale. 
8. Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane tylko w formie oryginałów w formie 

dokumentów elektronicznych lub poświadczonych elektronicznie przez Wykonawcę za zgodność z 
oryginałem kopii. Oświadczenia, w tym sporządzane na podstawie wzorów stanowiących załączniki do SWZ, 
powinny być złożone w oryginale. Zgodność z oryginałem wszystkich stron kopii dokumentów wchodzących 
w skład oferty musi być potwierdzona przez osobę (lub osoby jeżeli do reprezentowania Wykonawcy 
upoważnionych jest kilka osób) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu 
określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. 

9. W przypadku przekazywania przez Wykonawcę elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, opatrzenie 
jej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Wykonawcę albo odpowiednio przez podmiot, na 
którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 118 ustawy albo przez 
podwykonawcę jest równoznaczne z poświadczeniem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia za 
zgodność z oryginałem. 

10. 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. 

11. Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, następuje przy 
użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego. 

12. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu lub 
oświadczeń wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co 
do jej prawdziwości. 

13. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub 
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do 
właściwych organów odpowiednio do miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących 
przedłożonego dokumentu. 

14. Składając ofertę, Wykonawca powinien zastrzec informacje, które stanowią tajemnicę jego przedsiębiorstwa 
w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.2020.1913 t.j. ze 



Specyfikacja Warunków Zamówienia Urząd Statystyczny w Bydgoszczy 
 

 

 

 
  15 

zm.) oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Ww. czynności 
Wykonawca powinien dokonać, zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy, nie później niż w terminie składania ofert, 
zgodnie z załącznikiem nr 9 do SWZ. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa udostępniane przez 
Zamawiającego niezwłocznie po otwarciu ofert na stronie internetowej, informacje o: nazwach albo 
imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach 
zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte, cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 

15. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji będzie traktowane jako bezskuteczne i skutkować będzie, zgodnie z uchwałą Sądu 
Najwyższego z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05), ich odtajnieniem. 

16. Zamawiający informuje, że w przypadku gdy wyjaśnienia, oświadczenia lub dowody złożone przez 
Wykonawcę w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego, stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa w 
rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawcy będzie przysługiwało prawo 
zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie Zamawiający uzna za 
skuteczne wyłącznie, w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane 
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

17. 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 typu załączanego dokumentu jako 
„tajemnica przedsiębiorstwa”. 

18. Ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej podpisanej kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa za pośrednictwem strony internetowej prowadzącego postępowanie, dostępnej pod 
adresem: ePUAP: SekretariatUSBDG (0dr1gh22pj) 
UWAGA! Złożenie oferty wraz z dokumentami w postaci elektronicznej zapisanej na nośniku danych (np. CD, 
pendrive) jest niedopuszczalne, gdyż w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu 
usług drogą elektroniczną, forma ta nie jest uznawana jako złożenie oferty przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej.  
Zamawiający określa dopuszczalny format kwalifikowanego podpisu elektronicznego, jako: 
1) dokumenty w formacie "pdf" zaleca się podpisywać formatem PAdES, 
2) dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż "pdf", wtedy wymagany jest oddzielny plik 

z podpisem. W związku z tym Wykonawca będzie zobowiązany załączyć prócz podpisanego dokumentu 
oddzielny plik z podpisem. 

19. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku 
dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. 

20. Cały proces szyfrowania ma miejsce na stronie https://miniportal.uzp.gov.pl/  
21. Sposób złożenia oferty w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Instrukcji użytkownika systemu 

miniPortal-ePUAP. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na 
którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem. 

22. 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. 

23. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać 
złożonej oferty. 

24. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
25. Oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia wskazanego w Rozdziale III SWZ.  
26. Zamówienie zostało podzielone na części. 
27. Zamawiający zastosował zasadę ułatwienia dostępu do rynku zamówień dla sektora małych i średnich 

przedsiębiorstw, sektora publicznego, uwzględniając rozwiązania korzystnie wpływające na gospodarkę 
regionu. 

28. Nie ogranicza się liczby części zamówienia, które można udzielić jednemu Wykonawcy. 
29. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych w rozumieniu art. 92 ust. 1 ustawy. 
30. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

 
XIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1. Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami należy złożyć pod rygorem 
nieważności w postaci elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem 
zaufanym lub podpisem osobistym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa za pośrednictwem strony 
internetowej prowadzącego postępowanie, dostępnej pod adresem: ePUAP: SekretariatUSBDG (0dr1gh22pj), 
w formie i postaci opisanej w Rozdziale XII pkt 13-21. 

https://miniportal.uzp.gov.pl/


Specyfikacja Warunków Zamówienia Urząd Statystyczny w Bydgoszczy 
 

 

 

 
  16 

2. Za datę złożenia oferty, przyjmuje się datę i godzinę jej wczytania na ePUAP. Oznaczenie czasu odbioru 
danych przez ePuap stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera 
synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu - zegarem Głównego Instytutu Miar. Możliwość otwarcia 
plików zawierających ofertę dostępna jest dopiero po upływie terminu składania ofert. 

3. Termin składania ofert upływa w dniu 24.06.2022 r. o godz. 9:00. 
4. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie przez Wykonawcę oferty po terminie składania ofert 

określonym w pkt. 4 oraz za złożenie oferty w innej niż określona w pkt. 1 formie. 
5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.06.2022 r. o godz. 9:30. 
6. Otwarcie ofert złożonych na ePUAP/MINIportalu dokonywane jest poprzez ich odszyfrowanie i otwarcie 

ofert. 
7. W przypadku awarii tego systemu teleinformatycznego, użytego do otwarcia ofert, która spowoduje brak 

możliwości otwarcia ofert w terminie, o którym mowa w pkt 5, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po 
usunięciu awarii. W sytuacji, o której mowa w zdaniu pierwszym, Zamawiający informuje o zmianie terminu 
otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania. 

8. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

9. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej informacje, o których 
mowa w art. 222 ust. 5 ustawy. 

10. Zamawiający odrzuca ofertę, która została złożona po terminie składania ofert. 
11. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia odpowiednio przed upływem 

terminu składania ofert, jeżeli wystąpiły okoliczności powodujące, że dalsze prowadzenie postępowania jest 
nieuzasadnione. 
 

XIV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 
1. Wykonawca zobowiązany jest do podania ceny netto i brutto oferty oraz cen jednostkowych netto i brutto, 

zgodnie z Formularzem oferty stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ. 
2. Cena brutto oferty stanowi sumę wszystkich pozycji wskazanych w tabeli w Formularzu oferty stanowiącym  

Załącznik nr 1 do SWZ. 
3. Wykonawca w przedstawionej ofercie winien zaoferować kompletną, jednoznaczną i ostateczną cenę, 

uwzględniającą wszystkie przewidywane koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w 
szczególności: zysk Wykonawcy, wszelkie upusty, podatki (naliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami 
na dzień składania oferty), a także pozostałe koszty niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia na 
warunkach, formie i w zakresie określonym w Ogłoszeniu, bez których realizacja przedmiotu zamówienia nie 
byłaby możliwa. 

4. Cenę oferty z uwzględnieniem należnego podatku VAT należy podać w złotych polskich z dokładnością do 
dwóch miejsc po przecinku. Cena winna być określona z zaokrągleniami zgodnie z zasadami 
matematycznymi. 

5. Zgodnie z dyspozycją art. 225 ust. 2 ustawy jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u 
Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i 
usług (Dz.U.2021.685 t.j. ze zm.) dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu Zamawiający dolicza do 
przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. 
Zgodnie z tymi przepisami Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie 
prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub 
usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość 
bez kwoty podatku. 

6. Rozliczenia w związku z realizowaniem zamówienia publicznego będą prowadzone wyłącznie w złotych 
polskich. 

7. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 
 

XV. KRYTERIA OCENY I WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: 

Lp. Nazwa kryterium Waga kryterium w % 
1. Cena oferty brutto 90 
2. Częstotliwość mycia okien 10 
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W odniesieniu do każdego Wykonawcy, który spełnił warunki udziału w postępowaniu Zamawiający 
dokona oceny oferty na podstawie następującego wzoru: 
 
Cena oferty brutto (PC): 

 
 Cena najniższa  

Cena =  x 90 
 Cena badanej oferty  

 
Przyznane punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku. 

 
PM - Częstotliwość mycia okien 
 
Wykonawca, który zaoferuje Zamawiającemu usługę mycia okien w ciągu trwania umowy (10 miesięcy) 
otrzyma odpowiednio:  
Częstotliwość mycia okien (3 krotne mycie okien w czasie trwania umowy, w miesiącach: wrzesień, grudzień, 
marzec)– 10 pkt 
Częstotliwość mycia okien (2 krotne mycie okien w czasie trwania umowy, w miesiącach: wrzesień,  
marzec)– 0 pkt 
W przypadku nie zaznaczenia żadnej odpowiedzi Zamawiający uzna, że Wykonawca zamierza wykonać 
usługę mycia okien i żaluzji 2 krotnie w trakcie trwania umowy. 

Ocena w zakresie tego kryterium zostanie dokonana na podstawie wypełnionego Formularza Oferty – 
Załącznik nr 1 do SWZ i złożonej w nim deklaracji Wykonawcy.  
 
Zamawiający wybierze jako najkorzystniejszą ofertę Wykonawcy, który uzyska największą ilość punktów PR. 
Liczba punktów zostanie ustalona według wzoru: 
 
PR = PC + PM 
 
Gdzie: 
PR– to suma wartości punktowych za dwa kryteria. 
PC – to wartość punktowa za kryterium Cena oferty brutto 
PM – to wartość punktowa za kryterium Częstotliwość mycia okien 
 

2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści 
złożonych ofert oraz składanych dokumentów lub oświadczeń. 

3. W przypadku, gdy zaoferowana cena wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia lub 
budzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z 
wymaganiami określonymi w dokumentach zamówienia lub wynikającymi z odrębnych przepisów, 
Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów dotyczących 
wyliczenia ceny. 
W przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od: 
1) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem 

postępowania lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, zamawiający zwraca się o 
udzielenie wyjaśnień, o których mowa w pkt 3, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, 
które nie wymagają wyjaśnienia; 

2) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej  
z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, w szczególności istotnej 
zmiany cen rynkowych, Zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w pkt 3. 

Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na Wykonawcy. 
Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie udzieli wyjaśnień lub jeżeli złożone wyjaśnienia wraz z 
dowodami nie uzasadniają podanej w ofercie ceny lub kosztu. 

4. Zamawiający poprawi w ofercie: 
1) oczywiste omyłki pisarskie, 
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, 
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące istotnych 

zmian w treści oferty, 
- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 
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UWAGA:  
W przypadku, o którym mowa w pkt 4.3) SWZ, Zamawiający wyznacza Wykonawcy odpowiedni termin na 
wyrażenie zgody na poprawienie w ofercie omyłki lub zakwestionowanie jej poprawienia. Brak odpowiedzi w 
wyznaczonym terminie uznaje się za wyrażenie zgody na poprawienie omyłki.  
Zakwestionowanie przez Wykonawcę poprawienia omyłki, o której mowa w pkt 4.3) SWZ w wyznaczonym 
terminie, stanowi przesłankę odrzucenia oferty, zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 11 ustawy. 

 
XVI.  FORMALNOŚCI, JAKICH NALEŻY DOPEŁNIĆ PO WYBORZE OFERTY, W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577 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 przed upływem terminu, o którym mowa w pkt. 1, 
jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie podstawowym złożono tylko jedną 
ofertę.  

3. Wykonawca, o którym mowa w ust. 1, ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie zamówienia na warunkach 
określonych w projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią załącznik nr 10 do SWZ. Umowa 
zostanie uzupełniona o zapisy wynikające ze złożonej oferty. 

4. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia 
publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 

5. Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez 
Zamawiającego. 

6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyli się od zawarcia umowy w 
sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający dokona ponownego badania i oceny ofert spośród ofert 
pozostałych w postępowaniu Wykonawców albo unieważni postępowanie. 

7. Wszelkie istotne postanowienia umowy o udzielenie zamówienia publicznego zawarto w jej wzorze, który 
stanowi załącznik nr 10 do SWZ. 

 
XVII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 

1. Każdemu 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 IX ustawy jak dla postępowań o wartości 
mniejszej niż progi unijne. 

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz dokumentów zamówienia przysługują również 
organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy oraz Rzecznikowi Małych i Średnich 
Przedsiębiorców. 

3. Odwołanie przysługuje na: 
1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany 

na podstawie ustawy. 
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. 
5. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci 

elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem 
terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem 
tego terminu. 

6. Odwołanie wnosi się w terminie: 
1) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, 

jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, 
2) 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia 

dokumentów zamówienia na stronie internetowej – wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec 
dokumentów zamówienia, 

3) 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć 
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia – wobec czynności innych niż 
określone w pkt 1) i 2) SWZ. 

7. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub dokumentów zamówienia 
Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert. 
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XVIII. ZAŁĄCZNIKI DO SWZ 

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SWZ  
Integralną część SWZ stanowią poniższe załączniki:  
Załącznik nr 1 – Formularz oferty, 
Załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia, 
Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do 
wykluczenia z postępowania, 
Załącznik nr 3a – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, w zakresie przeciwdziałania 
wspieraniu agresji na Ukrainę, 
Załącznik nr 4 – Oświadczeniu o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu nr 3 i 3a, 
Załącznik nr 5 – Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 
Załącznik nr 6 – Zobowiązanie podmiotu udostępniającego swoje zasoby 
Załącznik nr 7 – Wykaz podobnych zamówień 
Załącznik nr 8 – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej. 
Załącznik nr 9 – Oświadczenie o zastrzeżeniu informacji 
Załącznik nr 10 – Wzór umowy 
 

XIX. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DLA UCZESTNIKÓW POSTĘPOWAŃ  
O ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Realizując wymogi 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) („RODO”), Urząd Statystyczny w Bydgoszczy informuje o zasadach oraz  
o przysługujących prawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych. 
I. Administrator 
Administratorem danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Urząd Statystyczny w Bydgoszczy mający 
siedzibę w Bydgoszczy przy ul. Ks. Stanisława Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz. 
II. Inspektor ochrony danych 
Z inspektorem ochrony danych (IOD) mogą się Państwo kontaktować: 

 pocztą tradycyjną na adres: Urząd Statystyczny w Bydgoszczy, ul. Ks. Stanisława Konarskiego 1-3,  
85-066 Bydgoszcz, z dopiskiem IOD 

 pocztą elektroniczną na adres e-mail: iod_usbdg@stat.gov.pl   
III. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych 
Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit. c) RODO w celu związanym z postępowaniem 
o udzielenie zamówienia publicznego. Podstawą prawną ich przetwarzania są przepisy prawa: 

 ustawa z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. 
zm.), 

 rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 roku w sprawie 
podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać 
zamawiający od wykonawcy (Dz.U. z 2020 r. poz. 2415), 

 ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 164 
z późn. zm.) i wydane na jej podprawie akty wykonawcze. 

IV. Odbiorcy danych osobowych 
1. Pani/Pana dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przekazywane 

będą wszystkim zainteresowanym podmiotom i osobom, gdyż co do zasady postępowanie o udzielenie 
zamówienia publicznego jest jawne.   

2. Ograniczenie dostępu do Pani/Pana danych, o których mowa wyżej może wystąpić jedynie w szczególnych 
przypadkach jeśli jest to uzasadnione ochroną prywatności zgodnie z art.18 ust 5 pkt. 1 i 2 oraz art. 74 ustawy 
z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.). 

V. Okres przechowywania danych osobowych 
Dane osobowe zgromadzone w ramach postępowania o udzielenia zamówienia będą przechowywane przez 
okres 5 lat licząc w pełnych latach kalendarzowych, poczynając od dnia 1 stycznia roku następującego po 
zakończeniu danego postępowania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie 
archiwalnym i archiwach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 164 z późn. zm.) oraz rozporządzenia z dnia 20 października 
2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do 
archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 246) i Jednolitego 

mailto:iod_usbdg@stat.gov.pl
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsgqydsnbomjqxg2ld
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsgqydsnbomjqxg2ld
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsgqydsnbomjqxg2ld
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Rzeczowego Wykazu Akt dla urzędów statystycznych1, a w przypadku realizacji umowy, przez okres jej trwania 
oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach(t.j. Dz.U. 
z 2020 r. poz. 164 z późn. zm.) oraz rozporządzenia z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania  
i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych  
i brakowania dokumentacji niearchiwalnej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 246) i Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt dla 
urzędów statystycznych1. 
VI. Prawa osoby, której dane dotyczą 
Przysługuje Pani/Panu prawo: 

 dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych z zastrzeżeniem, że w 
sytuacji gdy realizacja prawa wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać 
od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w  szczególności na celu 
sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia; 

 sprostowania (poprawiania) danych osobowych, z zastrzeżeniem, że nie spowoduje ono zmiany wyniku 
postępowania oraz postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Prawo zamówień publicznych 
i nie naruszy integralności protokołu oraz jego załączników;  

 usunięcia danych osobowych, w sytuacji gdy przetwarzanie danych nie odbywa się w celu wywiązania 
się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub sprawowania władzy publicznej, a także w sytuacji 
gdy przetwarzanie nie jest niezbędne do celów archiwalnych w interesie publicznym oraz do ustalenia, 
dochodzenia lub obrony roszczeń; 

 ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przy czym wystąpienie z takim żądaniem nie ogranicza 
przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielnie zamówienia 
publicznego. 

Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
jeżeli Pani/Pana zdaniem przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO. 
Nie przysługuje Pani/Panu prawo do: 

 przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 rozporządzenia RODO, gdyż podstawą 
prawną przetwarzania danych osobowych jest przepis art. 6 ust. 1 lit. c RODO, 

 sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w art. 21 RODO, gdyż podstawą 
prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

VII. Dobrowolność/ Obowiązek podania danych osobowych 
Podanie danych osobowych w związku udziałem w postępowaniu o zamówienia publiczne nie jest 
obowiązkowe, ale jest warunkiem niezbędnym do wzięcia w nim udziału. 
Konsekwencją nie podania danych osobowych może być nieważność oferty w postępowaniu i niemożność 
zawarcia umowy, co wynika z przepisów  ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. 
Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) oraz wydanych do niej przepisów wykonawczych, a w szczególności na 
podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 roku w sprawie 
podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający 
od wykonawcy (Dz.U. z 2020 r. poz. 2415). 
VIII. Przekazywanie danych osobowych do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) 

lub organizacji międzynarodowych. 
Administrator nie planuje udostępniać danych poza EOG natomiast, w związku z jawnością postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego, Państwa dane mogą być przekazywane do państw spoza EOG,  
z zastrzeżeniem z art.18 ust 5 pkt. 1 i 2 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.). 
 

                                                           
1 Załącznik do zarządzenia 17 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji 
Kancelaryjnej dla jednostek organizacyjnych służb statystyki publicznej oraz jednolitych rzeczowych wykazów akt dla Głównego 
Urzędu Statystycznego i urzędów statystycznych. 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsgqydsnbomjqxg2ld
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsgqydsnbomjqxg2ld
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