
 

 

 
 
 
 
 
 

Warszawa, 29 kwietnia 2022 r. 
 

 

Modyfikacja i wyjaśnienia SWZ II 

 

Działając na podstawie art. 135 ust. 1, 2 i 6 oraz art. 137 ust. 1, 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 
2021 r. poz. 1129, 1598, 2054 i 2269 oraz z 2022 r. poz. 25), Zamawiający odpowiada na pytania zadane przez 
wykonawców oraz modyfikuje SWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: „Wykonywanie usługi sprzątania 
w budynku Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie, al. Niepodległości 208”, numer sprawy: 
4/DB/PN/2022, ogłoszenie o zamówieniu numer 2022/S 075-202600 z dnia 15-04-2022 r. 
 
 
Pytanie 1:  
Wykonawca prosi o udzielenie wyjaśnień w zakresie sposobu oszacowania przez Zamawiającego wartości 
przedmiotu zamówienia, poprzez wskazanie: 
1) czy podstawą szacowania była wartość usługi świadczonej przez obecnego Wykonawcę? 
2) prosimy o wskazanie, jaka była wartość (netto i brutto) faktur za realizację usługi przez obecnego wykonawcę 

wystawionych w okresie ostatnich 3 miesięcy? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Ad. 1). Zamawiający informuje, że podstawą szacowania wartości przedmiotu zamówienia była między innymi 
wartość usługi świadczonej przez obecnego Wykonawcę. 
Ad. 2). Zamawiający przekazuje poniżej zestawienie faktur wystawionych w okresie ostatnich 3 miesięcy za 
realizację usługi sprzątania w budynku GUS przez obecnego Wykonawcę, tj. Impel System Sp. z o. o. z siedzibą we 
Wrocławiu (adres: ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław) (,,Lider Konsorcjum’’), Impel Facility Services Sp. z o. o. z siedzibą 
we Wrocławiu (adres: ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław) (,,Uczestnik Konsorcjum’’): 
1) styczeń 2022 r.  

a) Wykonywanie usługi sprzątania w budynku GUS: 
Przed korektą – 48 610,19 zł (netto), 59 790,53 zł (brutto) 
Po korekcie – 50 924,96 zł (netto), 62 637,70 zł (brutto) 
Korekta dotyczyła zmiany stawki jednostkowej za wykonywanie usługi sprzątania 1 m2 w związku  
ze zmianą wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej w 2022 r. 

2) luty 2022 r. 
a) Wykonywanie usługi sprzątania w budynku GUS: 

Przed korektą – 48 610,19 zł (netto), 59 790,53 zł (brutto) 
Po korekcie – 50 924,96 zł (netto), 62 637,70 zł (brutto) 
Korekta dotyczyła zmiany stawki jednostkowej za wykonywanie usługi sprzątania 1 m2 w związku  
ze zmianą wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej w 2022 r. 

b) Wykonanie usługi w zakresie polimeryzacji wykładziny z PCV: 4 232,76 zł (netto), 5 206,29 zł (brutto) 
3) marzec 2022 r. 

a) Wykonywanie usługi sprzątania w budynku GUS: 58 563,70 zł (netto), 72 033,35 zł (brutto) 
b) Wykonanie usługi w zakresie polimeryzacji wykładziny z PCV: 2 103,44 zł (netto), 2 587,23 zł (brutto) 

 

 

 



2 

Pytanie 2:  
Czy obecny Wykonawca (prosimy o podanie jego nazwy) został ukarany karą lub karami za nienależyte wykonanie 
przedmiotu umowy? Jeśli tak - prosimy o podanie wartości oraz ilości nałożonych kar? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający informuje, że obecnie usługę sprzątania w budynku GUS realizuje Wykonawca: Impel System Sp. z o. 
o. z siedzibą we Wrocławiu (adres: ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław) (,,Lider Konsorcjum’’), Impel Facility Services Sp. 
z o. o. z siedzibą we Wrocławiu (adres: ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław) (,,Uczestnik Konsorcjum’’). 
W okresie wykonywania przedmiotu Umowy na ww. Wykonawcę z tytułu nienależytego wykonywania Umowy, 
Zamawiający nałożył 3 kary umowne w łącznej kwocie: 5 831,94 zł. 
 
Pytanie 3:  
Czy obecny Wykonawca usługi otrzymuje należne wynagrodzenie w terminie zgodnym z umową? Jeśli Zamawiający 
regulował faktury z opóźnieniem to Wykonawca prosi o informację ile razy w ciągu trwania obecnej umowy taka 
sytuacja miała miejsce i jaki był okres opóźnienia? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający informuje, że obecny Wykonawca usługi otrzymuje należne wynagrodzenie w terminie zgodnym z 
umową. Zamawiający regulował faktury bez opóźnień. 

 
Pytanie 4:  
Czy Zamawiający przewiduje możliwość zmiany treści umowy spowodowanej koniecznością waloryzacji cen w 
uzasadnionych przypadkach? W szczególności Wykonawca prosi o potwierdzenie czy będzie stanowić podstawę do 
złożenia wniosku o zmianę wynagrodzenia wystąpienie okoliczności niezależnych od Wykonawcy, w tym 
wynikających z decyzji organów władzy publicznej, określonych w art. 436 pkt 4 lit. b) oraz art. 439 ust. 1 PZP 
(zmiana stawki VAT, zmiana minimalnego wynagrodzenia za pracę/ minimalnej stawki godzinowej, zmiana zasad 
lub stawek ubezpieczenia społecznego/ zdrowotnego, zmiany w zakresie zasad gromadzenia i wysokości wpłat do 
pracowniczych planów kapitałowych, zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia)? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Umowa przedmiotem której jest wykonywanie usługi sprzątania w budynku GUS, zawarta będzie na okres 12 
miesięcy a w związku z tym, Zamawiający nie przewiduje możliwości zmiany treści umowy spowodowanej 
koniecznością waloryzacji wynagrodzenia związanej ze zmianą minimalnego wynagrodzenia za pracę/minimalnej 
stawki godzinowej, zmianą zasad lub stawek ubezpieczenia społecznego/zdrowotnego, zmiany w zakresie zasad 
gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, zmiany ceny materiałów lub kosztów 
związanych z realizacją zamówienia. Zapisy art. 436 pkt. 4 lit. b) oraz art. 439 ust. 1 PZP odnoszą się do umów 
zawieranych na czas dłuższy niż 12 miesięcy. 
Zamawiający przewiduje w § 15 ust. 4 pkt 5 wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ, zmianę umowy w 
przypadku gdy nastąpi zmiana stawki podatku od towarów i usług, jeżeli zmiana ta będzie miały wpływ na koszty 
wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 
 
Pytanie 5:  
Czy Zamawiający dopuszcza podwykonawstwa w obszarze całości przedmiotowego postępowania? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dopuszcza podwykonawstwa w obszarze całości przedmiotowego postępowania. 
 
Pytanie 6:  
W jaki sposób Zamawiający oszacował powierzchnię podlegającą sprzątaniu oraz sporządził harmonogram 
sprzątania, w szczególności czy określone w niniejszym  postępowaniu powierzchnie sprzątania i harmonogram 
sprzątania wykazują różnice w stosunku do określonych w aktualnie realizowanym zamówieniu (poprzednim 
postępowaniu w tym samym przedmiocie), względnie- czy zachodzą  inne istotne różnice w stosunku  do usługi, 
której wykonawca został wybrany w poprzednim postępowaniu? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający informuje, że określone w niniejszym postępowaniu powierzchnie sprzątania i harmonogram 
sprzątania wykazują różnice w stosunku do określonych w poprzednim postępowaniu w tym samym przedmiocie 
zamówienia ze względu na pozyskanie od współużytkownika budynku (CIS) w okresie trwania w budynku GUS prac 
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termomodernizacyjnych dodatkowej powierzchni z przeznaczeniem na relokacje pracowników na czas remontu.  
W chwili obecnej, prace już są zakończone a powierzchnia (pokoje) przekazane do pierwotnego użytkownika.  
Nie zachodzą inne różnice w stosunku do usługi, której wykonawca został wybrany w poprzednim postępowaniu. 
 
Pytanie 7:  
Wykonawca prosi o udzielenie wyjaśnień w zakresie sposobu oszacowania przez Zamawiającego wartości 
przedmiotu zamówienia, poprzez wskazanie: 
1. czy podstawą szacowania była wartość usługi świadczonej przez obecnego Wykonawcę- prosimy o 

wskazanie, jaka była wartość (netto i brutto) faktur za realizację usługi przez obecnego wykonawcę 
wystawionych w okresie ostatnich 3 miesięcy? 

2. w odniesieniu do jakiej części usługi (procentowo lub kwotowo) Zamawiający, dokonując określenia 
wartości zamówienia, przewidział jej opodatkowanie stawką 8%, a do jakiej- 23%, a także czy podstawą 
szacowania w tym zakresie były dane nt. sposobu realizacji obecnie wykonywanej usługi (faktury 
wystawiane przez obecnego Wykonawcę)- prosimy o wskazanie, w jakiej części (procentowo lub kwotowo) 
usługi świadczone przez dotychczasowego wykonawcę były opodatkowane stawkami odpowiednio 8 % i 
23%? 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Ad 1. Zamawiający informuje, że podstawą szacowania wartości przedmiotu zamówienia była między innymi 
wartość usługi świadczonej przez obecnego Wykonawcę. 
Zamawiający informuje, że wartość faktur za realizację usługi przez obecnego wykonawcę wystawionych w okresie 
ostatnich 3 miesięcy wynosi: 
1) styczeń 2022 r.  

Wykonywanie usługi sprzątania w budynku GUS: 
Przed korektą – 48 610,19 zł (netto), 59 790,53 zł (brutto) 
Po korekcie – 50 924,96 zł (netto), 62 637,70 zł (brutto) 
Korekta dotyczyła zmiany stawki jednostkowej za wykonywanie usługi sprzątania 1 m2 w związku  
ze zmianą wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej w 2022 r. 
 

2) luty 2022 r. 
Wykonywanie usługi sprzątania w budynku GUS: 

Przed korektą – 48 610,19 zł (netto), 59 790,53 zł (brutto) 
Po korekcie – 50 924,96 zł (netto), 62 637,70 zł (brutto) 
Korekta dotyczyła zmiany stawki jednostkowej za wykonywanie usługi sprzątania 1 m2 w związku  
ze zmianą wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej w 2022 r. 

Wykonanie usługi w zakresie polimeryzacji wykładziny z PCV: 4 232,76 zł (netto), 5 206,29 zł (brutto). 
 

3) marzec 2022 r. 
a) Wykonywanie usługi sprzątania w budynku GUS: 58 563,70 zł (netto), 72 033,35 zł (brutto) 
b) Wykonanie usługi w zakresie polimeryzacji wykładziny z PCV: 2 103,44 zł (netto), 2 587,23 zł (brutto). 

 
Ad. 2. Zamawiający, dokonując określenia wartości zamówienia, przewidział jej opodatkowanie stawką - 23%. 
Podstawą szacowania w tym zakresie nie były dane nt. sposobu realizacji obecnie wykonywanej usługi (faktury 
wystawiane przez obecnego Wykonawcę). 
Usługi świadczone przez dotychczasowego wykonawcę były w całości opodatkowane stawkami 23%. 
 
 
Pytanie 8:  
Czy obecny Wykonawca (prosimy o podanie jego nazwy) został ukarany karą lub karami za nienależyte wykonanie 
przedmiotu umowy? Jeśli tak - prosimy o podanie wartości oraz ilości nałożonych kar? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający informuje, że usługę sprzątania w budynku GUS realizuje obecnie Wykonawca Impel System Sp. z o. 
o. z siedzibą we Wrocławiu (adres: ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław) (,,Lider Konsorcjum’’), Impel Facility Services Sp. 
z o. o. z siedzibą we Wrocławiu (adres: ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław) (,,Uczestnik Konsorcjum’’). 
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W okresie wykonywania przedmiotu Umowy na ww. Wykonawcę z tytułu nienależytego wykonywania Umowy, 
Zamawiający nałożył 3 kary umowne w łącznej kwocie: 5 831,94 zł. 
 
Pytanie 9:  
Czy obecny Wykonawca usługi otrzymuje należne wynagrodzenie w terminie zgodnym z umową? Jeśli Zamawiający 
regulował faktury z opóźnieniem to Wykonawca prosi o informację ile razy w ciągu trwania obecnej umowy taka 
sytuacja miała miejsce i jaki był okres opóźnienia? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający informuje, że obecny Wykonawca usługi otrzymuje należne wynagrodzenie w terminie zgodnym z 
umową. Nie miały miejsca opóźnienia z tytułu zapłaty wynagrodzenia. 
 
Pytanie 10:  
zwracam się z wnioskiem o udostępnienie następujących dokumentów i informacji dotyczących obecnie 
realizowanej umowy na ww. usługi: 
1. Zestawienia faktur dotyczących umowy na ww. usługi (netto/brutto) z ostatnich 12 miesięcy lub skanów 

faktur, jeśli zamawiający uzna, że zestawienie jest to informacja przetworzona; 
2. Informacji o karach nałożonych na wykonawcę w trakcie realizowania umowy wraz z ich zestawieniem i 

wysokością, jeśli takowe były; 
3. Umowy z OPZ wraz z aneksami dotyczącej ww. usługi; 
4. Formularzy ofertowych i/lub cenowych, jeśli nie są załącznikami do umowy(ów)/aneksu(ów); 
5. Protokołu z otwarcia ofert z postępowania po którym została zawarta ww. umowa. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
W odpowiedzi Zamawiający informuje: 
Ad 1. Zamawiający przekazuje zestawienie faktur z ostatnich 12 miesięcy dotyczących umowy nr 7/DB/PN/2019  
z wykazem kwot netto i brutto: 

Umowa nr 7/DB/PN/2019 

l.p. miesiąc Numer Faktury kwota netto vat kwota brutto 

1. maj.21 21JIST2164027855 46 295,41 10 647,95 56 943,36 

2. cze.21 
21JIST2164029113 51 037,68 11 738,67 62 776,35 

21JIST2167002128 3,01 0,69 3,70 

3. lip.21 21JIST2164030444 53 471,20 12 298,38 65 769,58 

4. sie.21 21JIST2164031382 53 471,20 12 298,38 65 769,58 

5. wrz.21 21JIST2164033145 53 700,59 12 351,14 66 051,73 

6. paź.21 21JIST2164034867 54 166,80 12 458,36 66 625,16 

7. lis.21 21JIST2164035931 48 610,39 11 180,34 59 790,73 

8. gru.21 22JIST2164037131 55 901,72 12 857,39 68 759,11 

9. sty.22 
22JIST2164037831 48 610,19 11 180,34 59 790,53 

22JIST2167002841 2 314,77 532,40 2 847,17 

10. lut.22 

22JIST2164039210 48 610,19 11 180,34 59 790,53 

22JIST2167002840 2 314,77 532,40 2 847,17 

22JIST2164039212 4 232,76 973,53 5 206,29 

11. mar.22 
22JIST2164040036 58 563,70 13 469,65 72 033,35 

22JIST2164039790 2 103,44 483,79 2 587,23 
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12. kwi.22 22JIST2164040729 1 937,11 445,54 2 382,65 

RAZEM 585 344,93 134 629,29 719 974,22 

 
Ad 2. Zamawiający przekazuje zestawienie kar umownych nałożonych na Wykonawcę podczas trwania umowy  
nr 7/DB/PN/2019: 

Lp. 
Data 

wystawienia 
noty 

Nr noty Kwota brutto 

1 10/2019 161 3 343,98 zł 

2 03/2020 39 1 243,98 zł 

3 08/2020 55 1 243,98 zł 

  RAZEM: 5 831,94 zł 

   

       

Ad. 3. Umowa nr 7/DB/PN/2019 wraz z OPZ oraz Aneks nr 1 z dnia 10.01.2020 r., Aneks nr 2 z dnia 18.06.2021 r., 
Aneks nr 3 z dnia 10.03.2022 r. stanowią załącznik nr 6 do modyfikacji i wyjaśnień SWZ. 
Ad. 4. Formularz ofertowy i formularz cenowy Wykonawcy świadczącego umowę nr 7/DB/PN/2019 stanowią 
załączniki do umowy. 
Ad. 5. Protokół z otwarcia ofert w postępowaniu nr 7/DB/PN/2019 z dnia 07.05.2019 r. stanowi załącznik nr 7 do 
modyfikacji i wyjaśnień SWZ. 
 
 
Zamawiający informuje, że dokonał następującej modyfikacji SWZ: 

 
 

Było: SWZ – pkt 1.18  
1.18. Zamawiający stosuje rozporządzenie Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 

dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie 
(Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1). 

Powinno być: SWZ – pkt 1.18  
1.18. Zamawiający stosuje rozporządzenie Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 

dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie 
(Dz. Urz. UE nr L 111 z dnia 8 kwietnia 2022 r.). 

 
Było: SWZ – pkt 8.1  

8.1 W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający wykluczy Wykonawcę zgodnie z art. 108 ustawy. 
 

Powinno być: SWZ – pkt 8.1  
8.1 W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający: 

1) wykluczy Wykonawcę zgodnie z art. 108 ustawy; 
2) wykluczy, zgodnie z art. 7 ust. 1 w związku z art. 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), Wykonawcę: 
1) wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 1  i rozporządzeniu 

269/2014 2  albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę 
rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 
2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na 

                                                           
1 rozporządzenie Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i 
udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy; 

2 rozporządzenie 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; 
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Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r., poz. 835), 
polegającego na wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub 
konkursu prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, z późn. zm.), 

2) 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 765/2006 i 
rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym 
od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu 
na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 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), 
polegającego na wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub 
konkursu prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, z późn. zm.), 

3) 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 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub 
będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na 
podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym 
mowa w art. 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), polegającego na wykluczeniu z postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 
11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, z późn. zm.), 

z zastrzeżeniem, że: 

˗ wykluczenie w okolicznościach, o których mowa w pkt 8.1 ppkt 2) lit a) – c), następuje na 
okres trwania okoliczności wskazanych w tych punktach SWZ, 

˗ osoba lub podmiot podlegające wykluczeniu w przypadku wystąpienia okoliczności,  
o których mowa w pkt 8.1 ppkt 2) lit a) – c), które w okresie tego wykluczenia ubiegają się o 
udzielenie zamówienia publicznego, przy czym przez ubieganie się o udzielenie zamówienia 
publicznego rozumie się złożenie oferty, lub biorą udział w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego, podlegać będą karze pieniężnej, nakładanej przez Prezes Urzędu 
Zamówień Publicznych, w drodze decyzji, w wysokości do 20.000.000,00 zł. 

 
Było: SWZ – pkt 9.1  

9.1 Wykonawca składa wraz z ofertą, aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, w formie jednolitego 
europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) sporządzonym zgodnie ze wzorem standardowego 
formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r., 
będącego Załącznikiem nr 5 do SWZ. Oświadczenie JEDZ stanowi dowód potwierdzający brak podstaw 
wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, tymczasowo 
zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe. Wykonawca może pobrać 
przedmiotowe oświadczenie ze strony: https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=pl, lub ze strony 
internetowej Zamawiającego, na której zamieszczono ogłoszenie oraz SWZ:  
http://bip.stat.gov.pl/ogloszenia/zamowienia-publiczne/przetargi/  

 http://zamowienia-gus.ezamawiajacy.pl. 
 

Powinno być: SWZ – pkt 9.1  
9.1 Wykonawca składa wraz z ofertą, aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, w formie jednolitego 

europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) sporządzonym zgodnie ze wzorem standardowego 
formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r., 
będącego Załącznikiem nr 5 do SWZ. Oświadczenie JEDZ stanowi dowód potwierdzający: 
˗ brak podstaw wykluczenia, o których mowa w pkt 8.1 ppkt 1) i w pkt 8.2 SWZ,  

https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=pl
http://bip.stat.gov.pl/ogloszenia/zamowienia-publiczne/przetargi/
http://zamowienia-gus.ezamawiajacy.pl/


7 

˗ spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji,  
tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe. Wykonawca 
może pobrać przedmiotowe oświadczenie ze strony: https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=pl, lub 
ze strony internetowej Zamawiającego, na której zamieszczono ogłoszenie oraz SWZ:  
 http://bip.stat.gov.pl/ogloszenia/zamowienia-publiczne/przetargi/ 
 http://zamowienia-gus.ezamawiajacy.pl. 

 
Powinno być: SWZ – pkt 9.2  

9.2 Oświadczenie potwierdzające brak podstaw wykluczenia, wynikających z art. 7 ust. 1 w związku z art. 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), o 
których mowa w pkt 8.1 ppkt 2) SWZ, Wykonawca składa na Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik 
nr 2 do SWZ.  

 
Było: SWZ – pkt 9.2  

9.2 Szczegóły dotyczące złożenia oświadczenia JEDZ określone zostały w pkt 2.15.3) SWZ. Instrukcja wypełniania 
oświadczenia JEDZ znajduje się na stronie Urzędu Zamówień Publicznych: 
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0026/45557/Jednolity-Europejski-Dokument-Zamowienia-
instrukcja-2021.01.20.pdf 

Powinno być: SWZ – pkt 9.3  
9.3 Szczegóły dotyczące złożenia oświadczenia JEDZ określone zostały w pkt 2.15.3) SWZ. Instrukcja wypełniania 

oświadczenia JEDZ znajduje się na stronie Urzędu Zamówień Publicznych: 
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0026/45557/Jednolity-Europejski-Dokument-Zamowienia-
instrukcja-2021.01.20.pdf 

 
Było: SWZ – pkt 9.3  

9.3 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w 
pkt 9.1 SWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma 
potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie,  
w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w tym brak 
podstaw wykluczenia.  

Powinno być: SWZ – pkt 9.4 
9.4 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w 

pkt 9.1 SWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma 
potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie,  
w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w tym brak 
podstaw wykluczenia.  

 
Było: SWZ – pkt 9.4  

9.4 Zamawiający żąda od Wykonawcy, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia 
podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału  
w postępowaniu złożenia oświadczenia, o którym mowa w pkt 9.1 SWZ, uzupełnionego w zakresie Sekcji: 
Część I, Sekcji: Część II - Podsekcji A, Podsekcji B, Sekcji: Część III – Podsekcji A, Podsekcji B, Podsekcji C, 
Podsekcji D, Sekcji: Część VI.  

Powinno być: SWZ – pkt 9.5 
9.5 Zamawiający żąda od Wykonawcy, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia 

podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału  
w postępowaniu złożenia oświadczenia, o którym mowa w pkt 9.1 SWZ, uzupełnionego w zakresie Sekcji: 
Część I, Sekcji: Część II - Podsekcji A, Podsekcji B, Sekcji: Część III – Podsekcji A, Podsekcji B, Podsekcji C, 
Podsekcji D, Sekcji: Część VI.  

 
Było: SWZ – pkt 9.5  

9.5 W przypadku zadeklarowania podwykonawstwa, przed udzieleniem zamówienia Zamawiający wezwie 

https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=pl
http://bip.stat.gov.pl/ogloszenia/zamowienia-publiczne/przetargi/
http://zamowienia-gus.ezamawiajacy.pl/
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0026/45557/Jednolity-Europejski-Dokument-Zamowienia-instrukcja-2021.01.20.pdf
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0026/45557/Jednolity-Europejski-Dokument-Zamowienia-instrukcja-2021.01.20.pdf
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0026/45557/Jednolity-Europejski-Dokument-Zamowienia-instrukcja-2021.01.20.pdf
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0026/45557/Jednolity-Europejski-Dokument-Zamowienia-instrukcja-2021.01.20.pdf


8 

Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż  
10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych dotyczących 
wskazanych w ofercie podwykonawców. 

 
Powinno być: SWZ – pkt 9.6 

9.6 W przypadku zadeklarowania podwykonawstwa, przed udzieleniem zamówienia Zamawiający wezwie 
Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż  
10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych dotyczących 
wskazanych w ofercie podwykonawców. 

 
Było: SWZ – pkt 9.6  

9.6 Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, 
przedstawia, w celu wykazania braku istnienia wobec tych podmiotów podstaw wykluczenia oraz 
spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu, składa 
także oświadczenie, o którym mowa w pkt 9.1 SWZ, dotyczące tych podmiotów.  

 
Powinno być: SWZ – pkt 9.7 

9.7 Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, 
przedstawia, w celu wykazania braku istnienia wobec tych podmiotów podstaw wykluczenia oraz 
spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu, składa 
także oświadczenie, o którym mowa w pkt 9.1 SWZ, dotyczące tych podmiotów.  

 
Było: SWZ – pkt 9.7  

9.7 Oświadczenia, o których mowa w pkt 9.3 – 9.6, składane są na oddzielnych formularzach JEDZ, w formie 
dokumentów elektronicznych podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdy 
podmiot, w sposób określony w pkt 2.15 SWZ. 

 
Powinno być: SWZ – pkt 9.8  

9.8 Oświadczenia, o których mowa w pkt 9.4 – 9.7, składane są na oddzielnych formularzach JEDZ, w formie 
dokumentów elektronicznych podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdy 
podmiot, w sposób określony w pkt 2.15 SWZ. 

 
Było: SWZ – pkt 9.8  

9.8 Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej 
oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia 
następujących podmiotowych środków dowodowych:  

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w: 
a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, zwanej 

dalej „ustawą”, 
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne 

tytułem środka karnego, 
– sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem; 

2) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej 
grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub 
wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej 
grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, 
oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego 
wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej; 

3) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące 
przed jego złożeniem potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w 
zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z 
zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed 
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed 
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upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z 
odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności; 

4) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej 
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem 
składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego 
nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający 
żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert 
wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz 
odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności; 

5) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o 
Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 
miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, 

6) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa 
w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez 
zamawiającego, o których mowa w: 
a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy, 
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne 

tytułem środka zapobiegawczego, 
c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego 

na celu zakłócenie konkurencji, 
d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy, 
e) art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków 

i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 
lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170), 

f) art. 109 ust. 1 pkt 5–8 i pkt 10) ustawy; 
7) dowodów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie doświadczenia, 

określających czy wskazane w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 9.1 SWZ, zostało wykonane lub jest 
wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty 
sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługa została wykonana, a w przypadku świadczeń 
powtarzających się lub ciągłych jest wykonywana, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego 
nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń 
powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające 
ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy. 

 
Powinno być: SWZ – pkt 9.9  

9.9 Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej 
oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia 
następujących podmiotowych środków dowodowych:  
1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w: 

a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, zwanej 
dalej „ustawą”, 

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne 
tytułem środka karnego, 

– sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem; 
2) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej 

grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub 
wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej 
grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, 
oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego 
wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej; 
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3) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące 
przed jego złożeniem potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w 
zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z 
zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed 
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed 
upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z 
odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności; 

4) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej 
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem 
składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego 
nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający 
żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert 
wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz 
odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności; 

5) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o 
Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 
miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, 

6) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa 
w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez 
zamawiającego, o których mowa w: 
a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy, 
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne 

tytułem środka zapobiegawczego, 
c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego 

na celu zakłócenie konkurencji, 
d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy, 
e) art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków 

i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 
lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170), 

f) art. 109 ust. 1 pkt 5–8 i pkt 10) ustawy; 
7) dowodów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie doświadczenia, 

określających czy wskazane w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 9.1 SWZ, zostało wykonane lub jest 
wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty 
sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługa została wykonana, a w przypadku świadczeń 
powtarzających się lub ciągłych jest wykonywana, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego 
nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń 
powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające 
ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy. 

 
Było: SWZ – pkt 9.9  

9.9 Dokumenty podmiotów zagranicznych. 
1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, 

zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 9.8: 
a) pkt 1) - składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, 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, w 
zakresie, o którym mowa w pkt 9.8.1) SWZ; 

b) pkt 2) – składa oświadczenie w zakresie określonym w pkt 9.8 ppkt. 2);  
c) pkt 3-5) - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę 

lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 
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 nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, 

 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 w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z 
podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.. 

d) pkt 6) - składa oświadczenie w zakresie określonym w pkt 9.8 ppkt. 6); 
e) pkt 7) – składa dokument określony w pkt 9.8. ppkt 7). 

2. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania 
ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1, lub gdy 
dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2  
i 4 oraz art. 109 ust. 1 pkt 1 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.  

 
Powinno być: SWZ – pkt 9.10  

9.10 Dokumenty podmiotów zagranicznych. 
1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, 

zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 9.9 SWZ: 
a) pkt 1) - składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, 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, w 
zakresie, o którym mowa w pkt 9.9 ppkt 1); 

b) pkt 2) – składa oświadczenie w zakresie określonym w pkt 9.8 ppkt 2);  
c) pkt 3-5) - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę 

lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 
 nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, 
 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 w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z 
podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.. 

d) pkt 6) - składa oświadczenie w zakresie określonym w pkt 9.9 ppkt 6); 
e) pkt 7) – składa dokumenty określone w pkt 9.9 ppkt 7). 

2. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania 
ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1, lub gdy 
dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2  
i 4 oraz art. 109 ust. 1 pkt 1 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.  

 
 
 
 
 
 



12 

Było: SWZ – pkt 9.10  
9.10 Dokumenty podmiotów występujących wspólnie. 

1. W przypadku złożenia oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, każdy podmiot występujący 
wspólnie złoży dokumenty, o których mowa w pkt 9.8 lub 9.9, w przypadku podmiotów mających 
siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. W przypadku, gdy Wykonawcą jest podmiot, który powstał w wyniku połączenia, Zamawiający uzna 
spełnienie warunków określonych w pkt 7.1.4), jeżeli zostanie wykazane wykonanie zamówienia  
w wymaganym czasie, przez co najmniej jeden z połączonych podmiotów. 

 
Powinno być: SWZ – pkt 9.11  

9.11 Dokumenty podmiotów występujących wspólnie. 
1. W przypadku złożenia oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, każdy podmiot występujący 

wspólnie złoży dokumenty, o których mowa w pkt 9.9 lub 9.10, w przypadku podmiotów mających 
siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. W przypadku, gdy Wykonawcą jest podmiot, który powstał w wyniku połączenia, Zamawiający uzna 
spełnienie warunków określonych w pkt 7.1.5) SWZ, jeżeli zostanie wykazane wykonanie zamówienia  
w wymaganym czasie, przez co najmniej jeden z połączonych podmiotów. 

 
Było: SWZ – pkt 9.11 

9.11 Dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt 9.8 – 9.10 składane są w oryginale w postaci 
dokumentów elektronicznych lub poświadczonych elektronicznie przez Wykonawcę za zgodność z 
oryginałem kopii – z zastrzeżeniem punktów 1.2 i 1.1.3) SWZ.  

Powinno być: SWZ – pkt 9.12  
9.12 Dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt 9.9 – 9.11 składane są w oryginale w postaci 

dokumentów elektronicznych lub poświadczonych elektronicznie przez Wykonawcę za zgodność z 
oryginałem kopii – z zastrzeżeniem punktów 1.2 i 1.1.3) SWZ.  

 
Było: SWZ – pkt 9.12 

9.12 Zamawiający, jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o 
udzielenie zamówienia, może na każdym etapie postępowania, wezwać wykonawców do złożenia 
wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień ich złożenia. 

 
Powinno być: SWZ – pkt 9.13  

9.13 Zamawiający, jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o 
udzielenie zamówienia, może na każdym etapie postępowania, wezwać wykonawców do złożenia 
wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień ich złożenia. 

 
Było: SWZ – pkt 9.13 

9.13 Zamawiający, jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe 
środki dowodowe nie są już aktualne, może w każdym czasie wezwać wykonawcę lub wykonawców do 
złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień ich złożenia. 

 
Powinno być: SWZ – pkt 9.14 

9.14 Zamawiający, jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe 
środki dowodowe nie są już aktualne, może w każdym czasie wezwać wykonawcę lub wykonawców do 
złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień ich złożenia. 

 
Było: SWZ – pkt 9.14 

9.14 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. z 2020 r. poz. 2415). 

 
Powinno być: SWZ – pkt 9.15 

9.15 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 
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dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415). 
 

Było: SWZ – pkt 9.15 
9.15 Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w pkt 9.1 SWZ, podmiotowych środków 

dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu lub są one niekompletne 
lub zawierają błędy, Zamawiający wzywa Wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub 
uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo 
oferta wykonawcy podlegają odrzuceniu bez względu na ich złożenie, uzupełnienie lub poprawienie lub 
zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, z zastrzeżeniem, że Wykonawca składa podmiotowe 
środki dowodowe na wezwanie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, aktualne na dzień ich złożenia. 

 
Powinno być: SWZ – pkt 9.16 

9.16 Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w pkt 9.1 SWZ, podmiotowych środków 
dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu lub są one niekompletne 
lub zawierają błędy, Zamawiający wzywa Wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub 
uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo 
oferta wykonawcy podlegają odrzuceniu bez względu na ich złożenie, uzupełnienie lub poprawienie lub 
zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, z zastrzeżeniem, że Wykonawca składa podmiotowe 
środki dowodowe na wezwanie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, aktualne na dzień ich złożenia. 

 
Było: SWZ – pkt 9.16 

9.16 Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści oświadczenia, o którym mowa w 
pkt 9.1 SWZ, lub złożonych podmiotowych środków dowodowych lub innych dokumentów lub oświadczeń 
składanych w postępowaniu. 

Powinno być: SWZ – pkt 9.17 
9.17 Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści oświadczenia, o którym mowa w 

pkt 9.1 SWZ, lub złożonych podmiotowych środków dowodowych lub innych dokumentów lub oświadczeń 
składanych w postępowaniu. 

 
Było: SWZ – pkt 9.2 

9.2 Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 139 ust 1 ustawy. 
Zamawiający przewiduje stosowanie procedury, o której mowa w art. 139 ust. 1 ustawy, tj. Zamawiający 
najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego 
oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków 
udziału w postępowaniu. 

 
Powinno być: SWZ – pkt 9.18 

9.18 Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 139 ust 1 ustawy. 
Zamawiający przewiduje stosowanie procedury, o której mowa w art. 139 ust. 1 ustawy, tj. Zamawiający 
najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego 
oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków 
udziału w postępowaniu. 

 
Było: SWZ – pkt 9.3  

9.3 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 
stanowi Załącznik nr 4 do SWZ. (Wykaz jest załączony w celu umożliwienia złożenia przez Wykonawcę 
oświadczenia odnośnie podstawy do wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 6) ustawy oraz 
wskazanej w pkt 8.2.3) SWZ. 

 
Powinno być: SWZ – pkt 9.19 

9.18 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 
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stanowi Załącznik nr 4 do SWZ. (Wykaz jest załączony w celu umożliwienia złożenia przez Wykonawcę 
oświadczenia odnośnie podstawy do wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 6) ustawy oraz 
wskazanej w pkt 8.2.4) SWZ. 

Powinno być: Załącznik nr 2 do SWZ – Formularz ofertowy -  pkt 13 

13. Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania zgodnie z art. 7 ust. 1 w związku z art. 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). 

 

Powinno być: Załącznik nr 2 do SWZ – Formularz ofertowy -  pkt 14 

14. Oświadczamy, że zgodnie z rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 
833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na 
Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z dnia 8 kwietnia 2022 r.), nie będziemy realizować przedmiotu zamówienia z 
udziałem: 
1) obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji; 
2) osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w 

ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w pkt 1); lub 
3) osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem 

podmiotu, o którym mowa w pkt 1 )i 2), 
w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności będziemy polegać się w rozumieniu 
dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypadać będzie na nich ponad 10 % wartości 
zamówienia. 

 

Było: Załącznik nr 2 do SWZ – Formularz ofertowy -  pkt 14 

14. Uważamy się za związanych ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

 

Powinno być: Załącznik nr 2 do SWZ – Formularz ofertowy -  pkt 15 

15. Uważamy się za związanych ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

 

Było: Załącznik nr 2 do SWZ – Formularz ofertowy -  pkt 15 

15. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zawartymi w SWZ informacjami dotyczącymi przetwarzania przez Główny 
Urząd Statystyczny danych osobowych pozyskanych w trakcie procedowania zamówienia publicznego i 
wyrażamy zgodę na ich przetwarzanie. 

Powinno być: Załącznik nr 2 do SWZ – Formularz ofertowy -  pkt 16 

16. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zawartymi w SWZ informacjami dotyczącymi przetwarzania przez Główny 
Urząd Statystyczny danych osobowych pozyskanych w trakcie procedowania zamówienia publicznego i 
wyrażamy zgodę na ich przetwarzanie. 

 

Było: Załącznik nr 2 do SWZ – Formularz ofertowy -  pkt 16 

16. Informujemy, że wnieśliśmy wadium w wysokości 25.000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych i 
00/100)  w formie .................................................................................................  

1) Numer konta bankowego, na które należy zwrócić wadium wniesione w pieniądzu:* 

……………………………………………………………….………………………….. 

2) Adres poczty elektronicznej gwaranta lub poręczyciela, na który Zamawiający zwróci wadium wniesione w 
innej formie niż w pieniądzu poprzez złożenie gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu 
wadium:* 
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……………………………………………………………………………………………… 

*) - niepotrzebne skreślić, pozostawiając właściwą treść zapisów 

 

Powinno być: Załącznik nr 2 do SWZ – Formularz ofertowy -  pkt 17 

17. Informujemy, że wnieśliśmy wadium w wysokości 25.000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych i 
00/100)  w formie .................................................................................................  

1) Numer konta bankowego, na które należy zwrócić wadium wniesione w pieniądzu:* 

……………………………………………………………….………………………….. 

2) Adres poczty elektronicznej gwaranta lub poręczyciela, na który Zamawiający zwróci wadium wniesione w 
innej formie niż w pieniądzu poprzez złożenie gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu 
wadium:* 

……………………………………………………………………………………………… 

*) - niepotrzebne skreślić, pozostawiając właściwą treść zapisów 

 

Było: Załącznik nr 2 do SWZ – Formularz ofertowy -  pkt 17 

17. Oświadczamy, że Wykonawca jest: 

1) mikroprzedsiębiorstwem*  

2) małym przedsiębiorstwem*  

3) średnim przedsiębiorstwem* 

* Niepotrzebne skreślić 

(Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10  osób i którego roczny obrót lub roczna suma 
bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR. 

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma 
bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR. 

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które 
zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie 
przekracza 43 milionów EUR.) 

 

Powinno być: Załącznik nr 2 do SWZ – Formularz ofertowy -  pkt 18 

18. Oświadczamy, że Wykonawca jest: 

1) mikroprzedsiębiorstwem*  

2) małym przedsiębiorstwem*  

3) średnim przedsiębiorstwem* 

* Niepotrzebne skreślić 

(Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma 
bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR. 

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma 
bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR. 

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które 
zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie 
przekracza 43 milionów EUR.) 
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Było: Załącznik nr 2 do SWZ – Formularz ofertowy -  pkt 18 

18. Wyszczególnione poniżej załączniki stanowią integralną część oferty: 

1. …………………………. 

2. …………………………. 

3. …………………………. 

Powinno być: Załącznik nr 2 do SWZ – Formularz ofertowy -  pkt 19 

19. Wyszczególnione poniżej załączniki stanowią integralną część oferty: 

1. …………………………. 

2. …………………………. 

3. …………………………. 
 

Było: Załącznik nr 2 do SWZ – Formularz ofertowy -  pkt 19 

19. Tajemnica przedsiębiorstwa. 

Niniejszym zastrzegamy, iż informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach  
od ............. do ................. stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia  
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913, z późn. zm.)  
i jako takie nie mogą być udostępnione osobom trzecim.  

Uzasadnienie, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa zawarte jest w załączniku do 
oferty. 

Uwaga: Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r Prawo zamówień publicznych  
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, z późn. zm.) wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa  
w art. 222 ust. 5 ustawy, „siedzibie lub miejscu prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscu 
zamieszkania wykonawcy” oraz „cenie lub koszcie zawartych w ofertach”. Wykonawca może zastrzec 
informacje pod warunkiem, że spełnione są przesłanki z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913, z późn. zm.). 

Powinno być: Załącznik nr 2 do SWZ – Formularz ofertowy -  pkt 20 

20. Tajemnica przedsiębiorstwa. 

Niniejszym zastrzegamy, iż informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach  
od ............. do ................. stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia  
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913, z późn. zm.)  
i jako takie nie mogą być udostępnione osobom trzecim.  

Uzasadnienie, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa zawarte jest w załączniku do 
oferty. 

Uwaga: Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r Prawo zamówień publicznych  
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, z późn. zm.) wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa  
w art. 222 ust. 5 ustawy, „siedzibie lub miejscu prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscu 
zamieszkania wykonawcy” oraz „cenie lub koszcie zawartych w ofertach”. Wykonawca może zastrzec 
informacje pod warunkiem, że spełnione są przesłanki z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913, z późn. zm.). 

 

Było: Załącznik nr 2 do SWZ – Formularz ofertowy -  pkt 20 
20. Oświadczam, że zapoznałem się z pkt. 1.16 SWZ, tj. informacjami dotyczącymi przetwarzania danych 

osobowych przez Główny Urząd Statystyczny i wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych 
zawartych w ofercie. 
Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób 
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fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o 
udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.* 

 
*) - W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi 

wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia 
wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 

 

Powinno być: Załącznik nr 2 do SWZ – Formularz ofertowy -  pkt 21 
21. Oświadczam, że zapoznałem się z pkt. 1.16 SWZ, tj. informacjami dotyczącymi przetwarzania danych 

osobowych przez Główny Urząd Statystyczny i wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych 
zawartych w ofercie. 
Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób 
fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o 
udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.* 

 
*) - W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi 

wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia 
wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 

 
 

Załącznik nr 3 do SWZ – Formularz cenowy – Tabela „Sprzątanie pomieszczeń w siedzibie Głównego Urzędu 
Statystycznego w Warszawie”, kolumna 8, wiersz 4 - było 

Lp. Wyszczególnienie 
Powierzchnia 

m2 
Liczba 

dni 

Cena 
jednostkowa 
netto za m2  

w [zł]* 

Cena 
jednostkowa 
brutto za m2  

w [zł]* 

Wartość 
brutto 

[3] x [4] x [6]  
w zł 

Zastosowana 
stawka 

podatku VAT 
% 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Sprzątanie pomieszczeń w siedzibie Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie  

1 Sprzątanie pomieszczeń 16 885 253   
 

   
Załącznik nr 3 do SWZ – Formularz cenowy – Tabela „Sprzątanie pomieszczeń w siedzibie Głównego Urzędu 

Statystycznego w Warszawie”, kolumna 8, wiersz 4 – powinno być 

Lp. Wyszczególnienie 
Powierzchnia 

m2 
Liczba 

dni 

Cena 
jednostkowa 
netto za m2  

w [zł]* 

Cena 
jednostkowa 
brutto za m2  

w [zł]* 

Wartość 
brutto 

[3] x [4] x [6]  
w zł 

Zastosowana 
stawka 

podatku VAT 
% 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Sprzątanie pomieszczeń w siedzibie Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie  

1 Sprzątanie pomieszczeń 16 885 253   
 

   23% 

 
Załącznik nr 3 do SWZ – Formularz cenowy – Tabela „Pranie, polimeryzacja, zabezpieczenie antypoślizgowe, mycie 

okien”, kolumna 7, wiersz 4-7 - było 
Pranie, polimeryzacja, zabezpieczenie antypoślizgowe, mycie okien 

Lp. Wyszczególnienie 
Powierzchnia 

m2 

Cena 
jednostkowa 
netto za m2  

w [zł]* 

Cena 
jednostkowa 
brutto za m2  

w [zł]* 

Wartość brutto 
[3] x [4] w zł 

Zastosowana 
stawka 

podatku VAT 
% 

1 2 3 4 5 6 7 

2 
Pranie wykładzin 
podłogowych, dywanów – 
wg potrzeb 

maksymalnie  
1 500   

 
   

3 Polimeryzacja wykładziny maksymalnie        
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PCV – wg potrzeb 6 000 

4 

Zabezpieczenie 
antypoślizgowe posadzek i 
schodów kamiennych 
(granitowych) wraz z 
wymianą na stopniach 
kamiennych jednorazowo 
70 pasków 
antypoślizgowych o 
długości 130 cm (+/- 10%) 

maksymalnie  
2 200   

 

   

5 

Mycie (dwustronne) okien 
wraz z ościeżnicami i 
parapetami o powierzchni – 
wg potrzeb 

maksymalnie 
8 000 

(liczonej 
dwustronnie) 

 

 

  

RAZEM pozycje 2 - 5     
 

Załącznik nr 3 do SWZ – Formularz cenowy – Tabela „Pranie, polimeryzacja, zabezpieczenie antypoślizgowe, mycie 
okien”, kolumna 7, wiersz 4-7 – powinno być 

Pranie, polimeryzacja, zabezpieczenie antypoślizgowe, mycie okien 

Lp. Wyszczególnienie Powierzchnia 
m2 

Cena 
jednostkowa 
netto za m2  

w [zł]* 

Cena 
jednostkowa 
brutto za m2  

w [zł]* 

Wartość brutto 
[3] x [4] w zł 

Zastosowana 
stawka 

podatku VAT 
% 

1 2 3 4 5 6 7 

2 
Pranie wykładzin 
podłogowych, dywanów – 
wg potrzeb 

maksymalnie  
1 500   

 
  23% 

3 
Polimeryzacja wykładziny 
PCV – wg potrzeb 

maksymalnie  
6 000 

  
 

  23% 

4 

Zabezpieczenie 
antypoślizgowe posadzek i 
schodów kamiennych 
(granitowych) wraz z 
wymianą na stopniach 
kamiennych jednorazowo 
70 pasków 
antypoślizgowych o 
długości 130 cm (+/- 10%) 

maksymalnie  
2 200   

 

  23% 

5 

Mycie (dwustronne) okien 
wraz z ościeżnicami i 
parapetami o powierzchni – 
wg potrzeb 

maksymalnie 
8 000 

(liczonej 
dwustronnie) 

 

 

 23% 

RAZEM pozycje 2 - 5     

 

Załącznik nr 6 do SWZ – Wzór umowy -  § 14 ust. 3 – było 
3. Powiadomienie, o którym mowa w ust. 2, zawierające nazwę albo imię i nazwisko oraz dane kontaktowe 

podwykonawcy i osób do kontaktu z nim, Wykonawca przedłoży na co najmniej 5 dni przed planowanym 
skierowaniem podwykonawcy do wykonania prac, dołączając do niego, oświadczenie w formie Jednolitego 
Europejskiego Dokumentu Zamówienia uzupełnione w zakresie Sekcji: Część I, Sekcji: Część II - Podsekcji A, 
Podsekcji B, Sekcji: Część III – Podsekcji A, Podsekcji B, Podsekcji C, Podsekcji D oraz dokumenty 
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potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec podwykonawcy, któremu Wykonawca zamierza powierzyć 
realizację Umowy. 

Załącznik nr 6 do SWZ – Wzór umowy -  § 14 ust. 3 – powinno być 
3. Powiadomienie, o którym mowa w ust. 2, zawierające firmę - nazwę albo imię i nazwisko oraz dane 

kontaktowe podwykonawcy i osób do kontaktu z nim oraz oświadczenie Wykonawcy, że wskazany 
podwykonawca, w tym podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach 
określonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału  
w postępowaniu nie jest objęty zakazem wynikającym z rozporządzenia Rady (UE) 2022/576[1]  
w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z 
działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z dnia 8 kwietnia  
2022 r.), Wykonawca przedłoży na co najmniej 5 dni przed planowanym skierowaniem podwykonawcy do 
wykonania prac, dołączając dodatkowo oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu 
Zamówienia uzupełnione w zakresie Sekcji: Część I, Sekcji: Część II - Podsekcji A, Podsekcji B, Sekcji: Część III – 
Podsekcji A, Podsekcji B, Podsekcji C, Podsekcji D oraz dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia 
wobec podwykonawcy, któremu Wykonawca zamierza powierzyć realizację Umowy. 

 

Modyfikacja i wyjaśnienia stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

Treść modyfikacji i wyjaśnień SWZ II oraz: 
1) Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu; 
2) SWZ - zmieniona w dniu 29-04-2022 r.; 
3) Załącznik nr 2 do SWZ – Formularz ofertowy – zmieniony w dniu 29-04-2022 r.; 
4) Załącznik nr 3 do SWZ – Formularz cenowy – zmieniony w dniu 29-04-2022 r.; 
5) Załącznik nr 6 do SWZ – Wzór umowy – zmieniony w dniu 29-04-2022 r.; 
6) Umowa nr 7/DB/PN/2019 wraz z OPZ oraz Aneks nr 1 z dnia 10-01-2020 r., Aneks nr 2 z dnia 18-06-2021 r.; 

Aneks nr 3 z dnia 10-03-2022 r.; 
7) Protokół z otwarcia ofert w postępowaniu nr 7/DB/PN/2019 z dnia 07-05-2019 r.; 

 
zostały zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego: http://bip.stat.gov.pl/ogloszenia/zamowienia-
publiczne/przetargi/ oraz na Platformie dostępnej pod adresem: https://zamowienia-gus.ezamawiajacy.pl . 

 

 
Anna Borowska 

Dyrektor Generalny  
Głównego Urzędu Statystycznego 

 

                                                           
[1] Na mocy art. 1 pkt 23 rozporządzenia 2022/576 do rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków 
ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1) zostały 
dodane przepisy art. 5k w następującym brzmieniu: 

1. Zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w 
sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 
2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 
2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem: 
a) obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji; 
b) osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do 

podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub 
c) osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa 

w lit. a) lub b) niniejszego ustępu, 
w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień 
publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia. 

http://bip.stat.gov.pl/ogloszenia/zamowienia-publiczne/przetargi/
http://bip.stat.gov.pl/ogloszenia/zamowienia-publiczne/przetargi/
https://zamowienia-gus.ezamawiajacy.pl/
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