
 
 

 

Warszawa, dnia 5.05.2022 r.  
 

 
 

Odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej 
 

W odpowiedzi na skierowany do Głównego Urzędu Statystycznego w trybie dostępu do informacji publicznej 
wniosek z dnia 25 kwietnia 2022 r. o udostępnienie informacji w zakresie postępowania pt. ,,Wykonanie usługi 
sprzątania w budynku Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie, al. Niepodległości 208”; nr sprawy: 
4/DB/PN/2022 w załączeniu przekazuję: 

1) oferty złożone w postępowaniu nr 7/DB/PN/2019; 
2) Protokół z otwarcia ofert oraz zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu 

nr 7/DB/PN/2019; 
3) Umowę nr 7/DB/PN/2019 z Wykonawcą obecnie świadczącym usługę sprzątania w budynku 

Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie, al. Niepodległości 208 
 

Ponadto informuję, że w okresie wykonywania Umowy nr 7/DB/PN/2019 na dzień udzielania niniejszej informacji  
z tytułu nienależytego wykonywania Umowy, Zamawiający nałożył  na Wykonawcę 3 kary umowne w łącznej kwocie: 
5 831,94 zł. Poniżej przekuję 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) 

 
Przewodnicząca 

Komisji Przetargowej 
 

Marzena Brzychcy 
Naczelnik 

Wydziału Zamówień Publicznych GUS 
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2 do SIWZ
numer sprawy: 7/DB/PN/2019

 
Kielce, dnia: 07 / 05 / 2019 

 

FORMULARZ OFERTOWY (FO)  - zmieniony dnia 16-04-2019 

 

 

 

00-925 Warszawa 
 

iczn ie przetargu 
nieograniczonego pn.:  w  

. , numer sprawy: 7/DB/PN/2019, 
 

 

Krzysztof Buszko 

ieniu i na rzecz: 

 
25-217 Kielce, ul. Hauke Bosaka 1 

........................................................................................................................... 

 

 

 

( ): 

........................................................................................... 

.................................................................................................... 

Adres do korespondencji wykon  

adres: 

25-217 Kielce, ul. Hauke Bosaka 1 

numer telefonu:  (41) 344 68 22, 

numer faksu: (41) 344 68 22, 

adres poczty e-mail: biuro@pupmaag.pl . 
 

 

1. 
 

2.   

3.  Specyfikacji Istotnych 
w ch do niej dokumentach. 
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4. Oferowana przez nas
Formularzem cenowym FC wynosi:

Cena oferty netto 3.032.011,16  ie:  i 16  

697.362,56  dwa                     

i 56  

Cena oferty brutto 3.729.373,72 trzy 

 i 72  

5.  

Lp.   Cena jednostkowa 
bez podatku VAT podatku 

 nie dotyczy    

     

 

  /100). 

6. Deklarujemy, w ramach Kryterium nr 2:  

1)    
2)  
3) *.  

 
*) -  
 

, wymaga zorganizowania w godzinach od 7.00 do 
w liczbie trzech  (w tym samym czasie) w tym 

osoba odpowiedzialna za sprawowanie nadzoru   
 

7. ach Kryterium nr 3 wszystkie /  -
/   

*) -  
 

8. Kryterium nr 4 - zatrudnimy 
trwania Umowy, 1  , w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r.  
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 106 , skierowanej do 

w wymiarze cz , na warunkach okre
wzorze Umowy, . 

TAK/NIE* 

*) -  
 

9. Zg w wymiarze czasu pracy 
u, w zakresie wskazanym w 

zorze Umowy sta  

10. 36 m  od dnia podpisania umowy.  

11. warunki gwarancji 
oraz  

12. 
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13.

14. Adres skrzynki ePUAP, n  (w 
przypadku :  

/55010114654/domyslna 

 
adres skrzynki ePUAP, na k ) 

15. 
cznego i 

 

16. 80.000,00   tysi   w formie 
gwarancji ubezpieczeniowej  

Numer zu: 

 

17.  

1. Formularz cenowy  nr 3. 

2. JEDZ  nr 4. 

3. Wadium 

4. Plan Higieny 
18.  

Niniejszym zastr   
od ............. do .................  
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 419, 1637) i jako takie nie 

 
 

do oferty. 

Uwaga: Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zam  
(tj. ) wykonawca 

ca 
zastrzec informacje pod warunkiem  z dnia 16 kwietnia 
1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 419, 1637). 
 

 

Dokument podpisany przez Krzysztof Buszko
Data: 2019.05.06 12:15:11 CEST

Signature Not Verified
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MAAG                                    
                       Krzysztof Buszko                                                         numer sprawy: 7/DB/PN/2019 
         25-217 Kielce , ul. Hauke Bosaka 1 

 

Wykonawca 

FORMULARZ CENOWY (FC) 

 
 

 

Lp.  
Powierzchnia 

m2 Liczba dni 

Cena 
jednostkowa 

brutto 
2  

 
 

Zastosowana 
stawka podatku 

VAT % 

1 2 3 4 5 6 7 
 

1  17 248 757 0,27 3.525.318,72  23 

 

Pranie, polimeryzacja, zabezpieczenie a  

Lp.  Powierzchnia 
m2 

Cena jednostkowa 
brutto 
 2 

brutto 
 

Zastosowana 
stawka podatku 

VAT % 

1 2 3 4 5 6 

2 (dywanowych) 
  wg potrzeb 

maksymalnie  
4 500 

 3,69 16.605,00  23 

3 
  

wg potrzeb 
maksymalnie  

12 000 
 8,61 103.320,00  23 

4 

kamiennych (granitowych) wraz 
z wy
kamiennych jednorazowo 70 

- 10%)  
 wg potrzeb 

maksymalnie  
5 500 

6,70  36.850,00  23 

5 
Mycie (dwustronne) okien wraz 

powierzchni  wg potrzeb. 

Maksymalnie 
24 000 

(liczonej 
dwustronnie) 

1,97 47.280,00 23 

RAZEM poz. 2  5 204.055,00   
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1.  
2.  

 
3.  

 

 

 

Cena oferty brutto     3.729.373,72        trzy 
/100), 

Cena oferty netto      3.032.011,16       /100), 

              697.362,56       
 dwa 56/100) 
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6 do SIWZ 
numer sprawy: 7/DB/PN/2019

 
e  

 , zmienione dnia 16-04-2019 r.  
 
Cz  I: Informacje dotycz ce post powania o udzielenie zam wienia oraz instytucji zamawiaj cej lub podmiotu 

zamawiaj cego 
 

1 
 

 

Europejskiej: 
Dz.U. UE S numer [], data [], strona [],  
Dz.U./S S61; 27/03/2019; 141592-2019-PL ;https://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:141592-2019:TEXT:PL:HTML 
 

Dz.U./S S61: 2019/S 061-141592 
 

 
W p

 

NFORMACJE NA TEMAT POST POWANIA O UDZIELENIE ZAM WIENIA 
 
2  
 
3 To samo  zamawiaj cego (1) Odpowied : 
4 Nazwa:   
5 Jakiego zam wienia dotyczy niniejszy dokument? Odpowied : 

6 Tytu  lub kr tki opis udzielanego zam wienia (2): 
. 

7 Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucj
zamawiaj c  lub podmiot zamawiaj cy (je eli dotyczy) (3): 

7/DB/PN/2019 

 
8 Wszystkie pozosta e informacje we wszystkich sekcjach  powinien wype ni  wykonawca. 

 

                                                      
1 Informacje te nale y skopiowa  z sekcji  I pkt 1.1 stosownego og oszenia. W przypadku wsp lnego zam wienia prosz  poda  nazwy wszystkich uczestnicz cych zamawiaj cych. 
2 Zob. pkt II.1.1 i II.1.3 stosownego og oszenia. 
3 Zob. pkt II.1.1 stosownego og oszenia. 



2 

Cz  II: Informacje dotycz ce wykonawcy 

A: INFORMACJE NA TEMAT WYKONAWCY 
 

9 Identyfikacja: Odpowied : 

10 Nazwa: Pr
Krzysztof Buszko  

11 Numer VAT, je eli dotyczy: 

Je eli numer VAT nie ma zastosowania, prosz  poda  inny krajowy 
numer identyfikacyjny, je eli jest wymagany i ma zastosowanie. 

 
 

NIP 657 000 76 92 

12 Adres pocztowy: 25-217 Kielce, ul. Hauke Bosaka 1 

13 4): Krzysztof Buszko  

14 Telefon: 
 

15 Adres e-mail: 
 

16  www.pupmaag.pl 
17 Informacje og lne: Odpowied : 

18 
5)? Tak Nie

 

19 (6): czy 
biorstwem 

7

ego?  

 

 
Tak Nie

 

20 jaki jest odpowiedni odsetek prac
defaworyzowanych? 

 

21 

 

 

22 go wykazu 
-

nie (np. w ramach krajowego sys  

Tak
   

Nie
   

Nie dotyczy
 

23 Je eli tak: 

Prosz  udzieli  odpowiedzi w pozosta ych fragmentach 
niniejszej sekcji, w sekcji B i, w odpowiednich przypadkach, 
sekcji C niniejszej cz ci, uzupe ni  cz  V (w stosownych 
przypadkach) oraz w ka dym przypadku wype ni  i podpisa
cz  VI. 

 

24 a) Prosz  poda  nazw  wykazu lub za wiadczenia i odpowiedni 
numer rejestracyjny lub numer za wiadczenia, je eli dotyczy: 

a)  

25 b) Je eli po wiadczenie wpisu do wykazu lub wydania 
za wiadczenia jest dost pne w formie elektronicznej, prosz
poda : 

b) (adres internetowy, wydaj cy urz d lub organ, dok adne dane referencyjne 
dokumentacji): 

  

26 c) 

przypadkach, 8): 

c)  

27 d) 
wszystkie wymagane kryteria kwalifikacji? 

d) Tak Nie
 

                                                      
4  

5 Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotycz ce definicji mikroprzedsi biorstw oraz ma ych i rednich przedsi biorstw (Dz..U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje s  wymagane 
wy cznie do cel w statystycznych. 
Mikroprzedsi biorstwo: przedsi biorstwo, kt re zatrudnia mniej ni  10 os b i kt rego roczny obr t lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milion w EUR. 
Ma e przedsi biorstwo: przedsi biorstwo, kt re zatrudnia mniej ni  50 os b i kt rego roczny obr t lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milion w EUR. 

rednie przedsi biorstwa: przedsi biorstwa, kt re nie s  mikroprzedsi biorstwami ani ma ymi przedsi biorstwami i kt re zatrudniaj  mniej ni  250 os b i kt rych roczny obr t nie 
przekracza 50 milion w EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milion w EUR.  

6 Zob. og oszenie o zam wieniu, pkt III.1.5.  

7 Tj. przedsi biorstwem, kt rego g wnym celem jest spo eczna i zawodowa integracja os b niepe nosprawnych lub defaworyzowanych.  

8  
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28

 

 

  

29 e) 

 lub podmiotowi 

 

e) 

 
Tak Nie

 

30 na w formie elektronicznej, 
 dokumentacji): 

 

31 Rodzaj uczestnictwa: Odpowied : 

32 Czy wykonawca bierze udzia  w post powaniu o udzielenie 
zam wienia wsp lnie z innymi wykonawcami (9)? 

Tak Nie
 

33  

34   

35 a) Prosz  wskaza  rol  wykonawcy w grupie (lider, 
odpowiedzialny za okre lone zadania itd.): 

a):  

36 b) Prosz  wskaza  pozosta ych wykonawc w bior cych 
wsp lnie udzia  w post powaniu o udzielenie zam wienia: 

b):  

37 c) W stosownych przypadkach nazwa grupy bior cej udzia : c):  

38 
Cz ci Odpowied : 

39 W stosownych przypadkach wskazanie cz ci zam wienia, w 
odniesieniu do kt rej (kt rych) wykonawca zamierza z o y ofert . 

 

B: INFORMACJE NA TEMAT PRZEDSTAWICIELI WYKONAWCY 
 

40 W stosownych przypadkach prosz  poda  imi  i nazwisko (imiona i nazwiska) oraz adres(-y) osoby (os b) upowa nionej(-ych) do 
reprezentowania wykonawcy na potrzeby niniejszego post powania o udzielenie zam wienia: 

 

41 Osoby upowa nione do reprezentowania, o ile istniej : Odpowied : 

42 
Imi  i nazwisko, 
wraz z dat  i miejscem urodzenia, je eli s  wymagane: 

Krzysztof Buszko 

ur. 01-01-1955 w Bydgoszczy 

43 Stanowisko/Dzia aj cy(-a) jako:  

44 
Adres pocztowy: 25-217 Kielce, ul. Hauke Bosaka 1 

45 
Telefon:  

46 
Adres e-mail:  

47 
W razie potrzeby prosz  poda  szczeg owe informacje 
dotycz ce przedstawicielstwa (jego form, zakresu, celu itd.): 

 

 
C: INFORMACJE NA TEMAT POLEGANIA NA ZDOLNO CI INNYCH PODMIOT W 

 
48 Zale no  od innych podmiot w: Odpowied : 

49 

Czy wykonawca polega na zdolno ci innych podmiot w w 
celu spe nienia kryteri w kwalifikacji okre lonych poni ej 
w cz ci IV oraz (ewentualnych) kryteri w i zasad 
okre lonych poni ej w cz ci V? 

Tak Nie
 

                                                      
9 Zw aszcza w ramach grupy, konsorcjum, sp ki joint venture lub podobnego podmiotu. 
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50 `Je eli tak, prosz przedstawi - dla ka dego z podmiot w, kt rych to dotyczy formacje
wymagane w niniejszej cz ci sekcja A i B oraz W cz ci III, nale ycie wype niony i podpisany przez dane podmioty, 
Nale y zauwa y , e dotyczy to r wnie  wszystkich pracownik w  technicznych lub s u b technicznych, nienale cych bezpo rednio 
do przedsi biorstwa danego wykonawcy, w szczeg lno ci tych odpowiedzialnych za kontrol  jako ci, a w przypadku zam wie
publicznych na roboty budowlane - tych, do kt rych wykonawca b dzie m  zwr ci  o wykonanie rob t budowlanych, 

O ile ma to znaczenie dla okre lonych zdolno ci, na kt rych polega wykonawca, prosz  do czy  - dla ka dego z podmiot w, kt rych 

to dotyczy - informacje wymagane w cz ciach IV i V (10). 

D: INFORMACJE DOTYCZ CE PODWYKONAWC W, NA KT RYCH ZDOLNO CI WYKONAWCA NIE POLEGA 
 

51 (Sekcja, kt r  nale y wype ni  jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiaj ca lub podmiot zamawiaj cy wprost tego za da,) 

 
52 Podwykonawstwo: Odpowied : 

53 Czy wykonawca zamierza zleci  osobom trzecim 
podwykonawstwo jakiejkolwiek cz ci zam wienia? 

Tak Nie
 

Je eli tak i o ile jest to wiadome, prosz  poda  wykaz 
proponowanych podwykonawc w: 

 

 
54 Je eli instytucja zamawiaj ca lub podmiot zamawiaj cy wyra nie da przedstawienia tych informacji opr cz informacji 

wymaganych w niniejszej sekcji, prosz  przedstawi  - dla ka dego podwykonawcy (ka dej kategorii podwykonawc w), kt rych 
to dotyczy - informacje wymagane w niniejszej cz ci sekcja A i B oraz w cz ci III. 

 
 

A: PODSTAWY ZWI ZANE Z WYROKAMI SKAZUJ CYMI ZA PRZEST PSTWO 

55 W art. 57 ust. 1 dyrektywy 2014/24/UE okre lono nast puj ce powody wykluczenia: 
1. udzia  w organizacji przest pczej (11); 
2. korupcja (12); 
3. nadu ycie finansowe (13); 
4. przest pstwa terrorystyczne tub przest pstwa zwi zane z dzia alno ci  terrorystyczn  (14); 
5. pranie pieni dzy Iub finansowanie terroryzmu (15); 
6. praca dzieci i inne formy handlu lud mi (16). 

 
56 Podstawy zwi zane z wyrokami skazuj cymi za przest pstwo 

na podstawie przepis w krajowych stanowi cych wdro enie 
podstaw okre lonych w art. 57 ust. 1 wspomnianej dyrektywy: 

Odpowied : 

 

57 Czy w stosunku do samego wykonawcy b d  jakiejkolwiek osoby 
b d cej cz onkiem organ w administracyjnych, zarz dzaj cych lub 
nadzorczych wykonawcy, lub posiadaj cej w przedsi biorstwie 
wykonawcy uprawnienia do reprezentowania, uprawnienia 
decyzyjne lub kontrolne, wydany zosta prawomocny wyrok z 
jednego z wy ej wymienionych powod w, orzeczeniem sprzed 
najwy ej pi ciu lat lub w kt rym okres wykluczenia okre lony 
bezpo rednio w wyroku nadal obowi zuje? 

Tak Nie
 

58 
Je eli odno na dokumentacja jest dost pna w formie 
elektronicznej, prosz  wskaza : (adres internetowy, wydaj cy 
urz d lub organ, dok adne dane referencyjne dokumentacji): 

59 
17) 

60 Je eli tak, prosz  poda  (18):  
61 a)    dat  wyroku, okre li , kt rych spo r d punkt w 1-6 on 

dotyczy, oraz poda  pow d(-ody) skazania; 
a) data:   

62 punkt(-y):   
63 pow d(-ody):   
64 b)   wskaza , kto zosta  skazany [ ]; b)  

65 c)   w zakresie, w jakim zosta o to bezpo rednio ustalone w 
wyroku:  

 

c) 
 

d ugo  okresu wykluczenia  
66  
67 oraz punkt(-y), kt rego(-ych) to dotyczy. 

                                                      
10 Np.  IV, sekcja C, pkt3 
11 Zgodnie z definicj  zawart  w art. 2 decyzji ramowej Rady 2008/841 AA/SiSW z dnia 24 pa dziernika 2008 r. w sprawie zwalczania przest pczo ci 

zorganizowanej (Dz. U. L 300 z 11.11.2008, s. 42) 
12  ii 

Europejskiej (Dz. U. C 195 z 25.6.1997, s 1) i w art. 2 ust. 1 decyzji ramowej Rady 2003/568/WSiSW z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w 
sektorze prywatnym (Dz. U. L 192 z 31.7.2003, s. cji 

 
13 W rozumieniu art. 1 Konwencji w sprawie ochrony interes w finansowych Wsp lnot Europejskich (Dz. U. C 316z27.11.1995,s. 48) 
14 art. 1 i 3 decyzji ramowej Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie zwalczania terroryzmu (Dz. U. L 164 z 22.6.2002, s. 3) Ta 

pod
art. 4 t  

15 art. 1 dyrektywy 2005/60AA/E Parla . 
mu (Dz. U.  L 309 z 25.11.2005, s. 15) 

16 art. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 2011 r. 
 . U. L101 z15.4.2011, s. 1) 

17 yle razy, ile jest to konieczne 
18  
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68
69 Je eli odno na dokumentacja jest dost pna w formie 

elektronicznej, prosz  wskaza : (adres internetowy, wydaj cy 
urz d lub organ, dok adne dane referencyjne dokumentacji): 

19) 

70 W przypadku skazania, czy wykonawca przedsi wzi  rodki w 
celu wykazania swojej rzetelno ci pomimo istnienia odpowiedniej 
podstawy wykluczenia ( samooczyszczenie")?20 

Tak Nie
 

71 Je eli tak, prosz  opisa  przedsi wzi te rodki (21): ] 

 
B: PODSTAWY ZWI ZANE Z P ATNO CI  PODATK W LUB SK ADEK NA UBEZPIECZENIE SPO ECZNE 

 
72 P atno  podatk w lub sk adek na ubezpieczenie spo eczne: Odpowied : 

73 Czy wykonawca wywi za  si  ze wszystkich obowi zk w 
dotycz cych p atno ci podatk w lub sk adek na ubezpieczenie 
spo eczne, zar wno w pa stwie, w kt rym ma siedzib , jak i w 
pa stwie cz onkowskim instytucji zamawiaj cej lub podmiotu 
zamawiaj cego, je eli jest ono inne ni  pa stwo siedziby? 

Tak Nie
 

74  Podatki Sk adki na ubezpieczenia 
spo eczne Je eli nie, prosz  wskaza : 

75 a)    pa stwo lub pa stwo cz onkowskie, kt rego to dotyczy; a)  a)  

76 b)   jakiej kwoty to dotyczy? b)  b)  

77 c)    w jaki spos b zosta o ustalone to naruszenie obowi zk w:     

78 1)   w trybie decyzji s dowej lub administracyjnej: c1) Tak Nie
 

c1) Tak Nie
 

79    Czy ta decyzja jest ostateczna i wi ca?  Tak Nie
 

 Tak Nie
 

80    Prosz  poda  dat  wyroku lub decyzji.     

81    W przypadku wyroku, o ile zosta a w nim bezpo rednio 
okre lona, d ugo  okresu wykluczenia:     

82 2)   w inny spos b? Prosz  sprecyzowa , w jaki: c2)  c2)  

83 d)    Czy wykonawca spe ni  swoje obowi zki, dokonuj c p atno ci 
nale nych podatk w lub sk adek na ubezpieczenie spo eczne, 
lub te  zawieraj c wi ce porozumienia w celu sp aty tych 
nale no ci, obejmuj ce w stosownych przypadkach naros e 
odsetki lub grzywny? 

d) Tak Nie
 

d) Tak Nie
 

Je eli tak, prosz  poda
szczeg owe informacje na ten 
temat: 

Je eli tak, prosz  poda
szczeg owe informacje na ten 
temat: 

  

84 Je eli odno na dokumentacja dotycz ca p atno ci podatk w lub 
sk adek na ubezpieczenie spo eczne jest dost pna w formie 
elektronicznej, prosz  wskaza : 

(adres internetowy, wydaj cy urz d lub organ, dok adne dane 
referencyjne dokumentacji): (22) 

 

C: PODSTAWY ZWI ZANE Z NIEWYP ACALNO CI , KONFLIKTEM INTERES W LUB WYKROCZENIAMI ZAWODOWYMI (23) 
 

85 Nale y zauwa y , e do cel w niniejszego zam wienia niekt re z poni szych podstaw wykluczenia mog  by  zdefiniowane bardziej precyzyjnie 
w prawie krajowym, w stosownym og oszeniu lub w dokumentach zam wienia. Tak wi c prawo krajowe mo e na przyk ad stanowi , e poj cie 
powa nego wykroczenia zawodowego" mo e obejmowa  kilka r nych postaci zachowania stanowi cego wykroczenie. 

 
86 Informacje dotycz ce ewentualnej niewyp acalno ci, konfliktu 

interes w lub wykrocze  zawodowych 
Odpowied : 

87 Czy wykonawca, wedle w asnej wiedzy, naruszy  swoje obowi zki 
w dziedzinie prawa rodowiska, prawa socjalnego i prawa pracy Tak Nie

 

                                                      
19 W systemie e-

cjonalnego 

 
20  
21 itd.  

 
22  
23 Zob art. 57 ust. 4 dyrektywy 2014/24/UE 
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(24)? Je eli tak, czy wykonawca przedsi wzi rodki w celu wykazania 
swojej rzetelno ci pomimo istnienia odpowiedniej podstawy 
wykluczenia ( samooczyszczenie")?

Tak Nie
 

Je eli tak, prosz  opisa  przedsi wzi te rodki: 

 

88 Czy wykonawca znajduje si  w jednej z nast puj cych sytuacji:        
a)   zbankrutowa ; lub 
b)   prowadzone jest wobec niego post powanie upad o ciowe 

lub likwidacyjne; lub 
c)   zawar  uk ad z wierzycielami; lub 
d)   znajduje si  w innej tego rodzaju sytuacji wynikaj cej z 

podobnej procedury przewidzianej w krajowych przepisach 
ustawowych i wykonawczych ; lub 

e)   jego aktywami zarz dza likwidator lub s d; lub 
f)    jego dzia alno  gospodarcza jest zawieszona? 

Tak Nie
 

89 Je eli tak: 25 26 

90   Prosz  poda  szczeg owe informacje:                                            

91   Prosz  poda  powody, kt re pomimo powy szej sytuacji 
umo liwiaj  realizacj  zam wienia, z uwzgl dnieniem 
maj cych zastosowanie przepis w krajowych i rodk w 
dotycz cych kontynuowania dzia alno ci gospodarczej (28)? 

   

92 Je eli odno na dokumentacja jest dost pna w formie 
elektronicznej, prosz  wskaza :  

 

(adres internetowy, wydaj cy urz d lub organ, dok adne dane 
referencyjne dokumentacji): 

 

93 Czy wykonawca jest winien powa nego wykroczenia                     
zawodowego (27)? Tak Nie

 

94 Je eli tak, prosz  poda  szczeg owe informacje na ten temat:          

95 
 

Je eli tak, czy wykonawca przedsi wzi  rodki w celu 
samooczyszczenia? 

96  Tak Nie
 

97 

 
Je eli tak, prosz  opisa  przedsi wzi te rodki: 

 

98 Czy wykonawca zawar  z innymi wykonawcami porozumienia 
maj ce na celu zak cenie konkurencji? Tak Nie

 
99 Je eli tak, prosz  poda  szczeg owe informacje na ten temat:          

100 
 

Je eli tak, czy wykonawca przedsi wzi  rodki w celu 
samooczyszczenia? 

101  Tak Nie
 

102 

 
Je eli tak, prosz  opisa  przedsi wzi te rodki: 

 

103 Czy wykonawca wie o jakimkolwiek konflikcie interes w                 

spowodowanym jego udzia em w post powaniu o udzielenie 
zam wienia? 

Tak Nie
 

104 Je eli tak, prosz  poda  szczeg owe informacje na ten temat:   

                                                      
24 

art. 18 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE 
25  
26 - zkowe 

na mocy 
 

27 W stosownych przy ia. 
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105 Czy wykonawca lub przedsi biorstwo zwi zane z wykonawc
doradza (-o) instytucji zamawiaj cej lub podmiotowi 
zamawiaj cemu b d  by (-o) w inny spos b zaanga owany(-e) w 
przygotowanie post powania o udzielenie zam wienia? 

Tak Nie
 

106 Je eli tak, prosz  poda  szczeg owe informacje na ten temat: 28 

 
 

107 Czy wykonawca 

 
 

Tak Nie
 

108 
Je eli tak, prosz  poda  szczeg owe informacje na ten temat:  

109  Je eli tak, czy wykonawca przedsi wzi  rodki w celu 
samooczyszczenia? 

Tak Nie
 

110 Je eli tak, prosz  opisa  przedsi wzi te rodki: 

 

111 Czy wykonawca mo e potwierdzi , e: 

a) nie jest winny powa nego wprowadzenia w b d przy 
dostarczaniu informacji wymaganych do weryfikacji braku 
podstaw wykluczenia lub do weryfikacji spe nienia kryteri w 
kwalifikacji; 

b) nie zatai  tych informacji; 

c) jest w stanie niezw ocznie przedstawi  dokumenty 
potwierdzaj ce wymagane przez instytucj  zamawiaj c  lub 
podmiot zamawiaj cy; oraz 

d) nie przedsi wzi  krok w, aby w bezprawny spos b wp yn na 
proces podejmowania decyzji przez instytucj zamawiaj c  lub 
podmiot zamawiaj cy, pozyska  informacje poufne, kt re mog  
da  mu nienale n  przewag  w post powaniu o udzielenie 
zam wienia, lub wskutek zaniedbania przedstawi  
wprowadzaj ce w b d informacje, kt re mog  mie  istotny 
wp yw na decyzje w sprawie wykluczenia, kwalifikacji lub 
udzielenia zam wienia? 

Tak Nie
 

D: INNE PODSTAWY WYKLUCZENIA, KT RE MOG  BY  PRZEWIDZIANE W PRZEPISACH KRAJOWYCH PA STWA 
CZ ONKOWSKIEGO INSTYTUCJI ZAMAWIAJ CEJ LUB PODMIOTU ZAMAWIAJ CEGO 

 
112 Podstawy wykluczenia o charakterze wy cznie krajowym Odpowied : 

113 Czy maj  zastosowanie podstawy wykluczenia o charakterze 
wy cznie krajowym okre lone w stosownym og oszeniu lub w 
dokumentach zam wienia? 

Tak Nie
 

114 Je eli dokumentacja wymagana w stosownym og oszeniu lub w 
dokumentach zam wienia jest dost pna w formie elektronicznej, 
prosz  wskaza : 

(adres internetowy, wydaj cy urz d lub organ, dok adne dane 
referencyjne dokumentacji): 

29) 

115 W przypadku gdy ma zastosowanie kt rakolwiek z podstaw 
wykluczenia o charakterze wy cznie krajowym, czy 
wykonawca przedsi wzi  rodki w celu samooczyszczenia? 

Tak Nie
 

116 

Je eli tak, prosz  opisa  przedsi wzi te rodki:  

 
 

 
W odniesieniu do kryteri w kwalifikacji (sekcja a lub sekcje A-D w niniejszej cz ci) wykonawca o wiadcza, e: 

 
A: OG LNE O WIADCZENIE DOTYCZ CE WSZYSTKICH KRYTERI W KWALIFIKACJI 

 
117 Wykonawca powinien wype ni  to pole jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiaj ca lub podmiot zamawiaj cy wskaza y w stosownym 

og oszeniu lub w dokumentach zam wienia, o kt rych mowa w og oszeniu, e wykonawca mo e ograniczy  si do wype nienia sekcji a w 
cz ci IV i nie musi wype nia  adnej z pozosta ych sekcji w cz ci IV; 

 

                                                      
28 wienia. 
29  
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118 Spe nienie wszystkich wymaganych kryteri w kwalifikacji Odpowied

119 
Spe nia wymagane kryteria kwalifikacji: Tak Nie

 
 

A: KOMPETENCJE 
 

120 Wykonawca powinien przedstawi  informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiaj ca lub podmiot zamawiaj cy wymagaj  
danych kryteri w kwalifikacji w stosownym og oszeniu lub w dokumentach zam wienia, o kt rych mowa w og oszeniu. 

 
121 Kompetencje Odpowied  

122 1)   Figuruje w odpowiednim rejestrze zawodowym lub 
handlowym prowadzonym w pa stwie cz onkowskim 
siedziby wykonawcy (30): 

 

123 
Je eli odno na dokumentacja jest dost pna w formie 
elektronicznej, prosz  wskaza : 

(adres internetowy, wydaj cy urz d lub organ, dok adne dane 
referencyjne dokumentacji): 

 

124 2)  W odniesieniu do zam wie  publicznych na us ugi:  

125 Czy konieczne jest posiadanie okre lonego zezwolenia lub 
bycie cz onkiem okre lonej organizacji, aby mie  mo liwo
wiadczenia us ugi, o kt rej mowa, w pa stwie siedziby 

wykonawcy? 

Tak Nie
 

Je eli tak, prosz  okre li , o jakie zezwolenie lub status cz onkowski 
chodzi, i wskaza , czy wykonawca je posiada:  

Tak Nie
 

126 Je eli odno na dokumentacja jest dost pna w formie elektronicznej, 
prosz  wskaza : 

(adres internetowy, wydaj cy urz d lub organ, dok adne dane 
referencyjne dokumentacji): 

 

 
B: SYTUACJA EKONOMICZNA I FINANSOWA 

 
127 Wykonawca powinien przedstawi  informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiaj ca tub podmiot zamawiaj cy wymagaj  

danych kryteri w kwalifikacji w stosownym og oszeniu lub w dokumentach zam wienia, o kt rych mowa w og oszeniu. 
 

128 Sytuacja ekonomiczna i finansowa Odpowied : 

129 1a)  Jego ( og lny") roczny obr t w ci gu okre lonej liczby lat 
obrotowych wymaganej w stosownym og oszeniu lub 
dokumentach zam wienia jest nast puj cy: 

rok:  obr t:   waluta 

rok:  obr t:   waluta 

rok:  obr t:   waluta 

130 i/lub  

131 1b)  Jego redni roczny obr t w ci gu okre lonej liczby lat 
wymaganej w stosownym og oszeniu lub dokumentach 
zam wienia jest nast puj cy (31): 

liczba  

lat ] 
redni  

obr t 

  waluta 

132 Je eli odno na dokumentacja jest dost pna w formie 
elektronicznej, prosz  wskaza : 

(adres internetowy, wydaj cy urz d lub organ, dok adne dane 
referencyjne dokumentacji): 

  

133  
134 2a)  Jego roczny ( specyficzny") obr t w obszarze dzia alno ci 

gospodarczej obj tym zam wieniem i okre lonym w 
stosownym og oszeniu lub dokumentach zam wienia w ci gu 
wymaganej liczby lat obrotowych jest nast puj cy: 

rok:  obr t:   waluta 

rok:  obr t:   waluta 

rok:  obr t:   waluta 

135 i/lub  

136 2b)  Jego redni roczny obr t w przedmiotowym obszarze i w 
ci gu okre lonej liczby lat wymaganej w stosownym 
og oszeniu lub dokumentach zam wienia jest nast puj cy 
(32): 

liczba  

lat 

 redni  

obr t 

  waluta 

137 Je eli odno na dokumentacja jest dost pna w formie 
elektronicznej, prosz  wskaza : 

(adres internetowy, wydaj cy urz d lub organ, dok adne dane 
referencyjne dokumentacji): 

                                                      
30 I do dyrektywy 2014/24/UE, wykonawcy z 

 
innych  

31  wienia 
32  
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138 3)  W przypadku gdy informacje dotycz ce obrotu (og lnego lub 
specyficznego) nie s  dost pne za ca y wymagany okres, 
prosz  poda  dat  za o enia przedsi biorstwa wykonawcy lub 
rozpocz cia dzia alno ci przez wykonawc : 

 

139 4)  W odniesieniu do wska nik w finansowych (33) okre lonych w 
stosownym og oszeniu lub dokumentach zam wienia 
wykonawca o wiadcza, e aktualna(-e) warto (-ci) 
wymaganego(-ych) wska nika(- w) jest (s ) nast puj ca(-e): 

(okre lenie wymaganego wska nika - stosunek X do Y (34) - oraz 
warto ): 

140 35) 

141 Je eli odno na dokumentacja jest dost pna w formie 
elektronicznej, prosz  wskaza : 

(adres internetowy, wydaj cy urz d lub organ, dok adne dane 
referencyjne dokumentacji): 

 

142 5)  W ramach ubezpieczenia z tytu u ryzyka zawodowego 
wykonawca jest ubezpieczony na nast puj c  kwot : 

 

143 Je eli te informacje s  dost pne w formie elektronicznej, prosz
wskaza : 

(adres internetowy, wydaj cy urz d lub organ, dok adne dane 
referencyjne dokumentacji): 

 

144 6)  W odniesieniu do innych ewentualnych wymog w 
ekonomicznych lub finansowych, kt re mog y zosta
okre lone w stosownym og oszeniu lub dokumentach 
zam wienia, wykonawca o wiadcza, e 

 
 

145 Je eli odno na dokumentacja, kt ra mog a zosta  okre lona w 
stosownym og oszeniu lub w dokumentach zam wienia, jest 
dost pna w formie elektronicznej, prosz  wskaza : 

(adres internetowy, wydaj cy urz d lub organ, dok adne dane 
referencyjne dokumentacji): 

 

 
C: ZDOLNO  TECHNICZNA I ZAWODOWA 

 
146 Wykonawca powinien przedstawi  informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiaj ca lub podmiot zamawiaj cy 

wymagaj  danych kryteri w kwalifikacji w stosownym og oszeniu lub w dokumentach zam wienia, o kt rych mowa w og oszeniu 
 

147 Zdolno  techniczna i zawodowa Odpowied : 

148 1a) Jedynie w odniesieniu do zam wie  publicznych na 
roboty budowlane: 

Liczba lat (okres ten zosta  wskazany w stosownym og oszeniu 
lub dokumentach zam wienia): 

149 W okresie odniesienia (36) wykonawca wykona
nast puj ce roboty budowlane okre lonego rodzaju: 

 

Roboty budowlane:  

 

150 Je eli odno na dokumentacja dotycz ca zadowalaj cego 
wykonania i rezultatu w odniesieniu do najwa niejszych rob t 
budowlanych jest dost pna w formie elektronicznej, prosz
wskaza : 

(adres internetowy, wydaj cy urz d lub organ, dok adne dane 
referencyjne dokumentacji): 

 

151 1b)   Jedynie w odniesieniu do zam wie  publicznych na 
dostawy i zam wie  publicznych na us ugi: W okresie 
odniesienia (37) wykonawca zrealizowa nast puj ce g wne 
dostawy okre lonego rodzaju lub wy wiadczy  
nast puj ce g wne us ugi okre lonego rodzaju: Przy 
sporz dzaniu wykazu prosz  poda  kwoty, daty i odbiorc w, 
zar wno publicznych, jak i prywatnych (38): 

Liczba lat (okres ten zosta  wskazany w stosownym og oszeniu 
lub dokumentach zam wienia):  

 

[3] 
Opis Kwoty Daty Odbiorcy 

Utrzymanie 

powierzchni 
kowych w 

budynku MRiRW. 
Powierzchnia 
25.241,94 m2 

4.404  
06.12.2016 
 

30.06.2018 

 

Ministerstwo 
Rolnictwa i 
Rozwoju Wsi 
Warszawa 

 

                                                      
33 Np stosunek aktyw za  
34 za  
35  
36 

 
37 Ins ponad trzech lat. 
38 wszystkich  i prywatnych w odniesieniu do 
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Utrzymanie 

w obiektach UTH 
radom. 
Powierzchnia 
62.032,37 m2 

1.6  
01.10.2015 
 

31.03.2018 

Uniwersytet
Technologiczno 
 

Humanistyczny 
Radom 

152 2)   Mo e skorzysta  z ustug nast puj cych pracownik w 
technicznych lub s u b technicznych (39), w szczeg lno ci 
tych odpowiedzialnych za kontrol  jako ci: 

 

153 W przypadku zam wie  publicznych na roboty budowlane 
wykonawca b dzie m g  si  zwr ci  do nast puj cych 
pracownik w technicznych lub s u b technicznych o 
wykonanie rob t: 

 

154 3)   Korzysta z nast puj cych urz dze  technicznych oraz 
rodk w w celu zapewnienia jako ci, a jego zaplecze 

naukowo-badawcze jest nast puj ce: 

 

155 4)   Podczas realizacji zam wienia b dzie m g  stosowa
nast puj ce systemy zarz dzania a cuchem dostaw i 
ledzenia a cucha dostaw: 

 

156 5)   W odniesieniu do produkt w lub us ug o z o onym 
charakterze, kt re maj  zosta  dostarczone, lub -
wyj tkowo - w odniesieniu do produkt w lub us ug o 
szczeg lnym przeznaczeniu: 

 

157 Czy wykonawca zezwoli na przeprowadzenie kontroli (40) 
swoich zdolno ci produkcyjnych lub zdolno ci 
technicznych, a w razie konieczno ci tak e dost pnych mu 
rodk w naukowych i badawczych, jak r wnie  rodk w 

kontroli jako ci? 

Tak Nie
 

158 6)   Nast puj cym wykszta ceniem i kwalifikacjami zawodowymi 
legitymuje si : 

 

159 a)   sam us ugodawca lub wykonawca:  
lub (w zale no ci od wymog w okre lonych w stosownym 
og oszeniu lub dokumentach zam wienia): 

a)  

160 b)   jego kadra kierownicza: b)  

161 7)   Podczas realizacji zam wienia wykonawca b dzie m g
stosowa  nast puj ce rodki zarz dzania 
rodowiskowego: 

 

162 8)   Wielko  redniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy 
oraz liczebno  kadry kierowniczej w ostatnich trzech latach s  
nast puj ce 

Rok:  rednie roczne zatrudnienie: 

  

  

  

163  Rok:  liczebno  kadry kierowniczej: 

  

  

  

164 9)   B dzie dysponowa  nast puj cymi narz dziami, 
wyposa eniem zak adu i urz dzeniami technicznymi 
na potrzeby realizacji zam wienia: 

  Nazwa  

dwuwiaderkowy                     

kompletne mopy ze 
 

21 
kpl. Splast TS-0001 

do wyciskania  

posegregowanych 
 

3 
szt. Z Tworzywa Sztucznego 

4X70 Tso-0021 
Odkurzacz 

na sucho 

21 
szt. 

Odkurzacz NUMATIC PSP 
180-11 

                                                      
39 W przypadku pracownik w technicznych lub s u b technicznych nienale cych bezpo rednio do przedsi biorstwa danego wykonawcy, lecz na kt rych zdolno ci 

wykonawca ten polega, jak okre lono w cz ci II sekcja C, nale y wype ni  odr bne formularze jednolitego europejskiego dokumentu zam wienia. 
40 - w przypadk - , w 
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1 
szt. 

Odkurzacz
KARCHER Puzzi 10/1  

Odkurzacz do 
zbierania 

z posadzek  

2 
szt.  

Odkurzacz sucho  
mokro NUMATIC WVD 
750T 

Profesjonalne 

warstwy polimeru 

1 
szt. 

Szorowarka 
jednotarczowa  
NUMATIC NR 1500S 

Profesjonalne 

polimerowania  

2 
szt.  

MOP do polimerowania 
MERIDA  

Profesjonalne 

polerowania 
polimerowanych 
powierzchni  

1 
szt.  

Polerka ALTO Sprintec 
551UH 

Drabina metalowa 5 
szt.  

DRABINA ALUMINIOWA 
PSB 6 STOPNIOWA  

 5 
kpl. dwoma punktami 

zaczepienia pas 
biodrowy Lahti Pro 

 
5 
kpl. 

Teleskopowa myjka do 
 
      

( m.in. 
)                        

w 
 

 

165 10)   Wykonawca zamierza ewentualnie zleci podwykonawcom 
(41) nast puj c  cz  (procentow ) zam wienia: 

 

166 11)  W odniesieniu do zam wie  publicznych na dostawy:  

167 Wykonawca dostarczy wymagane pr bki, opisy lub fotografie 
produkt w, kt re maj  by  dostarczone i kt rym nie musi 
towarzyszy  wiadectwo autentyczno ci. 

Tak Nie
 

168 Wykonawca o wiadcza ponadto, e w stosownych 
przypadkach przedstawi wymagane wiadectwa 
autentyczno ci. 

Tak Nie
 

169 Je eli odno na dokumentacja jest dost pna w formie 
elektronicznej, prosz  wskaza : 

(adres internetowy, wydaj cy urz d lub organ, dok adne dane 
referencyjne dokumentacji): 

 

170 12)   W odniesieniu do zam wie  publicznych na dostawy:  

171 Czy wykonawca mo e przedstawi  wymagane za wiadczenia 
sporz dzone przez urz dowe instytuty lub agencje kontroli 
jako ci o uznanych kompetencjach, potwierdzaj ce zgodno  
produkt w poprzez wyra ne odniesienie do specyfikacji 
technicznych lub norm, kt re zosta y okre lone w stosownym 
og oszeniu lub dokumentach zam wienia? 

Tak Nie
 

172 Je eli nie, prosz  wyja ni  dlaczego, i wskaza , jakie inne 
rodki dowodowe mog  zosta  przedstawione: 

 

173 Je eli odno na dokumentacja jest dost pna w formie 
elektronicznej, prosz  wskaza : 

(adres internetowy, wydaj cy urz d lub organ, dok adne dane 
referencyjne dokumentacji): 

 

                                                      
41 oraz polega na zdoln

 
sekcja C). 
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D: SYSTEMY ZAPEWNIANIA JAKO CI I NORMY ZARZ DZANIA RODOWISKOWEGO

 
174 Wykonawca powinien przedstawi  informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiaj ca lub podmiot zamawiaj cy wymagaj  

system w zapewniania jako ci lub norm zarz dzania rodowiskowego w stosownym og oszeniu lub w dokumentach zam wienia, o kt rych 
mowa w og oszeniu. 

 

 
175 Systemy zapewniania jako ci i normy zarz dzania 

rodowiskowego 
Odpowied : 

176 Czy wykonawca b dzie w stanie przedstawi  za wiadczenia 
sporz dzone przez niezale ne jednostki, po wiadczaj ce 
spe nienie przez wykonawc  wymaganych norm zapewniania 
jako ci, w tym w zakresie dost pno ci dla os b 
niepe nosprawnych? 

Tak Nie
 

177 Je eli nie, prosz  wyja ni  dlaczego, i okre li , jakie inne rodki 
dowodowe dotycz ce systemu zapewniania jako ci mog  zosta
przedstawione: 

 

178 Je eli odno na dokumentacja jest dost pna w formie 
elektronicznej, prosz  wskaza : 

 

179 Czy wykonawca b dzie w stanie przedstawi  za wiadczenia 
sporz dzone przez niezale ne jednostki, po wiadczaj ce 
spe nienie przez wykonawc  wymog w okre lonych system w 
lub norm zarz dzania rodowiskowego? 

Tak Nie
 

180 Je eli nie, prosz  wyja ni  dlaczego, i okre li , jakie inne rodki 
dowodowe dotycz ce system w lub norm zarz dzania 
rodowiskowego mog  zosta  przedstawione: 

 

181 Je eli odno na dokumentacja jest dost pna w formie 
elektronicznej, prosz  wskaza : 

 

 

 

 
182 Wykonawca powinien przedstawi  informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiaj ca lub podmiot zamawiaj cy okre li y 

obiektywne ) niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, kt re maj  by  stosowane w celu ograniczenia liczby kandydatowi kt rzy zostan  
zaproszeni do z o enia ofert tub prowadzenia dialogu. Te informacje, kt rym mog  towarzyszy wymogi dotycz ce (rodzaj w) 
za wiadcze  tub rodzaj w dowod w w formie dokument w, kt re ewentualnie nale y przedstawi , okre lono w stosownym og oszeniu lub 
w dokumentach zam wienia^ o kt rych mowa w og oszeniu. Dotyczy jedynie procedury ograniczonej, procedury konkurencyjnej z 
negocjacjami, dialogu konkurencyjnego i partnerstwa innowacyjnego; 

 

Wykonawca o wiadcza, e: 

 
183 Ograniczanie liczby kandydat w Odpowied : 

184 W nast puj cy spos b spe nia obiektywne i niedyskryminacyjne 
kryteria lub zasady, kt re maj  by  stosowane w celu ograniczenia 
liczby kandydat w: 

 

185 W przypadku gdy wymagane s  okre lone za wiadczenia lub 
inne rodzaje dowod w w formie dokument w, prosz  wskaza
dla ka dego z nich, czy wykonawca posiada wymagane 
dokumenty: 

Tak Nie
 (42) 

186 Je eli niekt re z tych za wiadcze  lub rodzaj w dowod w w 
formie dokument w s  dost pne w postaci elektronicznej (43), 
prosz  wskaza  dla ka dego z nich: 

(adres internetowy, wydaj cy urz d lub organ, dok adne dane 
referencyjne dokumentacji): 

44) 

 
 

 
 

 

 

Ni ej podpisany(-a)(-i) oficjalnie o wiadcza(-j ), e informacje podane powy ej w cz ciach ll-V s  dok adne i prawid owe oraz e 
zosta y przedstawione z pe n  wiadomo ci  konsekwencji powa nego wprowadzenia w b d. 

                                                      
42  
43   
44 ieczne 
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Ni ej podpisany(-a)(-i) oficjalnie o wiadcza(-j ), e jest (s ) w stanie, na danie i bez zw oki, przedstawi za wiadczenia i inne 
rodzaje dowod w w formie dokument w, z wyj tkiem przypadk w, w kt rych: 

a) instytucja zamawiaj ca lub podmiot   zamawiaj cy ma mo liwo  uzyskania odpowiednich dokument w potwierdzaj cych 
bezpo rednio za pomoc  bezp atnej krajowej bazy danych w dowolnym pa stwie cz onkowskim (45), lub 

b) najp niej od dnia 18 pa dziernika 2018 r. (46),  instytucja zamawiaj ca lub podmiot zamawiaj cy ju  posiada odpowiedni
dokumentacj . 

 
Ni ej podpisany(-a)(-i) oficjalnie wyra a(-j ) zgod  na to, aby  

ystyczny 
 

[wskaza  instytucj  zamawiaj c  lub podmiot zamawiaj cy okre lone w cz ci I, sekcja A] 

 
uzyska (-a)(-o) dost p do dokument w potwierdzaj cych informacje, kt re zosta y przedstawione w  

 ; , D  
 

[wskaza cz /sekcj /punkt(-y), kt rych to dotyczy] 
 
niniejszego  

.  
Dz.U./S S61: 2019/S 061-141592 

 
[okre li post powanie o udzielenie zam wienia: (skr cony opis, adres publikacyjny w Dzienniku Urz dowym Unii Europejskiej, numer referencyjny)] 

 

 
 

 

 

                                                      
45 e referencyjne 

 
46 . 5 akapit drugi dyrektywy 2014/24/UE 

Dokument podpisany przez Krzysztof Buszko
Data: 2019.05.06 12:11:23 CEST

Signature Not Verified





str. 1 

 

2 do SIWZ
numer sprawy: 7/DB/PN/2019

 
 

, dnia: 06 / 05 / 2019 r. 
 

FORMULARZ OFERTOWY (FO)  - zmieniony dnia 16-04-2019 

 

 

 

00-925 Warszawa 
 

ie przetargu 
nieograniczonego pn.:  w  

. , numer sprawy: 7/DB/PN/2019, 
 

 

Piotr Studniarek 

dzi  

CLEANING COMPANY Piotr Studniarek 

Aleja Poprzeczna 76 / 12  16 

51  167  

 
adne adresy, siedzi  

 

 

( ): 

.......................................................................................................................................................... 

Adres do korespondencji wykon  

adres: 

CLEANING COMPANY Piotr Studniarek 
Aleja Poprzeczna 76 / 12  16 
51  167  
numer telefonu:  71 79 360 50 

numer faksu: ............................................, 

adres poczty e-mail: uslugi@cleaningcompany.com.pl 

 

 

1. 
 

2.   

3.  Specyfikacji Istotnych 



str. 2 

 

w ch do niej dokumentach.

4. Oferowana przez nas
Formularzem cenowym FC wynosi: 

Cena oferty netto 2 876 308,13 ie: 

 i 13  

661 550,87   i 87/100 

 

Cena oferty brutto 3 537 859,00 

 i 00  

5.  

Lp.   Cena jednostkowa 
bez podatku VAT podatku 

     

     

 

 

6. Deklarujemy, w ramach Kryterium nr 2:  

1)  
2)  

3) 
*.  

 
*) -  
 

pi , wymaga zorganizowania w godzinach od 7.00 do 
w liczbie trzech  (w tym samym czasie) w tym 

osoba odpowiedzialna za sprawowanie nadzoru   
 

7. ach Kryterium nr 3 wszystkie /  (-  stosowane do czyszczenia 
/   

*) -  
 

8. Kryterium nr 4 - zatrudnimy 
trwania Umowy, 1  , w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r.  
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 106 , skierowanej do 

w wymiarze cz , 
wzorze Umowy, . 

TAK/NIE* 

*) -  
 

9. Zg w wymiarze czasu pracy 
, w zakresie wskazanym w 

trwania umowy, na warunkac zorze Umowy sta  

10. 36  od dnia podpisania umowy.  



str. 3 

 

11. nia, warunki gwarancji
oraz  

12. 
 

i terminie wyznaczonym  

13.  

14. A  (w 
przypadku ciu miniPortalu) :  

ej Z  
a ) 

15. 

 

16. 80.000,00   tysi   w formie 
przelewu bankowego.  

Numer  

50 1240 6670 1111 0000 5648 8463 

17.  

1.   Formularz cenowy (FC) 
2.  
3. Plan higieny 
4. JEDZ 
5. Wpis do CEiDG 

 
18.  

  
od ............. do ................  
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 419, 1637) i jako takie nie 

 
 

do oferty. 

Uwaga  
(tj. ) wykonawca 

ca 
zastrzec informacje pod warunkiem  z dnia 16 kwietnia 
1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 419, 1637). 
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numer sprawy: 7/DB/PN/2019 
CLEANING COMPANY Piotr Studniarek 
Aleja Poprzeczna 76 / 12-16 
51-  
NIP: 899-010-00-92 
Wykonawca 

FORMULARZ CENOWY (FC) 

 
 

 

Lp.  
Powierzchnia 

m2 Liczba dni 

Cena 
jednostkowa 

brutto 
2  

 
 

Zastosowana 
stawka podatku 

VAT % 

1 2 3 4 5 6 7 
 

1  17 248 757 0,25 3 264 184,00 23 % 

 

Pranie, polimeryzacja, zabezpieczenie a  

Lp.  Powierzchnia 
m2 

Cena jednostkowa 
brutto 
 2 

brutto 
 

Zastosowana 
stawka podatku 

VAT % 

1 2 3 4 5 6 

2 (dywanowych) 
  wg potrzeb 

maksymalnie  
4 500 

6,15 27 675,00 
23 % 

3 
  

wg potrzeb 
maksymalnie  

12 000 
8,61  103 320,00 

23 % 

4 

kamiennych (granitowych) wraz 
z wy
kamiennych jednorazowo 70 

- 10%)  
 wg potrzeb 

maksymalnie  
5 500 9,84 54 120,00 

23 % 

5 
Mycie (dwustronne) okien wraz 
z 
powierzchni  wg potrzeb. 

maksymalnie 
24 000 

(liczonej 
dwustronnie) 

3,69 88 560,00 

23 % 

RAZEM poz. 2 - 5 273 675,00   
 

 

 



2 
 

 
1.  
2.  

o, 
3.  

 

 

 

Cena oferty brutto 3 537 859,00  : trzy mil
 100), 

 
Cena oferty netto 2 876 308,13  

13/100), 
 

661 550,87  
87/100) 
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6 do SIWZ 
numer sprawy: 7/DB/PN/2019 

 
e  

 , zmienione dnia 16-04-2019 r.  
 
Cz  I: Informacje dotycz ce post powania o udzielenie zam wienia oraz instytucji zamawiaj cej lub podmiotu 

zamawiaj cego 
 

1 
 

 

Europejskiej: 
Dz.U. UE S numer [], data [], strona [],  
Dz.U./S S61; 27/03/2019; 141592-2019-PL ;https://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:141592-2019:TEXT:PL:HTML 
 

Dz.U./S S61: 2019/S 061-141592 
 

 
W p

 

NFORMACJE NA TEMAT POST POWANIA O UDZIELENIE ZAM WIENIA 
 
2  
 
3 To samo  zamawiaj cego (1) Odpowied : 
4 Nazwa:   
5 Jakiego zam wienia dotyczy niniejszy dokument? Odpowied : 

6 Tytu  lub kr tki opis udzielanego zam wienia (2): 
. 

7 Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucj
zamawiaj c  lub podmiot zamawiaj cy (je eli dotyczy) (3): 

7/DB/PN/2019 

 
8 Wszystkie pozosta e informacje we wszystkich sekcjach  powinien wype ni  wykonawca. 

 

                                                      
1 Informacje te nale y skopiowa  z sekcji  I pkt 1.1 stosownego og oszenia. W przypadku wsp lnego zam wienia prosz  poda  nazwy wszystkich uczestnicz cych zamawiaj cych. 
2 Zob. pkt II.1.1 i II.1.3 stosownego og oszenia. 
3 Zob. pkt II.1.1 stosownego og oszenia. 
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Cz  II: Informacje dotycz ce wykonawcy 

A: INFORMACJE NA TEMAT WYKONAWCY 
 

9 Identyfikacja: Odpowied : 

10 Nazwa: [ CLEANING COMPANY Piotr Studniarek ] 
 

11 Numer VAT, je eli dotyczy: 

Je eli numer VAT nie ma zastosowania, prosz  poda  inny krajowy 
numer identyfikacyjny, je eli jest wymagany i ma zastosowanie. 

[899-010-00-92 ] 
 

 

12 Adres pocztowy: [Aleja Poprzeczna 76 / 12  16 ] 

[51-  ] 

13 4): [ Anna Wojtecka  Patryn ] 

[ Daniel Podhorodecki ] 

14 Telefon: 

15 Adres e-mail: 

16  

17 Informacje og lne: Odpowied : 

18 
5)? 

Tak Nie
 

19 (6): czy 

7  
progra ego?  

 

 
Tak Nie

 

20 
defaworyzowanych? 

 

21 

 

 

22 
-

nie (np. w ramach krajowego sys  

Tak
   

Nie
   

Nie dotyczy
 

23 Je eli tak: 

Prosz  udzieli  odpowiedzi w pozosta ych fragmentach 
niniejszej sekcji, w sekcji B i, w odpowiednich przypadkach, 
sekcji C niniejszej cz ci, uzupe ni  cz  V (w stosownych 
przypadkach) oraz w ka dym przypadku wype ni  i podpisa
cz  VI. 

 

24 a) Prosz  poda  nazw  wykazu lub za wiadczenia i odpowiedni 
numer rejestracyjny lub numer za wiadczenia, je eli dotyczy: 

a)  

25 b) Je eli po wiadczenie wpisu do wykazu lub wydania 
za wiadczenia jest dost pne w formie elektronicznej, prosz
poda : 

b) (adres internetowy, wydaj cy urz d lub organ, dok adne dane referencyjne 
dokumentacji): 

  

26 c) 

8): 

c)  

27 d) Czy wpis do wy
wszystkie wymagane kryteria kwalifikacji? 

d) Tak Nie
 

28  

 

 

  

                                                      
4 eczne 

5 Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotycz ce definicji mikroprzedsi biorstw oraz ma ych i rednich przedsi biorstw (Dz..U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje s  wymagane 
wy cznie do cel w statystycznych. 
Mikroprzedsi biorstwo: przedsi biorstwo, kt re zatrudnia mniej ni  10 os b i kt rego roczny obr t lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milion w EUR. 
Ma e przedsi biorstwo: przedsi biorstwo, kt re zatrudnia mniej ni  50 os b i kt rego roczny obr t lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milion w EUR. 

rednie przedsi biorstwa: przedsi biorstwa, kt re nie s  mikroprzedsi biorstwami ani ma ymi przedsi biorstwami i kt re zatrudniaj  mniej ni  250 os b i kt rych roczny obr t nie 
przekracza 50 milion w EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milion w EUR.  

6 Zob. og oszenie o zam wieniu, pkt III.1.5.  

7 Tj. przedsi biorstwem, kt rego g wnym celem jest spo eczna i zawodowa integracja os b niepe nosprawnych lub defaworyzowanych.  

8 Dane referencyjne i klasyfikacja, o ile ist  
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29 e)

 
 lub podmiotowi 

 

e)

 
Tak Nie

 

30 na w formie elektronicznej, 
 dokumentacji): 

 

31 Rodzaj uczestnictwa: Odpowied : 

32 Czy wykonawca bierze udzia  w post powaniu o udzielenie 
zam wienia wsp lnie z innymi wykonawcami (9)? 

Tak Nie
 

33  

34   

35 a) Prosz  wskaza  rol  wykonawcy w grupie (lider, 
odpowiedzialny za okre lone zadania itd.): 

a):  

36 b) Prosz  wskaza  pozosta ych wykonawc w bior cych 
wsp lnie udzia  w post powaniu o udzielenie zam wienia: 

b):  

37 c) W stosownych przypadkach nazwa grupy bior cej udzia : c):  

38 
Cz ci Odpowied : 

39 W stosownych przypadkach wskazanie cz ci zam wienia, w 
odniesieniu do kt rej (kt rych) wykonawca zamierza z o y ofert . 

 

B: INFORMACJE NA TEMAT PRZEDSTAWICIELI WYKONAWCY 
 

40 W stosownych przypadkach prosz  poda  imi  i nazwisko (imiona i nazwiska) oraz adres(-y) osoby (os b) upowa nionej(-ych) do 
reprezentowania wykonawcy na potrzeby niniejszego post powania o udzielenie zam wienia: 

 

41 Osoby upowa nione do reprezentowania, o ile istniej : Odpowied : 

42 Imi  i nazwisko, 
wraz z dat  i miejscem urodzenia, je eli s  wymagane: 

[ dnicy ] 

43 Stanowisko/Dzia aj cy(-a) jako: [  ] 

44 Adres pocztowy: [Aleja Poprzeczna 76 / 12  16, 51-  ] 
45 Telefon: [  
46 

Adres e-mail: [ uslugi@cleaningcompany.com.pl ] 

47 

W razie potrzeby prosz  poda  szczeg owe informacje 
dotycz ce przedstawicielstwa (jego form, zakresu, celu itd.): 

 

 
C: INFORMACJE NA TEMAT POLEGANIA NA ZDOLNO CI INNYCH PODMIOT W 

 
48 Zale no  od innych podmiot w: Odpowied : 

49 

Czy wykonawca polega na zdolno ci innych podmiot w w 
celu spe nienia kryteri w kwalifikacji okre lonych poni ej 
w cz ci IV oraz (ewentualnych) kryteri w i zasad 
okre lonych poni ej w cz ci V? 

Tak Nie
 

                                                      
9 Zw aszcza w ramach grupy, konsorcjum, sp ki joint venture lub podobnego podmiotu. 
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50 `Je eli tak, prosz przedstawi - dla ka dego z podmiot w, kt rych to dotyczy 
wymagane w niniejszej cz ci sekcja A i B oraz W cz ci III, nale ycie wype niony i podpisany przez dane podmioty, 
Nale y zauwa y , e dotyczy to r wnie  wszystkich pracownik w  technicznych lub s u b technicznych, nienale cych bezpo rednio 
do przedsi biorstwa danego wykonawcy, w szczeg lno ci tych odpowiedzialnych za kontrol  jako ci, a w przypadku zam wie
publicznych na roboty budowlane - tych, do kt rych wykonawca b dzie m  zwr ci  o wykonanie rob t budowlanych, 

O ile ma to znaczenie dla okre lonych zdolno ci, na kt rych polega wykonawca, prosz  do czy  - dla ka dego z podmiot w, kt rych 

to dotyczy - informacje wymagane w cz ciach IV i V (10). 

D: INFORMACJE DOTYCZ CE PODWYKONAWC W, NA KT RYCH ZDOLNO CI WYKONAWCA NIE POLEGA 
 

51 (Sekcja, kt r  nale y wype ni  jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiaj ca lub podmiot zamawiaj cy wprost tego za da,) 

 
52 Podwykonawstwo: Odpowied : 

53 Czy wykonawca zamierza zleci  osobom trzecim 
podwykonawstwo jakiejkolwiek cz ci zam wienia? 

Tak Nie
 

Je eli tak i o ile jest to wiadome, prosz  poda  wykaz 
proponowanych podwykonawc w: 

 

 
54 Je eli instytucja zamawiaj ca lub podmiot zamawiaj cy wyra nie da przedstawienia tych informacji opr cz informacji 

wymaganych w niniejszej sekcji, prosz  przedstawi  - dla ka dego podwykonawcy (ka dej kategorii podwykonawc w), kt rych 
to dotyczy - informacje wymagane w niniejszej cz ci sekcja A i B oraz w cz ci III. 

 
odstawy wykluczenia 

A: PODSTAWY ZWI ZANE Z WYROKAMI SKAZUJ CYMI ZA PRZEST PSTWO 

55 W art. 57 ust. 1 dyrektywy 2014/24/UE okre lono nast puj ce powody wykluczenia: 
1. udzia  w organizacji przest pczej (11); 
2. korupcja (12); 
3. nadu ycie finansowe (13); 
4. przest pstwa terrorystyczne tub przest pstwa zwi zane z dzia alno ci  terrorystyczn  (14); 
5. pranie pieni dzy Iub finansowanie terroryzmu (15); 
6. praca dzieci i inne formy handlu lud mi (16). 

 
56 Podstawy zwi zane z wyrokami skazuj cymi za przest pstwo 

na podstawie przepis w krajowych stanowi cych wdro enie 
podstaw okre lonych w art. 57 ust. 1 wspomnianej dyrektywy: 

Odpowied : 

 

57 Czy w stosunku do samego wykonawcy b d  jakiejkolwiek osoby 
b d cej cz onkiem organ w administracyjnych, zarz dzaj cych lub 
nadzorczych wykonawcy, lub posiadaj cej w przedsi biorstwie 
wykonawcy uprawnienia do reprezentowania, uprawnienia 
decyzyjne lub kontrolne, wydany zosta prawomocny wyrok z 
jednego z wy ej wymienionych powod w, orzeczeniem sprzed 
najwy ej pi ciu lat lub w kt rym okres wykluczenia okre lony 
bezpo rednio w wyroku nadal obowi zuje? 

Tak Nie
 

58 
Je eli odno na dokumentacja jest dost pna w formie 
elektronicznej, prosz  wskaza : (adres internetowy, wydaj cy 
urz d lub organ, dok adne dane referencyjne dokumentacji): 

59 
17) 

60 Je eli tak, prosz  poda  (18):  
61 a)    dat  wyroku, okre li , kt rych spo r d punkt w 1-6 on 

dotyczy, oraz poda  pow d(-ody) skazania; 
a) data:   

62 punkt(-y):   
63 pow d(-ody):   
64 b)   wskaza , kto zosta  skazany [ ]; b)  

65 c)   w zakresie, w jakim zosta o to bezpo rednio ustalone w 
wyroku:  

 

c) 
 

d ugo  okresu wykluczenia  
66  
67 oraz punkt(-y), kt rego(-ych) to dotyczy. 

                                                      
10 Np.  IV, sekcja C, pkt3 
11 Zgodnie z definicj  zawart  w art. 2 decyzji ramowej Rady 2008/841 AA/SiSW z dnia 24 pa dziernika 2008 r. w sprawie zwalczania przest pczo ci 

zorganizowanej (Dz. U. L 300 z 11.11.2008, s. 42) 
12 

Europejskiej (Dz. U. C 195 z 25.6.1997, s 1) i w art. 2 ust. 1 decyzji ramowej Rady 2003/568/WSiSW z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w 
sektorze prywatnym (Dz. U. L 192 z 31.7.2003, s. 54) Ta p cji 

 
13 W rozumieniu art. 1 Konwencji w sprawie ochrony interes w finansowych Wsp lnot Europejskich (Dz. U. C 316z27.11.1995,s. 48) 
14 art. 1 i 3 decyzji ramowej Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie zwalczania terroryzmu (Dz. U. L 164 z 22.6.2002, s. 3) Ta 

o, wsp
art. 4 t ej 

15 art. . 
mu (Dz. U.  L 309 z 25.11.2005, s. 15) 

16 Zgodnie z defi art. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zapob
 dy 2002/629/WSiSW (Dz. U. L101 z15.4.2011, s. 1) 

17  
18  
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68
69 Je eli odno na dokumentacja jest dost pna w formie 

elektronicznej, prosz  wskaza : (adres internetowy, wydaj cy 
urz d lub organ, dok adne dane referencyjne dokumentacji): 

19) 

70 W przypadku skazania, czy wykonawca przedsi wzi  rodki w 
celu wykazania swojej rzetelno ci pomimo istnienia odpowiedniej 
podstawy wykluczenia ( samooczyszczenie")?20 

Tak Nie
 

71 Je eli tak, prosz  opisa  przedsi wzi te rodki (21): ] 

 
B: PODSTAWY ZWI ZANE Z P ATNO CI  PODATK W LUB SK ADEK NA UBEZPIECZENIE SPO ECZNE 

 
72 P atno  podatk w lub sk adek na ubezpieczenie spo eczne: Odpowied : 

73 Czy wykonawca wywi za  si  ze wszystkich obowi zk w 
dotycz cych p atno ci podatk w lub sk adek na ubezpieczenie 
spo eczne, zar wno w pa stwie, w kt rym ma siedzib , jak i w 
pa stwie cz onkowskim instytucji zamawiaj cej lub podmiotu 
zamawiaj cego, je eli jest ono inne ni  pa stwo siedziby? 

Tak Nie
 

74  Podatki Sk adki na ubezpieczenia 
spo eczne Je eli nie, prosz  wskaza : 

75 a)    pa stwo lub pa stwo cz onkowskie, kt rego to dotyczy; a)  a)  

76 b)   jakiej kwoty to dotyczy? b)  b)  

77 c)    w jaki spos b zosta o ustalone to naruszenie obowi zk w:     

78 1)   w trybie decyzji s dowej lub administracyjnej: c1) Tak Nie
 

c1) Tak Nie
 

79    Czy ta decyzja jest ostateczna i wi ca?  Tak Nie
 

 Tak Nie
 

80    Prosz  poda  dat  wyroku lub decyzji.     

81    W przypadku wyroku, o ile zosta a w nim bezpo rednio 
okre lona, d ugo  okresu wykluczenia:     

82 2)   w inny spos b? Prosz  sprecyzowa , w jaki: c2)  c2)  

83 d)    Czy wykonawca spe ni  swoje obowi zki, dokonuj c p atno ci 
nale nych podatk w lub sk adek na ubezpieczenie spo eczne, 
lub te  zawieraj c wi ce porozumienia w celu sp aty tych 
nale no ci, obejmuj ce w stosownych przypadkach naros e 
odsetki lub grzywny? 

d) Tak Nie
 

d) Tak Nie
 

Je eli tak, prosz  poda
szczeg owe informacje na ten 
temat: 

Je eli tak, prosz  poda
szczeg owe informacje na ten 
temat: 

  

84 Je eli odno na dokumentacja dotycz ca p atno ci podatk w lub 
sk adek na ubezpieczenie spo eczne jest dost pna w formie 
elektronicznej, prosz  wskaza : 

(adres internetowy, wydaj cy urz d lub organ, dok adne dane 
referencyjne dokumentacji): (22) 

 

C: PODSTAWY ZWI ZANE Z NIEWYP ACALNO CI , KONFLIKTEM INTERES W LUB WYKROCZENIAMI ZAWODOWYMI (23) 
 

85 Nale y zauwa y , e do cel w niniejszego zam wienia niekt re z poni szych podstaw wykluczenia mog  by  zdefiniowane bardziej precyzyjnie 
w prawie krajowym, w stosownym og oszeniu lub w dokumentach zam wienia. Tak wi c prawo krajowe mo e na przyk ad stanowi , e poj cie 
powa nego wykroczenia zawodowego" mo e obejmowa  kilka r nych postaci zachowania stanowi cego wykroczenie. 

 
86 Informacje dotycz ce ewentualnej niewyp acalno ci, konfliktu 

interes w lub wykrocze  zawodowych 
Odpowied : 

87 Czy wykonawca, wedle w asnej wiedzy, naruszy  swoje obowi zki 
w dziedzinie prawa rodowiska, prawa socjalnego i prawa pracy Tak Nie

 

                                                      
19 W systemie e-

 
lenie informacji o 

 
20 Zgodnie z przepisami krajowym  
21 matyczne itd.  

 
22 est to konieczne 
23 Zob art. 57 ust. 4 dyrektywy 2014/24/UE 
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(24)? Je eli tak, czy wykonawca przedsi wzi rodki w celu wykazania 
swojej rzetelno ci pomimo istnienia odpowiedniej podstawy 
wykluczenia ( samooczyszczenie")? 

Tak Nie
 

Je eli tak, prosz  opisa  przedsi wzi te rodki: 

 

88 Czy wykonawca znajduje si  w jednej z nast puj cych sytuacji:        
a)   zbankrutowa ; lub 
b)   prowadzone jest wobec niego post powanie upad o ciowe 

lub likwidacyjne; lub 
c)   zawar  uk ad z wierzycielami; lub 
d)   znajduje si  w innej tego rodzaju sytuacji wynikaj cej z 

podobnej procedury przewidzianej w krajowych przepisach 
ustawowych i wykonawczych ; lub 

e)   jego aktywami zarz dza likwidator lub s d; lub 
f)    jego dzia alno  gospodarcza jest zawieszona? 

Tak Nie
 

89 Je eli tak: 25 26 

90   Prosz  poda  szczeg owe informacje:                                            

91   Prosz  poda  powody, kt re pomimo powy szej sytuacji 
umo liwiaj  realizacj  zam wienia, z uwzgl dnieniem 
maj cych zastosowanie przepis w krajowych i rodk w 
dotycz cych kontynuowania dzia alno ci gospodarczej (28)? 

   

92 Je eli odno na dokumentacja jest dost pna w formie 
elektronicznej, prosz  wskaza :  

 

(adres internetowy, wydaj cy urz d lub organ, dok adne dane 
referencyjne dokumentacji): 

 

93 Czy wykonawca jest winien powa nego wykroczenia                     
zawodowego (27)? Tak Nie

 

94 Je eli tak, prosz  poda  szczeg owe informacje na ten temat:          

95 
 

Je eli tak, czy wykonawca przedsi wzi  rodki w celu 
samooczyszczenia? 

96  Tak Nie
 

97 

 
Je eli tak, prosz  opisa  przedsi wzi te rodki: 

 

98 Czy wykonawca zawar  z innymi wykonawcami porozumienia 
maj ce na celu zak cenie konkurencji? 

Tak Nie
 

99 Je eli tak, prosz  poda  szczeg owe informacje na ten temat:          

100 
 

Je eli tak, czy wykonawca przedsi wzi  rodki w celu 
samooczyszczenia? 

101  Tak Nie
 

102 

 
Je eli tak, prosz  opisa  przedsi wzi te rodki: 

 

103 Czy wykonawca wie o jakimkolwiek konflikcie interes w                 

spowodowanym jego udzia em w post powaniu o udzielenie 
zam wienia? 

Tak Nie
 

104 Je eli tak, prosz  poda  szczeg owe informacje na ten temat:   

                                                      
24 wienia, w prawie krajowym, w stosowny

art. 18 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE 
25 Zob. przepisy krajowe, stosown  
26 wykluczenie wykona ch w lit. a)-

na mocy 
 

27 W stosownych przypadkach zob. defin  
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105 Czy wykonawca lub przedsi biorstwo zwi zane z wykonawc
doradza (-o) instytucji zamawiaj cej lub podmiotowi 
zamawiaj cemu b d  by (-o) w inny spos b zaanga owany(-e) w 
przygotowanie post powania o udzielenie zam wienia? 

Tak Nie
 

106 Je eli tak, prosz  poda  szczeg owe informacje na ten temat: 28 

 
 

107 

 

Tak Nie
 

108 
Je eli tak, prosz  poda  szczeg owe informacje na ten temat:  

109  Je eli tak, czy wykonawca przedsi wzi  rodki w celu 
samooczyszczenia? 

Tak Nie
 

110 Je eli tak, prosz  opisa  przedsi wzi te rodki: 

 

111 Czy wykonawca mo e potwierdzi , e: 

a) nie jest winny powa nego wprowadzenia w b d przy 
dostarczaniu informacji wymaganych do weryfikacji braku 
podstaw wykluczenia lub do weryfikacji spe nienia kryteri w 
kwalifikacji; 

b) nie zatai  tych informacji; 

c) jest w stanie niezw ocznie przedstawi  dokumenty 
potwierdzaj ce wymagane przez instytucj  zamawiaj c  lub 
podmiot zamawiaj cy; oraz 

d) nie przedsi wzi  krok w, aby w bezprawny spos b wp yn na 
proces podejmowania decyzji przez instytucj zamawiaj c  lub 
podmiot zamawiaj cy, pozyska  informacje poufne, kt re mog  
da  mu nienale n  przewag  w post powaniu o udzielenie 
zam wienia, lub wskutek zaniedbania przedstawi  
wprowadzaj ce w b d informacje, kt re mog  mie  istotny 
wp yw na decyzje w sprawie wykluczenia, kwalifikacji lub 
udzielenia zam wienia? 

Tak Nie
 

D: INNE PODSTAWY WYKLUCZENIA, KT RE MOG  BY  PRZEWIDZIANE W PRZEPISACH KRAJOWYCH PA STWA 
CZ ONKOWSKIEGO INSTYTUCJI ZAMAWIAJ CEJ LUB PODMIOTU ZAMAWIAJ CEGO 

 
112 Podstawy wykluczenia o charakterze wy cznie krajowym Odpowied : 

113 Czy maj  zastosowanie podstawy wykluczenia o charakterze 
wy cznie krajowym okre lone w stosownym og oszeniu lub w 
dokumentach zam wienia? 

Tak Nie
 

114 Je eli dokumentacja wymagana w stosownym og oszeniu lub w 
dokumentach zam wienia jest dost pna w formie elektronicznej, 
prosz  wskaza : 

(adres internetowy, wydaj cy urz d lub organ, dok adne dane 
referencyjne dokumentacji): 

29) 

115 W przypadku gdy ma zastosowanie kt rakolwiek z podstaw 
wykluczenia o charakterze wy cznie krajowym, czy 
wykonawca przedsi wzi  rodki w celu samooczyszczenia? 

Tak Nie
 

116 

Je eli tak, prosz  opisa  przedsi wzi te rodki:  

 
a kwalifikacji 

 
W odniesieniu do kryteri w kwalifikacji (sekcja a lub sekcje A-D w niniejszej cz ci) wykonawca o wiadcza, e: 

 
A: OG LNE O WIADCZENIE DOTYCZ CE WSZYSTKICH KRYTERI W KWALIFIKACJI 

 
117 Wykonawca powinien wype ni  to pole jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiaj ca lub podmiot zamawiaj cy wskaza y w stosownym 

og oszeniu lub w dokumentach zam wienia, o kt rych mowa w og oszeniu, e wykonawca mo e ograniczy  si do wype nienia sekcji a w 
cz ci IV i nie musi wype nia  adnej z pozosta ych sekcji w cz ci IV; 

 

                                                      
28 wienia. 
29  
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118 Spe nienie wszystkich wymaganych kryteri w kwalifikacji Odpowied

119 
Spe nia wymagane kryteria kwalifikacji: Tak Nie

 
 

A: KOMPETENCJE 
 

120 Wykonawca powinien przedstawi  informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiaj ca lub podmiot zamawiaj cy wymagaj  
danych kryteri w kwalifikacji w stosownym og oszeniu lub w dokumentach zam wienia, o kt rych mowa w og oszeniu. 

 
121 Kompetencje Odpowied  

122 1)   Figuruje w odpowiednim rejestrze zawodowym lub 
handlowym prowadzonym w pa stwie cz onkowskim 
siedziby wykonawcy (30): 

 

123 
Je eli odno na dokumentacja jest dost pna w formie 
elektronicznej, prosz  wskaza : 

(adres internetowy, wydaj cy urz d lub organ, dok adne dane 
referencyjne dokumentacji): 

 

124 2)  W odniesieniu do zam wie  publicznych na us ugi:  

125 Czy konieczne jest posiadanie okre lonego zezwolenia lub 
bycie cz onkiem okre lonej organizacji, aby mie  mo liwo
wiadczenia us ugi, o kt rej mowa, w pa stwie siedziby 

wykonawcy? 

Tak Nie
 

Je eli tak, prosz  okre li , o jakie zezwolenie lub status cz onkowski 
chodzi, i wskaza , czy wykonawca je posiada:  

Tak Nie
 

126 Je eli odno na dokumentacja jest dost pna w formie elektronicznej, 
prosz  wskaza : 

(adres internetowy, wydaj cy urz d lub organ, dok adne dane 
referencyjne dokumentacji): 

 

 
B: SYTUACJA EKONOMICZNA I FINANSOWA 

 
127 Wykonawca powinien przedstawi  informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiaj ca tub podmiot zamawiaj cy wymagaj  

danych kryteri w kwalifikacji w stosownym og oszeniu lub w dokumentach zam wienia, o kt rych mowa w og oszeniu. 
 

128 Sytuacja ekonomiczna i finansowa Odpowied : 

129 1a)  Jego ( og lny") roczny obr t w ci gu okre lonej liczby lat 
obrotowych wymaganej w stosownym og oszeniu lub 
dokumentach zam wienia jest nast puj cy: 

rok:  obr t:   waluta 

rok:  obr t:   waluta 

rok:  obr t:   waluta 

130 i/lub  

131 1b)  Jego redni roczny obr t w ci gu okre lonej liczby lat 
wymaganej w stosownym og oszeniu lub dokumentach 
zam wienia jest nast puj cy (31): 

liczba  

lat ] 
redni  

obr t 

  waluta 

132 Je eli odno na dokumentacja jest dost pna w formie 
elektronicznej, prosz  wskaza : 

(adres internetowy, wydaj cy urz d lub organ, dok adne dane 
referencyjne dokumentacji): 

  

133  
134 2a)  Jego roczny ( specyficzny") obr t w obszarze dzia alno ci 

gospodarczej obj tym zam wieniem i okre lonym w 
stosownym og oszeniu lub dokumentach zam wienia w ci gu 
wymaganej liczby lat obrotowych jest nast puj cy: 

rok:  obr t:   waluta 

rok:  obr t:   waluta 

rok:  obr t:   waluta 

135 i/lub  

136 2b)  Jego redni roczny obr t w przedmiotowym obszarze i w 
ci gu okre lonej liczby lat wymaganej w stosownym 
og oszeniu lub dokumentach zam wienia jest nast puj cy 
(32): 

liczba  

lat 

 redni  

obr t 

  waluta 

137 Je eli odno na dokumentacja jest dost pna w formie 
elektronicznej, prosz  wskaza : 

(adres internetowy, wydaj cy urz d lub organ, dok adne dane 
referencyjne dokumentacji): 

                                                      
30 I do dyrektywy 2014/24/UE, wykonawcy z 

 
innych  

31 to dopuszczone w wienia 
32 st to dopuszczone  
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138 3)  W przypadku gdy informacje dotycz ce obrotu (og lnego lub 
specyficznego) nie s  dost pne za ca y wymagany okres, 
prosz  poda  dat  za o enia przedsi biorstwa wykonawcy lub 
rozpocz cia dzia alno ci przez wykonawc : 

 

139 4)  W odniesieniu do wska nik w finansowych (33) okre lonych w 
stosownym og oszeniu lub dokumentach zam wienia 
wykonawca o wiadcza, e aktualna(-e) warto (-ci) 
wymaganego(-ych) wska nika(- w) jest (s ) nast puj ca(-e): 

(okre lenie wymaganego wska nika - stosunek X do Y (34) - oraz 
warto ): 

140 35) 

141 Je eli odno na dokumentacja jest dost pna w formie 
elektronicznej, prosz  wskaza : 

(adres internetowy, wydaj cy urz d lub organ, dok adne dane 
referencyjne dokumentacji): 

 

142 5)  W ramach ubezpieczenia z tytu u ryzyka zawodowego 
wykonawca jest ubezpieczony na nast puj c  kwot : 

 

143 Je eli te informacje s  dost pne w formie elektronicznej, prosz
wskaza : 

(adres internetowy, wydaj cy urz d lub organ, dok adne dane 
referencyjne dokumentacji): 

 

144 6)  W odniesieniu do innych ewentualnych wymog w 
ekonomicznych lub finansowych, kt re mog y zosta
okre lone w stosownym og oszeniu lub dokumentach 
zam wienia, wykonawca o wiadcza, e 

 
[Wykonawca posiada  min. 

] 

145 Je eli odno na dokumentacja, kt ra mog a zosta  okre lona w 
stosownym og oszeniu lub w dokumentach zam wienia, jest 
dost pna w formie elektronicznej, prosz  wskaza : 

(adres internetowy, wydaj cy urz d lub organ, dok adne dane 
referencyjne dokumentacji): 

..] 

 
C: ZDOLNO  TECHNICZNA I ZAWODOWA 

 
146 Wykonawca powinien przedstawi  informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiaj ca lub podmiot zamawiaj cy 

wymagaj  danych kryteri w kwalifikacji w stosownym og oszeniu lub w dokumentach zam wienia, o kt rych mowa w og oszeniu 
 

147 Zdolno  techniczna i zawodowa Odpowied : 

148 1a) Jedynie w odniesieniu do zam wie  publicznych na 
roboty budowlane: 

Liczba lat (okres ten zosta  wskazany w stosownym og oszeniu 
lub dokumentach zam wienia): 

149 W okresie odniesienia (36) wykonawca wykona
nast puj ce roboty budowlane okre lonego rodzaju: 

 

Roboty budowlane:  

 

150 Je eli odno na dokumentacja dotycz ca zadowalaj cego 
wykonania i rezultatu w odniesieniu do najwa niejszych rob t 
budowlanych jest dost pna w formie elektronicznej, prosz
wskaza : 

(adres internetowy, wydaj cy urz d lub organ, dok adne dane 
referencyjne dokumentacji): 

 

151 1b)   Jedynie w odniesieniu do zam wie  publicznych na 
dostawy i zam wie  publicznych na us ugi: W okresie 
odniesienia (37) wykonawca zrealizowa nast puj ce g wne 
dostawy okre lonego rodzaju lub wy wiadczy  
nast puj ce g wne us ugi okre lonego rodzaju: Przy 
sporz dzaniu wykazu prosz  poda  kwoty, daty i odbiorc w, 
zar wno publicznych, jak i prywatnych (38): 

Liczba lat (okres ten zosta  wskazany w stosownym og oszeniu 
lub dokumentach zam wienia):  

 

 
Opis Kwoty Daty Odbiorcy 

Numer umowy: 
65/8-DT-ZNP-17-
02/17 Wykonanie 

ug spr , 

i higieny na terenach 
znych: 

32 609,49 m m w 

623 017,80 
brutto 

Od 
01.06.2017 
r. do 
31.05.2018 
r. 

Port Lotniczy 

Reymonta sp. Z 
o.o. 

Ul. Gen. S. 
Maczka 35 

                                                      
33 za  
34 za  
35 e jest to konieczne 
36 em sprzed ponad 

 
37 l ponad trzech lat. 
38 wszystkich od
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tym powierzchnie 
biurowe ok. 9200 m  
oraz socjalne i 
komunikacyjne: ok. 
6400 m . 

94-

    

    

    
152 2)   Mo e skorzysta  z ustug nast puj cych pracownik w 

technicznych lub s u b technicznych (39), w szczeg lno ci 
tych odpowiedzialnych za kontrol  jako ci: 

 

153 W przypadku zam wie  publicznych na roboty budowlane 
wykonawca b dzie m g  si  zwr ci  do nast puj cych 
pracownik w technicznych lub s u b technicznych o 
wykonanie rob t: 

 

154 3)   Korzysta z nast puj cych urz dze  technicznych oraz 
rodk w w celu zapewnienia jako ci, a jego zaplecze 

naukowo-badawcze jest nast puj ce: 

 

155 4)   Podczas realizacji zam wienia b dzie m g  stosowa
nast puj ce systemy zarz dzania a cuchem dostaw i 
ledzenia a cucha dostaw: 

 

156 5)   W odniesieniu do produkt w lub us ug o z o onym 
charakterze, kt re maj  zosta  dostarczone, lub -
wyj tkowo - w odniesieniu do produkt w lub us ug o 
szczeg lnym przeznaczeniu: 

 

157 Czy wykonawca zezwoli na przeprowadzenie kontroli (40) 
swoich zdolno ci produkcyjnych lub zdolno ci 
technicznych, a w razie konieczno ci tak e dost pnych mu 
rodk w naukowych i badawczych, jak r wnie  rodk w 

kontroli jako ci? 

Tak Nie
 

158 6)   Nast puj cym wykszta ceniem i kwalifikacjami zawodowymi 
legitymuje si : 

 

159 a)   sam us ugodawca lub wykonawca:  
lub (w zale no ci od wymog w okre lonych w stosownym 
og oszeniu lub dokumentach zam wienia): 

a)  

160 b)   jego kadra kierownicza: b)  

161 7)   Podczas realizacji zam wienia wykonawca b dzie m g
stosowa  nast puj ce rodki zarz dzania 
rodowiskowego: 

 

162 8)   Wielko  redniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy 
oraz liczebno  kadry kierowniczej w ostatnich trzech latach s  
nast puj ce 

Rok:  rednie roczne zatrudnienie: 

 [  

  

  

163  Rok:  liczebno  kadry kierowniczej: 

  

  

  

164 9)   B dzie dysponowa  nast puj cymi narz dziami, 
wyposa eniem zak adu i urz dzeniami technicznymi na 
potrzeby realizacji zam wienia: 

[ mi 
: 

 +  marki 
Intermop  dla go pracownika, 

W RAJAPACK  2 
sztuki,  

Od typu Nilfisk Attix 30-01  
dla dego pracownika, 

Sprzet do prania d  Cleanfix TW 412, 

Odkurzacz do zbier z posadzek typu 

                                                      
39 W przypadku pracownik w technicznych lub s u b technicznych nienale cych bezpo rednio do przedsi biorstwa danego wykonawcy, lecz na kt rych zdolno ci 

wykonawca ten polega, jak okre lono w cz ci II sekcja C, nale y wype ni  odr bne formularze jednolitego europejskiego dokumentu zam wienia. 
40 - w przypadku gdy instytucja t - w jej imieniu, 
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Viper LSU 135,  

P a poprzedniej warstwy 
polimeru  maszyna 
polimerowania  zestawy e do n stw 
polimerowych  w  

polerowania polimerowanych powierzchni  polerka marki Viper 
DR1500UHS. 

S  drabiny, 
bezpi itd. W 
mycia okien.  

165 10)   Wykonawca zamierza ewentualnie zleci podwykonawcom 
(41) nast puj c  cz  (procentow ) zam wienia: 

[ .  

166 11)  W odniesieniu do zam wie  publicznych na dostawy:  

167 Wykonawca dostarczy wymagane pr bki, opisy lub fotografie 
produkt w, kt re maj  by  dostarczone i kt rym nie musi 
towarzyszy  wiadectwo autentyczno ci. 

Tak Nie
 

168 Wykonawca o wiadcza ponadto, e w stosownych 
przypadkach przedstawi wymagane wiadectwa 
autentyczno ci. 

Tak Nie
 

169 Je eli odno na dokumentacja jest dost pna w formie 
elektronicznej, prosz  wskaza : 

(adres internetowy, wydaj cy urz d lub organ, dok adne dane 
referencyjne dokumentacji): 

 

170 12)   W odniesieniu do zam wie  publicznych na dostawy:  

171 Czy wykonawca mo e przedstawi  wymagane za wiadczenia 
sporz dzone przez urz dowe instytuty lub agencje kontroli 
jako ci o uznanych kompetencjach, potwierdzaj ce zgodno  
produkt w poprzez wyra ne odniesienie do specyfikacji 
technicznych lub norm, kt re zosta y okre lone w stosownym 
og oszeniu lub dokumentach zam wienia? 

Tak Nie
 

172 Je eli nie, prosz  wyja ni  dlaczego, i wskaza , jakie inne 
rodki dowodowe mog  zosta  przedstawione: 

 

173 Je eli odno na dokumentacja jest dost pna w formie 
elektronicznej, prosz  wskaza : 

(adres internetowy, wydaj cy urz d lub organ, dok adne dane 
referencyjne dokumentacji): 

 

 

D: SYSTEMY ZAPEWNIANIA JAKO CI I NORMY ZARZ DZANIA RODOWISKOWEGO 

 
174 Wykonawca powinien przedstawi  informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiaj ca lub podmiot zamawiaj cy wymagaj  

system w zapewniania jako ci lub norm zarz dzania rodowiskowego w stosownym og oszeniu lub w dokumentach zam wienia, o kt rych 
mowa w og oszeniu. 

 

 
175 Systemy zapewniania jako ci i normy zarz dzania 

rodowiskowego 
Odpowied : 

176 Czy wykonawca b dzie w stanie przedstawi  za wiadczenia 
sporz dzone przez niezale ne jednostki, po wiadczaj ce 
spe nienie przez wykonawc  wymaganych norm zapewniania 
jako ci, w tym w zakresie dost pno ci dla os b 
niepe nosprawnych? 

Tak Nie
 

177 Je eli nie, prosz  wyja ni  dlaczego, i okre li , jakie inne rodki 
dowodowe dotycz ce systemu zapewniania jako ci mog  zosta
przedstawione: 

 

178 Je eli odno na dokumentacja jest dost pna w formie 
elektronicznej, prosz  wskaza : 

 

179 Czy wykonawca b dzie w stanie przedstawi  za wiadczenia 
sporz dzone przez niezale ne jednostki, po wiadczaj ce 
spe nienie przez wykonawc  wymog w okre lonych system w 
lub norm zarz dzania rodowiskowego? 

Tak Nie
 

180 Je eli nie, prosz  wyja ni  dlaczego, i okre li , jakie inne rodki 
dowodowe dotycz ce system w lub norm zarz dzania 
rodowiskowego mog  zosta  przedstawione: 

 

                                                      
41 ca oraz polega na zdoln  na 

 
sekcja C). 
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181 Je eli odno na dokumentacja jest dost pna w formie 
elektronicznej, prosz  wskaza : 

 

 

 
182 Wykonawca powinien przedstawi  informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiaj ca lub podmiot zamawiaj cy okre li y 

obiektywne ) niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, kt re maj  by  stosowane w celu ograniczenia liczby kandydatowi kt rzy zostan  
zaproszeni do z o enia ofert tub prowadzenia dialogu. Te informacje, kt rym mog  towarzyszy  wymogi dotycz ce (rodzaj w) 
za wiadcze  tub rodzaj w dowod w w formie dokument w, kt re ewentualnie nale y przedstawi , okre lono w stosownym og oszeniu lub 
w dokumentach zam wienia^ o kt rych mowa w og oszeniu. Dotyczy jedynie procedury ograniczonej, procedury konkurencyjnej z 
negocjacjami, dialogu konkurencyjnego i partnerstwa innowacyjnego; 

 

Wykonawca o wiadcza, e: 

 
183 Ograniczanie liczby kandydat w Odpowied : 

184 W nast puj cy spos b spe nia obiektywne i niedyskryminacyjne 
kryteria lub zasady, kt re maj  by  stosowane w celu ograniczenia 
liczby kandydat w: 

 

185 W przypadku gdy wymagane s  okre lone za wiadczenia lub 
inne rodzaje dowod w w formie dokument w, prosz  wskaza
dla ka dego z nich, czy wykonawca posiada wymagane 
dokumenty: 

Tak Nie
 (42) 

186 Je eli niekt re z tych za wiadcze  lub rodzaj w dowod w w 
formie dokument w s  dost pne w postaci elektronicznej (43), 
prosz  wskaza  dla ka dego z nich: 

(adres internetowy, wydaj cy urz d lub organ, dok adne dane 
referencyjne dokumentacji): 

44) 

 
 

 
 

 

 

Ni ej podpisany(-a)(-i) oficjalnie o wiadcza(-j ), e informacje podane powy ej w cz ciach ll-V s  dok adne i prawid owe oraz e 
zosta y przedstawione z pe n  wiadomo ci  konsekwencji powa nego wprowadzenia w b d. 

Ni ej podpisany(-a)(-i) oficjalnie o wiadcza(-j ), e jest (s ) w stanie, na danie i bez zw oki, przedstawi  za wiadczenia i inne 
rodzaje dowod w w formie dokument w, z wyj tkiem przypadk w, w kt rych: 

a) instytucja zamawiaj ca lub podmiot   zamawiaj cy ma mo liwo  uzyskania odpowiednich dokument w potwierdzaj cych 
bezpo rednio za pomoc  bezp atnej krajowej bazy danych w dowolnym pa stwie cz onkowskim (45), lub 

b) najp niej od dnia 18 pa dziernika 2018 r. (46),  instytucja zamawiaj ca lub podmiot zamawiaj cy ju  posiada odpowiedni
dokumentacj . 

 
Ni ej podpisany(-a)(-i) oficjalnie wyra a(-j ) zgod  na to, aby  
[ siedz Al. -925 Warszawa ] 

[wskaza  instytucj  zamawiaj c  lub podmiot zamawiaj cy okre lone w cz ci I, sekcja A] 

 
uzyska (-a)(-o) dost p do dokument w potwierdzaj cych informacje, kt re zosta y przedstawione w  
[JEDZ Cleaning Company] 

[wskaza cz /sekcj /punkt(-y), kt rych to dotyczy] 
 

 
[ ania 7/DB/PN/2019] 

[okre li post powanie o udzielenie zam wienia: (skr cony opis, adres publikacyjny w Dzienniku Urz dowym Unii Europejskiej, numer referencyjny)] 
 

 
 

                                                      
42  
43   
44  
45 

 
 

46 . 5 akapit drugi dyrektywy 2014/24/UE 
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Wro 5.2019 r. podpis:

 

 



Potwierdzenie wykonanej operacji
w systemie bankowości internetowej PekaoBIZNES24

Dane właściciela rachunku

Rachunek właściciela 50 1240 6670 1111 0000 5648 8463

Dane kontrahenta/zleceniodawcy

Rachunek PL31 1010 1010 0024 7913 9120 0000

CLEANING COMPANY PIOTR STUDNIAREKNazwa właściciela Adres właściciela AL POPRZECZNA 76/12-16,
51-167 WROCŁAW

Główny Urząd StatystycznyNazwa Adres Al. Niepodległości 208 00-925 Warszawa

Szczegóły operacji

Data księgowania

Data waluty 02.05.2019

Kwota -80 000,00  PLN

02.05.2019 07:44:41

Kod operacji 020

Opis kodu operacji Przelew krajowy (-)

Referencje banku 5700502614300159

Tytuł operacji Wadium -  numer sprawy 7/DB/PN/2019

Strona 1/1Data wystawienia 06.05.2019     09:10

Dokument sporządzony elektronicznie na podstawie Art. 7 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo bankowe, Art. 60 kc, Art. 20 ust. 2 i 5 Ustawy o rachunkowości. Nie wymaga
stempla i podpisu.

W rozliczeniach transgranicznych należy używać numeru rachunku IBAN oraz kodu BIC.
Numer IBAN tego rachunku: PL50 1240 6670 1111 0000 5648 8463; kod BIC Banku Pekao SA: PKOPPLPW.
Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 53/57 wpisany pod numerem KRS: 0000014843 do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st.
Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP: 526-00-06-841; wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego: 262 470 034 złotych, według stanu na dzień 28 grudnia 2012 r.;
Środki zgromadzone w Banku Pekao S.A. (dalej: Bank) na rachunkach bankowych objęte są gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (dalej: BFG)







































 
 
 

Nr 02GG26/0508/19/0017
 
 
Dla:  -925 WARSZAWA Beneficjentem 
gwarancji

 Numer sprawy: 7/DB/PN/2019. 
 
1. z sied

 -00-38-806,  
 

-  
zwanym dalej ,,InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group  

- BARBARA JAKUBCZAK  01-318 
WARSZAWA, przy ul. KLEMENSIEWICZA 5A/32 (zwanego dalej 

 80.000,00 

, tj.: 
1)  
2)  
3)   

st. 1 ustawy Prawo 

jako najkorzystniejszej, 
4)  

 

 
 

od 07.05.2019r. do 07.07.2019r., 

 
 

 dnia 

 w ust.1. 
 

 
1) 

umocowania, 
2)  
3) 

 
4)  
5)  

 
 

1) przez zwolnienie InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group przez Benefic
 

2)  
 

enna 
 

 
 

 
la siedziby InterRisk TU S.A. Vienna 

Insurance Group. 
 
 
Warszawa dnia 30.04.2019r. 

 
 

Za InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group  
 

  
 
 
 



str. 1

2 do SIWZ
numer sprawy: 7/DB/PN/2019

 
Warszawa, dnia: 30 / 04 /2019

 

FORMULARZ OFERTOWY (FO)  - zmieniony dnia 16-04-2019 

 

 

 

00-925 Warszawa 
 

ie przetargu 
nieograniczonego pn.:  w  

. , numer sprawy: 7/DB/PN/2019, 
 

 

 

dzi  

Ever Cleaning Sp. z o.o.; ul. Marynarska 21 02  674 Warszawa 

 

 

 

( ): 

NIE DOTYCZY 

Adres do korespondencji  

adres: 

ul. Arkuszowa 39 

01  934 Warszawa 

numer telefonu:  22 329 25 08, 

numer faksu: 22 329 25 09, 

adres poczty e-mail: dzp@grupaever.com.pl. 

 

 

1.  
 

2. 

3.  Specyfikacji Istotnych 
w ch do niej dokumentach. 

4. Oferowana przez nas 
Formularzem cenowym FC wynosi: 

Cena oferty netto 



str. 2

26/100),

), 

Cena oferty brutto 3 081 829,28 z

 

5.  

Lp.   Cena jednostkowa 
bez podatku VAT podatku

     

     

 

 

6. Deklarujemy, w ramach Kryterium nr 2:  

1) 
2) 
3) *.  

 
*) -  
 

, wymaga zorganizowania w godzinach od 7.00 do 
w liczbie trzech  (w tym samym czasie) w tym 

osoba odpowiedzialna za sprawowanie nadzoru   
 

7.  /  -
/   

*) -  
 

8. Kryterium nr 4 - zatrudnimy 
trwania Umowy, 1  , w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. 

, skierowanej do 
w wymiarze cz , 

wzorze Umowy, . 

TAK/NIE* 

*) -  
 

9. w wymiarze czasu pracy 
, w zakresie wskazanym w 

10.  przez okres 36  od dnia podpisania umowy. 

 

11. warunki gwarancji 
oraz  

12. 



str. 3

13.  

14. Adres (w 
przypadku :  

/GSzafranski/domyslna  

a ) 

15. 

 

16. 80.000,00   tysi   w formie 
gwarancji wadialnej 

Numer konta bankowego,  

NIE DOTYCZY 

17.  

1. Formularz cenowy 

2. JEDZ Ever 

3. JEDZ Proscan - Podwykonawca 

4.  

5. Plan Higieny 
18.  

Niniejszym zastrzegamy, 
od - do - 
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 419, 1637) i jako takie nie 

  
 

do oferty. 

Uwaga
(tj. Dz. U. z 201 ) wykonawca 

 
zastrzec informacje pod warunkiem  z dnia 16 kwietnia 
1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 419, 1637). 
 

 

Dokument podpisany przez Grzegorz
Szafrański
Data: 2019.05.06 15:51:04 CEST

Signature Not Verified
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numer sprawy: 7/DB/PN/2019
Ever Cleaning Sp. z o.o. 

Ul. Marynarska 21 

02  674 Warszawa 

Wykonawca 

FORMULARZ CENOWY (FC) 

 
 

 

Lp.  Powierzchnia 
m2 Liczba dni 

Cena 
jednostkowa 

brutto 
2  

 
 

Zastosowana 
stawka podatku 

VAT %

1 2 3 4 5 6 7
 

1  17 248 757      23%

 

Pranie, polimeryzacja, zabezpieczenie a  

Lp.  Powierzchnia 
m2 

Cena jednostkowa 
brutto 
 2 

brutto 
 

Zastosowana 
stawka podatku 

VAT % 

1 2 3 4 5 6

2 (dywanowych) 
  wg potrzeb 

maksymalnie  
4 500 

  5   
23% 

3 
  

wg potrzeb 
maksymalnie  

12 000 
  36   

23% 

4 

kamiennych (granitowych) wraz 
z wy
kamiennych jednorazowo 70 

- 10%)  
 wg potrzeb 

maksymalnie  
5 500 

  6   

23% 

5 
Mycie (dwustronne) okien wraz 

powierzchni  wg potrzeb. 

maksymalnie 
24 000 

(liczonej 
dwustronnie) 

 29  

23% 

RAZEM poz. 2 - 5  78    
 

 



2
 

 

 

 
1.  
2.  

 
3.  

 

 

 

Cena oferty brutto 3 081 829,28  
 28/100), 

Cena oferty netto 2 505 552,26 
26/100), 

576 277,02 
/100) 

  

 

 

 Dokument podpisany przez Grzegorz
Szafrański
Data: 2019.05.06 15:50:55 CEST

Signature Not Verified
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6 do SIWZ 
numer sprawy: 7/DB/PN/2019

 
e  

 , zmienione dnia 16-04-2019 r.  
 
Cz  I: Informacje dotycz ce post powania o udzielenie zamówienia oraz instytucji zamawiaj cej lub podmiotu 

zamawiaj cego 
 

1 
 

 
jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia . Adres publikacyj
Europejskiej: 
Dz.U. UE S numer [], data [], strona [],  
Dz.U./S S61; 27/03/2019; 141592-2019-PL ;https://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:141592-2019:TEXT:PL:HTML 
 

Dz.U./S S61: 2019/S 061-141592 
 

 
W p

 

NFORMACJE NA TEMAT POST POWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
 
2  
 
3 To samo  zamawiaj cego (1) Odpowied : 
4 Nazwa:   
5 Jakiego zamówienia dotyczy niniejszy dokument? Odpowied : 

6 Tytu  lub krótki opis udzielanego zamówienia (2): 
. 

7 Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucj
zamawiaj c  lub podmiot zamawiaj cy (je eli dotyczy) (3): 

7/DB/PN/2019 

 
8 Wszystkie pozosta e informacje we wszystkich sekcjach  powinien wype ni  wykonawca. 

 

                                                      
1 Informacje te nale y skopiowa  z sekcji  I pkt 1.1 stosownego og oszenia. W przypadku wspólnego zamówienia prosz  poda  nazwy wszystkich uczestnicz cych zamawiaj cych. 
2 Zob. pkt II.1.1 i II.1.3 stosownego og oszenia. 
3 Zob. pkt II.1.1 stosownego og oszenia. 
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Cz  II: Informacje dotycz ce wykonawcy 

A: INFORMACJE NA TEMAT WYKONAWCY 
 

9 Identyfikacja: Odpowied : 

10 Nazwa: [ Ever Cleaning Sp. z o.o. ] 
 

11 Numer VAT, je eli dotyczy: 

Je eli numer VAT nie ma zastosowania, prosz  poda  inny krajowy 
numer identyfikacyjny, je eli jest wymagany i ma zastosowanie. 

 
 
[NIP: 1182112678  ] 

12 Adres pocztowy: [ul. Marynarska 21; 02  674 Warszawa] 

13 Osoba lub osoby wyznaczone do kontaktów (4): [ ] 

14 Telefon: [

15 Adres e-mail: [

16  [www.grupaever.com.pl] 

17 Informacje ogólne: Odpowied : 

18 
5)?  

19 (6): czy 
 

7

programów zatrudnienia chronionego?  

 

  

20 jaki jest odpowiedni odsetek pracowni
defaworyzowanych? 

 

21 

 

 

22 
-
 

       

23 Je eli tak: 

Prosz  udzieli  odpowiedzi w pozosta ych fragmentach 
niniejszej sekcji, w sekcji B i, w odpowiednich przypadkach, 
sekcji C niniejszej cz ci, uzupe ni  cz  V (w stosownych 
przypadkach) oraz w ka dym przypadku wype ni  i podpisa
cz  VI. 

 

24 a) Prosz  poda  nazw  wykazu lub za wiadczenia i odpowiedni 
numer rejestracyjny lub numer za wiadczenia, je eli dotyczy: 

a)  

25 b) Je eli po wiadczenie wpisu do wykazu lub wydania 
za wiadczenia jest dost pne w formie elektronicznej, prosz
poda : 

b) (adres internetowy, wydaj cy urz d lub organ, dok adne dane referencyjne 
dokumentacji): 

  

26 c) 

przypadkach, klas 8): 

c)  

27 d) 
wszystkie wymagane kryteria kwalifikacji? 

d) 
 

28  

 

dokumentach zamówienia: 

  

                                                      
4  

5 Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotycz ce definicji mikroprzedsi biorstw oraz ma ych i rednich przedsi biorstw (Dz..U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje s  wymagane 
wy cznie do cel w statystycznych. 
Mikroprzedsi biorstwo: przedsi biorstwo, kt re zatrudnia mniej ni  10 os b i kt rego roczny obr t lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milion w EUR. 
Ma e przedsi biorstwo: przedsi biorstwo, kt re zatrudnia mniej ni  50 os b i kt rego roczny obr t lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milion w EUR. 

rednie przedsi biorstwa: przedsi biorstwa, kt re nie s  mikroprzedsi biorstwami ani ma ymi przedsi biorstwami i kt re zatrudniaj  mniej ni  250 os b i kt rych roczny obr t nie 
przekracza 50 milion w EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milion w EUR.  

6 Zob. og oszenie o zam wieniu, pkt III.1.5.  

7 Tj. przedsi biorstwem, kt rego g wnym celem jest spo eczna i zawodowa integracja os b niepe nosprawnych lub defaworyzowanych.  

8  
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29 e)
 

 

e)

  

30 
 dokumentacji): 

 

31 Rodzaj uczestnictwa: Odpowied : 

32 Czy wykonawca bierze udzia  w post powaniu o udzielenie 
zamówienia wspólnie z innymi wykonawcami (9)?  

33  

34   

35 a) Prosz  wskaza  rol  wykonawcy w grupie (lider, 
odpowiedzialny za okre lone zadania itd.): 

a):  

36 b) Prosz  wskaza  pozosta ych wykonawców bior cych 
wspólnie udzia  w post powaniu o udzielenie zamówienia: 

b):  

37 c) W stosownych przypadkach nazwa grupy bior cej udzia : c):  

38 
Cz ci Odpowied : 

39 W stosownych przypadkach wskazanie cz ci zamówienia, w 
odniesieniu do której (których) wykonawca zamierza z o y ofert . 

 

B: INFORMACJE NA TEMAT PRZEDSTAWICIELI WYKONAWCY 
 

40 W stosownych przypadkach prosz  poda  imi  i nazwisko (imiona i nazwiska) oraz adres(-y) osoby (osób) upowa nionej(-ych) do 
reprezentowania wykonawcy na potrzeby niniejszego post powania o udzielenie zamówienia: 

 

41 Osoby upowa nione do reprezentowania, o ile istniej : Odpowied : 

42 Imi  i nazwisko, 
wraz z dat  i miejscem urodzenia, je eli s  wymagane: 

[ ], 
  

43 Stanowisko/Dzia aj cy(-a) jako: [ ] 

44 
Adres pocztowy: [ul. Arkuszowa 39; 01  934 Warszawa] 

45 
Telefon:  

46 
Adres e-mail:  

47 

W razie potrzeby prosz  poda  szczeg owe informacje 
dotycz ce przedstawicielstwa (jego form, zakresu, celu itd.): 

[ ] 

 
C: INFORMACJE NA TEMAT POLEGANIA NA ZDOLNO CI INNYCH PODMIOTÓW 

 
48 Zale no  od innych podmiotów: Odpowied : 

49 

Czy wykonawca polega na zdolno ci innych podmiotów w 
celu spe nienia kryteriów kwalifikacji okre lonych poni ej 
w cz ci IV oraz (ewentualnych) kryteriów i zasad 
okre lonych poni ej w cz ci V? 

 

                                                      
9 Zw aszcza w ramach grupy, konsorcjum, sp ki joint venture lub podobnego podmiotu. 
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50 `Je eli tak, prosz przedstawi - dla ka dego z podmiotów, których to dotyczy 
wymagane w niniejszej cz ci sekcja A i B oraz W cz ci III, nale ycie wype niony i podpisany przez dane podmioty, 
Nale y zauwa y , e dotyczy to równie  wszystkich pracowników  technicznych lub s u b technicznych, nienale cych bezpo rednio 
do przedsi biorstwa danego wykonawcy, w szczególno ci tych odpowiedzialnych za kontrol  jako ci, a w przypadku zamówie
publicznych na roboty budowlane - tych, do których wykonawca b dzie mó  zwróci  o wykonanie robót budowlanych, 

O ile ma to znaczenie dla okre lonych zdolno ci, na których polega wykonawca, prosz  do czy  - dla ka dego z podmiotów, których 

to dotyczy - informacje wymagane w cz ciach IV i V (10). 

D: INFORMACJE DOTYCZ CE PODWYKONAWCÓW, NA KTÓRYCH ZDOLNO CI WYKONAWCA NIE POLEGA 
 

51 (Sekcja, któr  nale y wype ni  jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiaj ca lub podmiot zamawiaj cy wprost tego za da,) 

 
52 Podwykonawstwo: Odpowied : 

53 Czy wykonawca zamierza zleci  osobom trzecim 
podwykonawstwo jakiejkolwiek cz ci zamówienia?  

Je eli tak i o ile jest to wiadome, prosz  poda  wykaz 
proponowanych podwykonawców: 
[Proscan Sp. z o.o.] 

 
54 Je eli instytucja zamawiaj ca lub podmiot zamawiaj cy wyra nie da przedstawienia tych informacji oprócz informacji 

wymaganych w niniejszej sekcji, prosz  przedstawi  - dla ka dego podwykonawcy (ka dej kategorii podwykonawców), których 
to dotyczy - informacje wymagane w niniejszej cz ci sekcja A i B oraz w cz ci III. 

 
 

A: PODSTAWY ZWI ZANE Z WYROKAMI SKAZUJ CYMI ZA PRZEST PSTWO 

55 W art. 57 ust. 1 dyrektywy 2014/24/UE okre lono nast puj ce powody wykluczenia: 
1. udzia  w organizacji przest pczej (11); 
2. korupcja (12); 
3. nadu ycie finansowe (13); 
4. przest pstwa terrorystyczne tub przest pstwa zwi zane z dzia alno ci  terrorystyczn  (14); 
5. pranie pieni dzy Iub finansowanie terroryzmu (15); 
6. praca dzieci i inne formy handlu lud mi (16). 

 
56 Podstawy zwi zane z wyrokami skazuj cymi za przest pstwo 

na podstawie przepisów krajowych stanowi cych wdro enie 
podstaw okre lonych w art. 57 ust. 1 wspomnianej dyrektywy: 

Odpowied : 

 

57 Czy w stosunku do samego wykonawcy b d  jakiejkolwiek osoby 
b d cej cz onkiem organów administracyjnych, zarz dzaj cych lub 
nadzorczych wykonawcy, lub posiadaj cej w przedsi biorstwie 
wykonawcy uprawnienia do reprezentowania, uprawnienia 
decyzyjne lub kontrolne, wydany zosta prawomocny wyrok z 
jednego z wy ej wymienionych powodów, orzeczeniem sprzed 
najwy ej pi ciu lat lub w którym okres wykluczenia okre lony 
bezpo rednio w wyroku nadal obowi zuje? 

 

58 
Je eli odno na dokumentacja jest dost pna w formie 
elektronicznej, prosz  wskaza : (adres internetowy, wydaj cy 
urz d lub organ, dok adne dane referencyjne dokumentacji): 

59 
17) 

60 Je eli tak, prosz  poda  (18):  
61 a)    dat  wyroku, okre li , których spo ród punktów 1-6 on 

dotyczy, oraz poda  powód(-ody) skazania; 
a) data:   

62 punkt(-y):  ], 
63 powód(-ody):   
64 b)   wskaza , kto zosta  skazany [ ]; b)  

65 c)   w zakresie, w jakim zosta o to bezpo rednio ustalone w 
wyroku:  

 

c) 
 

d ugo  okresu wykluczenia  
66  
67 oraz punkt(-y), którego(-ych) to dotyczy. 

                                                      
10 Np.  IV, sekcja C, pkt3 
11 Zgodnie z definicj  zawart  w art. 2 decyzji ramowej Rady 2008/841 AA/SiSW z dnia 24 pa dziernika 2008 r. w sprawie zwalczania przest pczo ci 

zorganizowanej (Dz. U. L 300 z 11.11.2008, s. 42) 
12 

Europejskiej (Dz. U. C 195 z 25.6.1997, s 1) i w art. 2 ust. 1 decyzji ramowej Rady 2003/568/WSiSW z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w 
sektorze prywatnym (Dz. U. L 192 z 31.7.2003, s. 
zam  

13 W rozumieniu art. 1 Konwencji w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich (Dz. U. C 316z27.11.1995,s. 48) 
14 art. 1 i 3 decyzji ramowej Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie zwalczania terroryzmu (Dz. U. L 164 z 22.6.2002, s. 3) Ta 

ó
których mowa w art. cyzji ramowej 

15 art. . 
. U.  L 309 z 25.11.2005, s. 15) 

16 art. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 2011 r. 
. U. L101 z15.4.2011, s. 1) 

17  
18  
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68
69 Je eli odno na dokumentacja jest dost pna w formie 

elektronicznej, prosz  wskaza : (adres internetowy, wydaj cy 
urz d lub organ, dok adne dane referencyjne dokumentacji): 

19) 

70 W przypadku skazania, czy wykonawca przedsi wzi  rodki w 
celu wykazania swojej rzetelno ci pomimo istnienia odpowiedniej 
podstawy wykluczenia ( samooczyszczenie")?20 

 

71 Je eli tak, prosz  opisa  przedsi wzi te rodki (21):  

 
B: PODSTAWY ZWI ZANE Z P ATNO CI  PODATKÓW LUB SK ADEK NA UBEZPIECZENIE SPO ECZNE 

 
72 P atno  podatków lub sk adek na ubezpieczenie spo eczne: Odpowied : 

73 Czy wykonawca wywi za  si  ze wszystkich obowi zków 
dotycz cych p atno ci podatków lub sk adek na ubezpieczenie 
spo eczne, zarówno w pa stwie, w którym ma siedzib , jak i w 
pa stwie cz onkowskim instytucji zamawiaj cej lub podmiotu 
zamawiaj cego, je eli jest ono inne ni  pa stwo siedziby? 

 

74  Podatki Sk adki na ubezpieczenia 
spo eczne Je eli nie, prosz  wskaza : 

75 a)    pa stwo lub pa stwo cz onkowskie, którego to dotyczy; a)  a)  

76 b)   jakiej kwoty to dotyczy? b)  b)  

77 c)    w jaki sposób zosta o ustalone to naruszenie obowi zków:     

78 1)   w trybie decyzji s dowej lub administracyjnej: c1) 
 

c1) 
 

79    Czy ta decyzja jest ostateczna i wi ca?  
 

 
 

80    Prosz  poda  dat  wyroku lub decyzji.     

81    W przypadku wyroku, o ile zosta a w nim bezpo rednio 
okre lona, d ugo  okresu wykluczenia:     

82 2)   w inny sposób? Prosz  sprecyzowa , w jaki: c2)  c2)  

83 d)    Czy wykonawca spe ni  swoje obowi zki, dokonuj c p atno ci 
nale nych podatków lub sk adek na ubezpieczenie spo eczne, 
lub te  zawieraj c wi ce porozumienia w celu sp aty tych 
nale no ci, obejmuj ce w stosownych przypadkach naros e 
odsetki lub grzywny? 

d) 
 

d) 
 

Je eli tak, prosz  poda
szczeg owe informacje na ten 
temat: 

Je eli tak, prosz  poda
szczeg owe informacje na ten 
temat: 

  

84 Je eli odno na dokumentacja dotycz ca p atno ci podatków lub 
sk adek na ubezpieczenie spo eczne jest dost pna w formie 
elektronicznej, prosz  wskaza : 

(adres internetowy, wydaj cy urz d lub organ, dok adne dane 
referencyjne dokumentacji): (22) 

 

C: PODSTAWY ZWI ZANE Z NIEWYP ACALNO CI , KONFLIKTEM INTERESÓW LUB WYKROCZENIAMI ZAWODOWYMI (23) 
 

85 Nale y zauwa y , e do celów niniejszego zamówienia niektóre z poni szych podstaw wykluczenia mog  by  zdefiniowane bardziej precyzyjnie 
w prawie krajowym, w stosownym og oszeniu lub w dokumentach zamówienia. Tak wi c prawo krajowe mo e na przyk ad stanowi , e poj cie 
powa nego wykroczenia zawodowego" mo e obejmowa  kilka r nych postaci zachowania stanowi cego wykroczenie. 

 
86 Informacje dotycz ce ewentualnej niewyp acalno ci, konfliktu 

interesów lub wykrocze  zawodowych 
Odpowied : 

87 Czy wykonawca, wedle w asnej wiedzy, naruszy  swoje obowi zki 
w dziedzinie prawa rodowiska, prawa socjalnego i prawa pracy 

 

                                                      
19 W systemie e-

la którego 
 

20  
21 itd.  

 
22  
23 Zob art. 57 ust. 4 dyrektywy 2014/24/UE 
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(24)? Je eli tak, czy wykonawca przedsi wzi rodki w celu wykazania 
swojej rzetelno ci pomimo istnienia odpowiedniej podstawy 
wykluczenia ( samooczyszczenie")?

 
Je eli tak, prosz  opisa  przedsi wzi te rodki: 

 

88 Czy wykonawca znajduje si  w jednej z nast puj cych sytuacji:        
a)   zbankrutowa ; lub 
b)   prowadzone jest wobec niego post powanie upad o ciowe 

lub likwidacyjne; lub 
c)   zawar  uk ad z wierzycielami; lub 
d)   znajduje si  w innej tego rodzaju sytuacji wynikaj cej z 

podobnej procedury przewidzianej w krajowych przepisach 
ustawowych i wykonawczych ; lub 

e)   jego aktywami zarz dza likwidator lub s d; lub 
f)    jego dzia alno  gospodarcza jest zawieszona? 

 

89 Je eli tak: 25 26 

90   Prosz  poda  szczeg owe informacje:                                            

91   Prosz  poda  powody, które pomimo powy szej sytuacji 
umo liwiaj  realizacj  zamówienia, z uwzgl dnieniem 
maj cych zastosowanie przepisów krajowych i rodków 
dotycz cych kontynuowania dzia alno ci gospodarczej (28)? 

   

92 Je eli odno na dokumentacja jest dost pna w formie 
elektronicznej, prosz  wskaza :  

 

(adres internetowy, wydaj cy urz d lub organ, dok adne dane 
referencyjne dokumentacji): 

 

93 Czy wykonawca jest winien powa nego wykroczenia                     
zawodowego (27)?  

94 Je eli tak, prosz  poda  szczeg owe informacje na ten temat:         ] 

95 
 

Je eli tak, czy wykonawca przedsi wzi  rodki w celu 
samooczyszczenia? 

96  
 

97 

 
Je eli tak, prosz  opisa  przedsi wzi te rodki: 

 

98 Czy wykonawca zawar  z innymi wykonawcami porozumienia 
maj ce na celu zak cenie konkurencji?  

99 Je eli tak, prosz  poda  szczeg owe informacje na ten temat:          

100 
 

Je eli tak, czy wykonawca przedsi wzi  rodki w celu 
samooczyszczenia? 

101  
 

102 

 
Je eli tak, prosz  opisa  przedsi wzi te rodki: 

 

103 Czy wykonawca wie o jakimkolwiek konflikcie interesów                 

spowodowanym jego udzia em w post powaniu o udzielenie 
zamówienia? 

 

104 Je eli tak, prosz  poda  szczeg owe informacje na ten temat:   

                                                      
24 O których mowa, do celów ninie

art. 18 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE 
25  
26 enie wykonawców w jednym z przypadków wymienionych w lit. a)-

na mocy 
zamówienie. 

27 W stosownych przypadkach  
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105 Czy wykonawca lub przedsi biorstwo zwi zane z wykonawc
doradza (-o) instytucji zamawiaj cej lub podmiotowi 
zamawiaj cemu b d  by (-o) w inny sposób zaanga owany(-e) w 
przygotowanie post powania o udzielenie zamówienia? 

 

106 Je eli tak, prosz  poda  szczeg owe informacje na ten temat: 28 

 
 

107 

 

 

108 
Je eli tak, prosz  poda  szczeg owe informacje na ten temat:  

109  Je eli tak, czy wykonawca przedsi wzi  rodki w celu 
samooczyszczenia? 

 
110 Je eli tak, prosz  opisa  przedsi wzi te rodki: 

 

111 Czy wykonawca mo e potwierdzi , e: 

a) nie jest winny powa nego wprowadzenia w b d przy 
dostarczaniu informacji wymaganych do weryfikacji braku 
podstaw wykluczenia lub do weryfikacji spe nienia kryteriów 
kwalifikacji; 

b) nie zatai  tych informacji; 

c) jest w stanie niezw ocznie przedstawi  dokumenty 
potwierdzaj ce wymagane przez instytucj  zamawiaj c  lub 
podmiot zamawiaj cy; oraz 

d) nie przedsi wzi  kroków, aby w bezprawny sposób wp yn na 
proces podejmowania decyzji przez instytucj zamawiaj c  lub 
podmiot zamawiaj cy, pozyska  informacje poufne, które mog  
da  mu nienale n  przewag  w post powaniu o udzielenie 
zamówienia, lub wskutek zaniedbania przedstawi  
wprowadzaj ce w b d informacje, które mog  mie  istotny 
wp yw na decyzje w sprawie wykluczenia, kwalifikacji lub 
udzielenia zamówienia? 

 

D: INNE PODSTAWY WYKLUCZENIA, KTÓRE MOG  BY  PRZEWIDZIANE W PRZEPISACH KRAJOWYCH PA STWA 
CZ ONKOWSKIEGO INSTYTUCJI ZAMAWIAJ CEJ LUB PODMIOTU ZAMAWIAJ CEGO 

 
112 Podstawy wykluczenia o charakterze wy cznie krajowym Odpowied : 

113 Czy maj  zastosowanie podstawy wykluczenia o charakterze 
wy cznie krajowym okre lone w stosownym og oszeniu lub w 
dokumentach zamówienia?  

114 Je eli dokumentacja wymagana w stosownym og oszeniu lub w 
dokumentach zamówienia jest dost pna w formie elektronicznej, 
prosz  wskaza : 

(adres internetowy, wydaj cy urz d lub organ, dok adne dane 
referencyjne dokumentacji): 

29) 

115 W przypadku gdy ma zastosowanie którakolwiek z podstaw 
wykluczenia o charakterze wy cznie krajowym, czy 
wykonawca przedsi wzi  rodki w celu samooczyszczenia? 

 

116 

Je eli tak, prosz  opisa  przedsi wzi te rodki:  

 
 

 
W odniesieniu do kryteriów kwalifikacji (sekcja a lub sekcje A-D w niniejszej cz ci) wykonawca o wiadcza, e: 

 
A: OGÓLNE O WIADCZENIE DOTYCZ CE WSZYSTKICH KRYTERIÓW KWALIFIKACJI 

 
117 Wykonawca powinien wype ni  to pole jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiaj ca lub podmiot zamawiaj cy wskaza y w stosownym 

og oszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w og oszeniu, e wykonawca mo e ograniczy  si do wype nienia sekcji a w 
cz ci IV i nie musi wype nia  adnej z pozosta ych sekcji w cz ci IV; 

 

                                                      
28 ówienia. 
29  
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118 Spe nienie wszystkich wymaganych kryteriów kwalifikacji Odpowied

119
Spe nia wymagane kryteria kwalifikacji: 

 
 

A: KOMPETENCJE 
 

120 Wykonawca powinien przedstawi  informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiaj ca lub podmiot zamawiaj cy wymagaj  
danych kryteriów kwalifikacji w stosownym og oszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w og oszeniu. 

 
121 Kompetencje Odpowied  

122 1)   Figuruje w odpowiednim rejestrze zawodowym lub 
handlowym prowadzonym w pa stwie cz onkowskim 
siedziby wykonawcy (30): 

 

123 
Je eli odno na dokumentacja jest dost pna w formie 
elektronicznej, prosz  wskaza : 

(adres internetowy, wydaj cy urz d lub organ, dok adne dane 
referencyjne dokumentacji): 

 

124 2)  W odniesieniu do zamówie  publicznych na us ugi:  

125 Czy konieczne jest posiadanie okre lonego zezwolenia lub 
bycie cz onkiem okre lonej organizacji, aby mie  mo liwo
wiadczenia us ugi, o której mowa, w pa stwie siedziby 

wykonawcy? 

 
Je eli tak, prosz  okre li , o jakie zezwolenie lub status cz onkowski 
chodzi, i wskaza , czy wykonawca je posiada:  

 
126 Je eli odno na dokumentacja jest dost pna w formie elektronicznej, 

prosz  wskaza : 
(adres internetowy, wydaj cy urz d lub organ, dok adne dane 
referencyjne dokumentacji): 

 

 
B: SYTUACJA EKONOMICZNA I FINANSOWA 

 
127 Wykonawca powinien przedstawi  informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiaj ca tub podmiot zamawiaj cy wymagaj  danych 

kryteriów kwalifikacji w stosownym og oszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w og oszeniu. 
 

128 Sytuacja ekonomiczna i finansowa Odpowied : 

129 1a)  Jego ( ogólny") roczny obrót w ci gu okre lonej liczby lat 
obrotowych wymaganej w stosownym og oszeniu lub 
dokumentach zamówienia jest nast puj cy: 

rok:  obrót:   waluta 

rok:  obrót:   waluta 

rok:  obrót:   waluta 

130 i/lub  

131 1b)  Jego redni roczny obrót w ci gu okre lonej liczby lat 
wymaganej w stosownym og oszeniu lub dokumentach 
zamówienia jest nast puj cy (31): 

liczba  

lat 

..
] 

redni  

obrót 

  waluta 

132 Je eli odno na dokumentacja jest dost pna w formie 
elektronicznej, prosz  wskaza : 

(adres internetowy, wydaj cy urz d lub organ, dok adne dane 
referencyjne dokumentacji): 

  

133  
134 2a)  Jego roczny ( specyficzny") obrót w obszarze dzia alno ci 

gospodarczej obj tym zamówieniem i okre lonym w 
stosownym og oszeniu lub dokumentach zamówienia w ci gu 
wymaganej liczby lat obrotowych jest nast puj cy: 

rok:  obrót:   waluta 

rok:  obrót:   waluta 

rok:  obrót:   waluta 

135 i/lub  

136 2b)  Jego redni roczny obrót w przedmiotowym obszarze i w 
ci gu okre lonej liczby lat wymaganej w stosownym 
og oszeniu lub dokumentach zamówienia jest nast puj cy 
(32): 

liczba  

lat 

 redni  

obrót 

  waluta 

137 Je eli odno na dokumentacja jest dost pna w formie 
elektronicznej, prosz  wskaza : 

(adres internetowy, wydaj cy urz d lub organ, dok adne dane 
referencyjne dokumentacji): 

                                                      
30 rektywy 2014/24/UE, wykonawcy z 

 
innych  

31  ówienia 
32  
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138 3)  W przypadku gdy informacje dotycz ce obrotu (ogólnego lub 
specyficznego) nie s  dost pne za ca y wymagany okres, 
prosz  poda  dat  za o enia przedsi biorstwa wykonawcy lub 
rozpocz cia dzia alno ci przez wykonawc : 

 

139 4)  W odniesieniu do wska ników finansowych (33) okre lonych w 
stosownym og oszeniu lub dokumentach zamówienia 
wykonawca o wiadcza, e aktualna(-e) warto (-ci) 
wymaganego(-ych) wska nika(-ów) jest (s ) nast puj ca(-e): 

(okre lenie wymaganego wska nika - stosunek X do Y (34) - oraz 
warto ): 

140 35) 

141 Je eli odno na dokumentacja jest dost pna w formie 
elektronicznej, prosz  wskaza : 

(adres internetowy, wydaj cy urz d lub organ, dok adne dane 
referencyjne dokumentacji): 

 

142 5)  W ramach ubezpieczenia z tytu u ryzyka zawodowego 
wykonawca jest ubezpieczony na nast puj c  kwot : 

 

143 Je eli te informacje s  dost pne w formie elektronicznej, prosz
wskaza : 

(adres internetowy, wydaj cy urz d lub organ, dok adne dane 
referencyjne dokumentacji): 

 

144 6)  W odniesieniu do innych ewentualnych wymogów 
ekonomicznych lub finansowych, które mog y zosta
okre lone w stosownym og oszeniu lub dokumentach 
zamówienia, wykonawca o wiadcza, e 

 
[ ] 

145 Je eli odno na dokumentacja, która mog a zosta  okre lona w 
stosownym og oszeniu lub w dokumentach zamówienia, jest 
dost pna w formie elektronicznej, prosz  wskaza : 

(adres internetowy, wydaj cy urz d lub organ, dok adne dane 
referencyjne dokumentacji): 

 

 
C: ZDOLNO  TECHNICZNA I ZAWODOWA 

 
146 Wykonawca powinien przedstawi  informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiaj ca lub podmiot zamawiaj cy 

wymagaj  danych kryteriów kwalifikacji w stosownym og oszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w og oszeniu 
 

147 Zdolno  techniczna i zawodowa Odpowied : 

148 1a) Jedynie w odniesieniu do zamówie  publicznych na 
roboty budowlane: 

Liczba lat (okres ten zosta  wskazany w stosownym og oszeniu 
lub dokumentach zamówienia): 

149 W okresie odniesienia (36) wykonawca wykona
nast puj ce roboty budowlane okre lonego rodzaju: 

 

Roboty budowlane:  

 

150 Je eli odno na dokumentacja dotycz ca zadowalaj cego 
wykonania i rezultatu w odniesieniu do najwa niejszych robót 
budowlanych jest dost pna w formie elektronicznej, prosz
wskaza : 

(adres internetowy, wydaj cy urz d lub organ, dok adne dane 
referencyjne dokumentacji): 

 

151 1b)   Jedynie w odniesieniu do zamówie  publicznych na 
dostawy i zamówie  publicznych na us ugi: W okresie 
odniesienia (37) wykonawca zrealizowa nast puj ce g wne 
dostawy okre lonego rodzaju lub wy wiadczy  
nast puj ce g wne us ugi okre lonego rodzaju: Przy 
sporz dzaniu wykazu prosz  poda  kwoty, daty i odbiorców, 
zarówno publicznych, jak i prywatnych (38): 

Liczba lat (okres ten zosta  wskazany w stosownym og oszeniu 
lub dokumentach zamówienia):  

 

 
Opis Kwoty Daty Odbiorcy 

    

    

    

    

                                                      
33 Np stosunek aktywów do zobowi za  
34 Np stosunek aktywów do zobowi za  
35  
36 

 
37 ponad trzech lat. 
38 wszystkich 
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152 2)   Mo e skorzysta z ustug nast puj cych pracowników 
technicznych lub s u b technicznych (39), w szczególno ci 
tych odpowiedzialnych za kontrol  jako ci: 

153 W przypadku zamówie  publicznych na roboty budowlane 
wykonawca b dzie móg  si  zwróci  do nast puj cych 
pracowników technicznych lub s u b technicznych o 
wykonanie robót: 

 

154 3)   Korzysta z nast puj cych urz dze  technicznych oraz 
rodków w celu zapewnienia jako ci, a jego zaplecze 

naukowo-badawcze jest nast puj ce: 

 

155 4)   Podczas realizacji zamówienia b dzie móg  stosowa
nast puj ce systemy zarz dzania a cuchem dostaw i 
ledzenia a cucha dostaw: 

 

156 5)   W odniesieniu do produktów lub us ug o z o onym 
charakterze, które maj  zosta  dostarczone, lub -
wyj tkowo - w odniesieniu do produktów lub us ug o 
szczególnym przeznaczeniu: 

 

157 Czy wykonawca zezwoli na przeprowadzenie kontroli (40) 
swoich zdolno ci produkcyjnych lub zdolno ci 
technicznych, a w razie konieczno ci tak e dost pnych mu 
rodków naukowych i badawczych, jak równie  rodków 

kontroli jako ci? 

 

158 6)   Nast puj cym wykszta ceniem i kwalifikacjami zawodowymi 
legitymuje si : 

 

159 a)   sam us ugodawca lub wykonawca:  
lub (w zale no ci od wymogów okre lonych w stosownym 
og oszeniu lub dokumentach zamówienia): 

a)  

160 b)   jego kadra kierownicza: b)  

161 7)   Podczas realizacji zamówienia wykonawca b dzie móg
stosowa  nast puj ce rodki zarz dzania 
rodowiskowego: 

 

162 8)   Wielko  redniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy 
oraz liczebno  kadry kierowniczej w ostatnich trzech latach s  
nast puj ce 

Rok:  rednie roczne zatrudnienie: 

  

  

  

163  Rok:  liczebno  kadry kierowniczej: 

  

  

  

164 9)   B dzie dysponowa  nast puj cymi narz dziami, 
wyposa eniem zak adu i urz dzeniami technicznymi na 
potrzeby realizacji zamówienia: 

 

165 10)   Wykonawca zamierza ewentualnie zleci podwykonawcom 
(41) nast puj c  cz  (procentow ) zamówienia: 

 

166 11)  W odniesieniu do zamówie  publicznych na dostawy:  

167 Wykonawca dostarczy wymagane próbki, opisy lub fotografie 
produktów, które maj  by  dostarczone i którym nie musi 
towarzyszy  wiadectwo autentyczno ci. 

 

168 Wykonawca o wiadcza ponadto, e w stosownych 
przypadkach przedstawi wymagane wiadectwa 
autentyczno ci. 

 

169 Je eli odno na dokumentacja jest dost pna w formie 
elektronicznej, prosz  wskaza : 

(adres internetowy, wydaj cy urz d lub organ, dok adne dane 
referencyjne dokumentacji): 

                                                      
39 W przypadku pracowników technicznych lub s u b technicznych nienale cych bezpo rednio do przedsi biorstwa danego wykonawcy, lecz na których zdolno ci 

wykonawca ten polega, jak okre lono w cz ci II sekcja C, nale y wype ni  odr bne formularze jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia. 
40 - w przypadku gdy i - 

 
41 oraz dwykonawców na potrzeby 

 
sekcja C). 
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170 12)   W odniesieniu do zamówie  publicznych na dostawy:  

171 Czy wykonawca mo e przedstawi  wymagane za wiadczenia 
sporz dzone przez urz dowe instytuty lub agencje kontroli 
jako ci o uznanych kompetencjach, potwierdzaj ce zgodno  
produktów poprzez wyra ne odniesienie do specyfikacji 
technicznych lub norm, które zosta y okre lone w stosownym 
og oszeniu lub dokumentach zamówienia? 

 

172 Je eli nie, prosz  wyja ni  dlaczego, i wskaza , jakie inne 
rodki dowodowe mog  zosta  przedstawione: 

 

173 Je eli odno na dokumentacja jest dost pna w formie 
elektronicznej, prosz  wskaza : 

(adres internetowy, wydaj cy urz d lub organ, dok adne dane 
referencyjne dokumentacji): 

 

 

D: SYSTEMY ZAPEWNIANIA JAKO CI I NORMY ZARZ DZANIA RODOWISKOWEGO 

 
174 Wykonawca powinien przedstawi  informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiaj ca lub podmiot zamawiaj cy wymagaj  

systemów zapewniania jako ci lub norm zarz dzania rodowiskowego w stosownym og oszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których 
mowa w og oszeniu. 

 

 
175 Systemy zapewniania jako ci i normy zarz dzania 

rodowiskowego 
Odpowied : 

176 Czy wykonawca b dzie w stanie przedstawi  za wiadczenia 
sporz dzone przez niezale ne jednostki, po wiadczaj ce 
spe nienie przez wykonawc  wymaganych norm zapewniania 
jako ci, w tym w zakresie dost pno ci dla osób 
niepe nosprawnych? 

 

177 Je eli nie, prosz  wyja ni  dlaczego, i okre li , jakie inne rodki 
dowodowe dotycz ce systemu zapewniania jako ci mog  zosta
przedstawione: 

 

178 Je eli odno na dokumentacja jest dost pna w formie 
elektronicznej, prosz  wskaza : 

 

179 Czy wykonawca b dzie w stanie przedstawi  za wiadczenia 
sporz dzone przez niezale ne jednostki, po wiadczaj ce 
spe nienie przez wykonawc  wymogów okre lonych systemów 
lub norm zarz dzania rodowiskowego? 

 

180 Je eli nie, prosz  wyja ni  dlaczego, i okre li , jakie inne rodki 
dowodowe dotycz ce systemów lub norm zarz dzania 
rodowiskowego mog  zosta  przedstawione: 

 

181 Je eli odno na dokumentacja jest dost pna w formie 
elektronicznej, prosz  wskaza : 

 

 

 

 
182 Wykonawca powinien przedstawi  informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiaj ca lub podmiot zamawiaj cy okre li y 

obiektywne ) niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które maj  by  stosowane w celu ograniczenia liczby kandydatowi którzy zostan  
zaproszeni do z o enia ofert tub prowadzenia dialogu. Te informacje, którym mog  towarzyszy wymogi dotycz ce (rodzajów) 
za wiadcze  tub rodzajów dowodów w formie dokumentów, które ewentualnie nale y przedstawi , okre lono w stosownym og oszeniu lub 
w dokumentach zamówienia^ o których mowa w og oszeniu. Dotyczy jedynie procedury ograniczonej, procedury konkurencyjnej z 
negocjacjami, dialogu konkurencyjnego i partnerstwa innowacyjnego; 

 

Wykonawca o wiadcza, e: 

 
183 Ograniczanie liczby kandydatów Odpowied : 
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184 W nast puj cy sposób spe nia obiektywne i niedyskryminacyjne 
kryteria lub zasady, które maj  by  stosowane w celu ograniczenia 
liczby kandydatów: 

 

185 W przypadku gdy wymagane s  okre lone za wiadczenia lub 
inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, prosz  wskaza
dla ka dego z nich, czy wykonawca posiada wymagane 
dokumenty: 

 (42) 

186 Je eli niektóre z tych za wiadcze  lub rodzajów dowodów w 
formie dokumentów s  dost pne w postaci elektronicznej (43), 
prosz  wskaza  dla ka dego z nich: 

(adres internetowy, wydaj cy urz d lub organ, dok adne dane 
referencyjne dokumentacji): 

44) 

 
 

 
 

 

 

Ni ej podpisany(-a)(-i) oficjalnie o wiadcza(-j ), e informacje podane powy ej w cz ciach ll-V s  dok adne i prawid owe oraz e 
zosta y przedstawione z pe n  wiadomo ci  konsekwencji powa nego wprowadzenia w b d. 

Ni ej podpisany(-a)(-i) oficjalnie o wiadcza(-j ), e jest (s ) w stanie, na danie i bez zw oki, przedstawi  za wiadczenia i inne 
rodzaje dowodów w formie dokumentów, z wyj tkiem przypadków, w których: 

a) instytucja zamawiaj ca lub podmiot   zamawiaj cy ma mo liwo  uzyskania odpowiednich dokumentów potwierdzaj cych 
bezpo rednio za pomoc  bezp atnej krajowej bazy danych w dowolnym pa stwie cz onkowskim (45), lub 

b) najp niej od dnia 18 pa dziernika 2018 r. (46),  instytucja zamawiaj ca lub podmiot zamawiaj cy ju  posiada odpowiedni
dokumentacj . 

 
Ni ej podpisany(-a)(-i) oficjalnie wyra a(-j ) zgod  na to, aby  

[ ] 
[wskaza  instytucj  zamawiaj c  lub podmiot zamawiaj cy okre lone w cz ci I, sekcja A] 

 
uzyska (-a)(-o) dost p do dokumentów potwierdzaj cych informacje, które zosta y przedstawione w  

[ , podsekcja A, pkt 29 lit. e)] 
[wskaza cz /sekcj /punkt(-y), których to dotyczy] 

 
 

[ ] 
[okre li post powanie o udzielenie zamówienia: (skrócony opis, adres publikacyjny w Dzienniku Urz dowym Unii Europejskiej, numer referencyjny)] 

 

 
 

                                                      
42  
43  
44  
45 e referencyjne 

 
 

46 . 5 akapit drugi dyrektywy 2014/24/UE 

Dokument podpisany przez Grzegorz
Szafrański
Data: 2019.05.06 15:50:36 CEST

Signature Not Verified
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6 do SIWZ 
numer sprawy: 7/DB/PN/2019

 
e  

 , zmienione dnia 16-04-2019 r.  
 
Cz  I: Informacje dotycz ce post powania o udzielenie zamówienia oraz instytucji zamawiaj cej lub podmiotu 

zamawiaj cego 
 

1 
 

 
jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia . Adres publikacyj
Europejskiej: 
Dz.U. UE S numer [], data [], strona [],  
Dz.U./S S61; 27/03/2019; 141592-2019-PL ;https://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:141592-2019:TEXT:PL:HTML 
 

Dz.U./S S61: 2019/S 061-141592 
 

 
W p

 

NFORMACJE NA TEMAT POST POWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
 
2  
 
3 To samo  zamawiaj cego (1) Odpowied : 
4 Nazwa:   
5 Jakiego zamówienia dotyczy niniejszy dokument? Odpowied : 

6 Tytu  lub krótki opis udzielanego zamówienia (2): 
. 

7 Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucj
zamawiaj c  lub podmiot zamawiaj cy (je eli dotyczy) (3): 

7/DB/PN/2019 

 
8 Wszystkie pozosta e informacje we wszystkich sekcjach  powinien wype ni  wykonawca. 

 

                                                      
1 Informacje te nale y skopiowa  z sekcji  I pkt 1.1 stosownego og oszenia. W przypadku wspólnego zamówienia prosz  poda  nazwy wszystkich uczestnicz cych zamawiaj cych. 
2 Zob. pkt II.1.1 i II.1.3 stosownego og oszenia. 
3 Zob. pkt II.1.1 stosownego og oszenia. 



2 

Cz  II: Informacje dotycz ce wykonawcy 

A: INFORMACJE NA TEMAT WYKONAWCY 
 

9 Identyfikacja: Odpowied : 

10 Nazwa: [ Proscan  Sp. z o.o.] 
 

11 Numer VAT, je eli dotyczy: 

Je eli numer VAT nie ma zastosowania, prosz  poda  inny krajowy 
numer identyfikacyjny, je eli jest wymagany i ma zastosowanie. 

 
 
[ NIP: 1182085680 ] 

12 Adres pocztowy: [Ul. Arkuszowa 39; 01  934 Warszawa] 

13 Osoba lub osoby wyznaczone do kontaktów (4): [ ] 

14 Telefon: [

15 Adres e-mail: [

16  [www.grupaever.com.pl] 

17 Informacje ogólne: Odpowied : 

18 
5)?  

19 (6): czy 

7

programów zatrudnienia chronionego?  

 

  

20 jaki jest odpowiedni odsetek pracowników nie
defaworyzowanych? 

 

21 

 

 

22 
-
 

       

23 Je eli tak: 

Prosz  udzieli  odpowiedzi w pozosta ych fragmentach 
niniejszej sekcji, w sekcji B i, w odpowiednich przypadkach, 
sekcji C niniejszej cz ci, uzupe ni  cz  V (w stosownych 
przypadkach) oraz w ka dym przypadku wype ni  i podpisa
cz  VI. 

 

24 a) Prosz  poda  nazw  wykazu lub za wiadczenia i odpowiedni 
numer rejestracyjny lub numer za wiadczenia, je eli dotyczy: 

a)  

25 b) Je eli po wiadczenie wpisu do wykazu lub wydania 
za wiadczenia jest dost pne w formie elektronicznej, prosz
poda : 

b) (adres internetowy, wydaj cy urz d lub organ, dok adne dane referencyjne 
dokumentacji): 

  

26 c) 

przypadkach, klasyfikacj 8): 

c)  

27 d) 
wszystkie wymagane kryteria kwalifikacji? 

d) 
 

28  

 

dokumentach zamówienia: 

  

                                                      
4  

5 Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotycz ce definicji mikroprzedsi biorstw oraz ma ych i rednich przedsi biorstw (Dz..U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje s  wymagane 
wy cznie do cel w statystycznych. 
Mikroprzedsi biorstwo: przedsi biorstwo, kt re zatrudnia mniej ni  10 os b i kt rego roczny obr t lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milion w EUR. 
Ma e przedsi biorstwo: przedsi biorstwo, kt re zatrudnia mniej ni  50 os b i kt rego roczny obr t lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milion w EUR. 

rednie przedsi biorstwa: przedsi biorstwa, kt re nie s  mikroprzedsi biorstwami ani ma ymi przedsi biorstwami i kt re zatrudniaj  mniej ni  250 os b i kt rych roczny obr t nie 
przekracza 50 milion w EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milion w EUR.  

6 Zob. og oszenie o zam wieniu, pkt III.1.5.  

7 Tj. przedsi biorstwem, kt rego g wnym celem jest spo eczna i zawodowa integracja os b niepe nosprawnych lub defaworyzowanych.  

8  
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29 e)

kowskim? 

e)

  

30 
 dokumentacji): 

 

31 Rodzaj uczestnictwa: Odpowied : 

32 Czy wykonawca bierze udzia  w post powaniu o udzielenie 
zamówienia wspólnie z innymi wykonawcami (9)?  

33  

34   

35 a) Prosz  wskaza  rol  wykonawcy w grupie (lider, 
odpowiedzialny za okre lone zadania itd.): 

a):  

36 b) Prosz  wskaza  pozosta ych wykonawców bior cych 
wspólnie udzia  w post powaniu o udzielenie zamówienia: 

b):  

37 c) W stosownych przypadkach nazwa grupy bior cej udzia : c):  

38 
Cz ci Odpowied : 

39 W stosownych przypadkach wskazanie cz ci zamówienia, w 
odniesieniu do której (których) wykonawca zamierza z o y ofert . 

 

B: INFORMACJE NA TEMAT PRZEDSTAWICIELI WYKONAWCY 
 

40 W stosownych przypadkach prosz  poda  imi  i nazwisko (imiona i nazwiska) oraz adres(-y) osoby (osób) upowa nionej(-ych) do 
reprezentowania wykonawcy na potrzeby niniejszego post powania o udzielenie zamówienia: 

 

41 Osoby upowa nione do reprezentowania, o ile istniej : Odpowied : 

42 Imi  i nazwisko, 
wraz z dat  i miejscem urodzenia, je eli s  wymagane: 

[ ], 
  

43 Stanowisko/Dzia aj cy(-a) jako: [ Kie ] 

44 
Adres pocztowy: [ul. Arkuszowa 39; 01  934 Warszawa] 

45 
Telefon:  

46 
Adres e-mail:  

47 

W razie potrzeby prosz  poda  szczeg owe informacje 
dotycz ce przedstawicielstwa (jego form, zakresu, celu itd.): 

[ ] 

 
C: INFORMACJE NA TEMAT POLEGANIA NA ZDOLNO CI INNYCH PODMIOTÓW 

 
48 Zale no  od innych podmiotów: Odpowied : 

49 

Czy wykonawca polega na zdolno ci innych podmiotów w 
celu spe nienia kryteriów kwalifikacji okre lonych poni ej 
w cz ci IV oraz (ewentualnych) kryteriów i zasad 
okre lonych poni ej w cz ci V? 

 

                                                      
9 Zw aszcza w ramach grupy, konsorcjum, sp ki joint venture lub podobnego podmiotu. 
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50 `Je eli tak, prosz przedstawi - dla ka dego z podmiotów, których to dotyczy 
wymagane w niniejszej cz ci sekcja A i B oraz W cz ci III, nale ycie wype niony i podpisany przez dane podmioty, 
Nale y zauwa y , e dotyczy to równie  wszystkich pracowników  technicznych lub s u b technicznych, nienale cych bezpo rednio 
do przedsi biorstwa danego wykonawcy, w szczególno ci tych odpowiedzialnych za kontrol  jako ci, a w przypadku zamówie
publicznych na roboty budowlane - tych, do których wykonawca b dzie mó  zwróci  o wykonanie robót budowlanych, 

O ile ma to znaczenie dla okre lonych zdolno ci, na których polega wykonawca, prosz  do czy  - dla ka dego z podmiotów, których 

to dotyczy - informacje wymagane w cz ciach IV i V (10). 

D: INFORMACJE DOTYCZ CE PODWYKONAWCÓW, NA KTÓRYCH ZDOLNO CI WYKONAWCA NIE POLEGA 
 

51 (Sekcja, któr  nale y wype ni  jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiaj ca lub podmiot zamawiaj cy wprost tego za da,) 

 
52 Podwykonawstwo: Odpowied : 

53 Czy wykonawca zamierza zleci  osobom trzecim 
podwykonawstwo jakiejkolwiek cz ci zamówienia?  

Je eli tak i o ile jest to wiadome, prosz  poda  wykaz 
proponowanych podwykonawców: 

 

 
54 Je eli instytucja zamawiaj ca lub podmiot zamawiaj cy wyra nie da przedstawienia tych informacji oprócz informacji 

wymaganych w niniejszej sekcji, prosz  przedstawi  - dla ka dego podwykonawcy (ka dej kategorii podwykonawców), których 
to dotyczy - informacje wymagane w niniejszej cz ci sekcja A i B oraz w cz ci III. 

 
y wykluczenia 

A: PODSTAWY ZWI ZANE Z WYROKAMI SKAZUJ CYMI ZA PRZEST PSTWO 

55 W art. 57 ust. 1 dyrektywy 2014/24/UE okre lono nast puj ce powody wykluczenia: 
1. udzia  w organizacji przest pczej (11); 
2. korupcja (12); 
3. nadu ycie finansowe (13); 
4. przest pstwa terrorystyczne tub przest pstwa zwi zane z dzia alno ci  terrorystyczn  (14); 
5. pranie pieni dzy Iub finansowanie terroryzmu (15); 
6. praca dzieci i inne formy handlu lud mi (16). 

 
56 Podstawy zwi zane z wyrokami skazuj cymi za przest pstwo 

na podstawie przepisów krajowych stanowi cych wdro enie 
podstaw okre lonych w art. 57 ust. 1 wspomnianej dyrektywy: 

Odpowied : 

 

57 Czy w stosunku do samego wykonawcy b d  jakiejkolwiek osoby 
b d cej cz onkiem organów administracyjnych, zarz dzaj cych lub 
nadzorczych wykonawcy, lub posiadaj cej w przedsi biorstwie 
wykonawcy uprawnienia do reprezentowania, uprawnienia 
decyzyjne lub kontrolne, wydany zosta prawomocny wyrok z 
jednego z wy ej wymienionych powodów, orzeczeniem sprzed 
najwy ej pi ciu lat lub w którym okres wykluczenia okre lony 
bezpo rednio w wyroku nadal obowi zuje? 

 

58 
Je eli odno na dokumentacja jest dost pna w formie 
elektronicznej, prosz  wskaza : (adres internetowy, wydaj cy 
urz d lub organ, dok adne dane referencyjne dokumentacji): 

59 
17) 

60 Je eli tak, prosz  poda  (18):  
61 a)    dat  wyroku, okre li , których spo ród punktów 1-6 on 

dotyczy, oraz poda  powód(-ody) skazania; 
a) data:   

62 punkt(-y):   
63 powód(-ody):   
64 b)   wskaza , kto zosta  skazany [ ]; b)  

65 c)   w zakresie, w jakim zosta o to bezpo rednio ustalone w 
wyroku:  

 

c) 
 

d ugo  okresu wykluczenia  
66  
67 oraz punkt(-y), którego(-ych) to dotyczy. 

                                                      
10 Np.  IV, sekcja C, pkt3 
11 Zgodnie z definicj  zawart  w art. 2 decyzji ramowej Rady 2008/841 AA/SiSW z dnia 24 pa dziernika 2008 r. w sprawie zwalczania przest pczo ci 

zorganizowanej (Dz. U. L 300 z 11.11.2008, s. 42) 
12 

Europejskiej (Dz. U. C 195 z 25.6.1997, s 1) i w art. 2 ust. 1 decyzji ramowej Rady 2003/568/WSiSW z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w 
sektorze prywatnym (Dz. U. L 192 z 31.7.2003, s. 

 
13 W rozumieniu art. 1 Konwencji w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich (Dz. U. C 316z27.11.1995,s. 48) 
14 art. 1 i 3 decyzji ramowej Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie zwalczania terroryzmu (Dz. U. L 164 z 22.6.2002, s. 3) Ta 

ó
których mowa w art.  

15 Z art. . 
. U.  L 309 z 25.11.2005, s. 15) 

16 art. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 2011 r. 
2/629/WSiSW (Dz. U. L101 z15.4.2011, s. 1) 

17  
18  
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68
69 Je eli odno na dokumentacja jest dost pna w formie 

elektronicznej, prosz  wskaza : (adres internetowy, wydaj cy 
urz d lub organ, dok adne dane referencyjne dokumentacji): 

19) 

70 W przypadku skazania, czy wykonawca przedsi wzi  rodki w 
celu wykazania swojej rzetelno ci pomimo istnienia odpowiedniej 
podstawy wykluczenia ( samooczyszczenie")?20 

 

71 Je eli tak, prosz  opisa  przedsi wzi te rodki (21):  

 
B: PODSTAWY ZWI ZANE Z P ATNO CI  PODATKÓW LUB SK ADEK NA UBEZPIECZENIE SPO ECZNE 

 
72 P atno  podatków lub sk adek na ubezpieczenie spo eczne: Odpowied : 

73 Czy wykonawca wywi za  si  ze wszystkich obowi zków 
dotycz cych p atno ci podatków lub sk adek na ubezpieczenie 
spo eczne, zarówno w pa stwie, w którym ma siedzib , jak i w 
pa stwie cz onkowskim instytucji zamawiaj cej lub podmiotu 
zamawiaj cego, je eli jest ono inne ni  pa stwo siedziby? 

 

74  Podatki Sk adki na ubezpieczenia 
spo eczne Je eli nie, prosz  wskaza : 

75 a)    pa stwo lub pa stwo cz onkowskie, którego to dotyczy; a)  a)  

76 b)   jakiej kwoty to dotyczy? b)  b)  

77 c)    w jaki sposób zosta o ustalone to naruszenie obowi zków:     

78 1)   w trybie decyzji s dowej lub administracyjnej: c1) 
 

c1) 
 

79    Czy ta decyzja jest ostateczna i wi ca?  
 

 
 

80    Prosz  poda  dat  wyroku lub decyzji.     

81    W przypadku wyroku, o ile zosta a w nim bezpo rednio 
okre lona, d ugo  okresu wykluczenia:     

82 2)   w inny sposób? Prosz  sprecyzowa , w jaki: c2)  c2)  

83 d)    Czy wykonawca spe ni  swoje obowi zki, dokonuj c p atno ci 
nale nych podatków lub sk adek na ubezpieczenie spo eczne, 
lub te  zawieraj c wi ce porozumienia w celu sp aty tych 
nale no ci, obejmuj ce w stosownych przypadkach naros e 
odsetki lub grzywny? 

d) 
 

d) 
 

Je eli tak, prosz  poda
szczeg owe informacje na ten 
temat: 

Je eli tak, prosz  poda
szczeg owe informacje na ten 
temat: 

  

84 Je eli odno na dokumentacja dotycz ca p atno ci podatków lub 
sk adek na ubezpieczenie spo eczne jest dost pna w formie 
elektronicznej, prosz  wskaza : 

(adres internetowy, wydaj cy urz d lub organ, dok adne dane 
referencyjne dokumentacji): (22) 

 

C: PODSTAWY ZWI ZANE Z NIEWYP ACALNO CI , KONFLIKTEM INTERESÓW LUB WYKROCZENIAMI ZAWODOWYMI (23) 
 

85 Nale y zauwa y , e do celów niniejszego zamówienia niektóre z poni szych podstaw wykluczenia mog  by  zdefiniowane bardziej precyzyjnie 
w prawie krajowym, w stosownym og oszeniu lub w dokumentach zamówienia. Tak wi c prawo krajowe mo e na przyk ad stanowi , e poj cie 
powa nego wykroczenia zawodowego" mo e obejmowa  kilka r nych postaci zachowania stanowi cego wykroczenie. 

 
86 Informacje dotycz ce ewentualnej niewyp acalno ci, konfliktu 

interesów lub wykrocze  zawodowych 
Odpowied : 

87 Czy wykonawca, wedle w asnej wiedzy, naruszy  swoje obowi zki 
w dziedzinie prawa rodowiska, prawa socjalnego i prawa pracy 

 

                                                      
19 W systemie e-

 
20  
21 itd.  

 
22  
23 Zob art. 57 ust. 4 dyrektywy 2014/24/UE 
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(24)? Je eli tak, czy wykonawca przedsi wzi rodki w celu wykazania 
swojej rzetelno ci pomimo istnienia odpowiedniej podstawy 
wykluczenia ( samooczyszczenie")?

 
Je eli tak, prosz  opisa  przedsi wzi te rodki: 

 

88 Czy wykonawca znajduje si  w jednej z nast puj cych sytuacji:        
a)   zbankrutowa ; lub 
b)   prowadzone jest wobec niego post powanie upad o ciowe 

lub likwidacyjne; lub 
c)   zawar  uk ad z wierzycielami; lub 
d)   znajduje si  w innej tego rodzaju sytuacji wynikaj cej z 

podobnej procedury przewidzianej w krajowych przepisach 
ustawowych i wykonawczych ; lub 

e)   jego aktywami zarz dza likwidator lub s d; lub 
f)    jego dzia alno  gospodarcza jest zawieszona? 

 

89 Je eli tak: 25 26 

90   Prosz  poda  szczeg owe informacje:                                            

91   Prosz  poda  powody, które pomimo powy szej sytuacji 
umo liwiaj  realizacj  zamówienia, z uwzgl dnieniem 
maj cych zastosowanie przepisów krajowych i rodków 
dotycz cych kontynuowania dzia alno ci gospodarczej (28)? 

   

92 Je eli odno na dokumentacja jest dost pna w formie 
elektronicznej, prosz  wskaza :  

 

(adres internetowy, wydaj cy urz d lub organ, dok adne dane 
referencyjne dokumentacji): 

 

93 Czy wykonawca jest winien powa nego wykroczenia                     
zawodowego (27)?  

94 Je eli tak, prosz  poda  szczeg owe informacje na ten temat:          

95 
 

Je eli tak, czy wykonawca przedsi wzi  rodki w celu 
samooczyszczenia? 

96  
 

97 

 
Je eli tak, prosz  opisa  przedsi wzi te rodki: 

 

98 Czy wykonawca zawar  z innymi wykonawcami porozumienia 
maj ce na celu zak cenie konkurencji?  

99 Je eli tak, prosz  poda  szczeg owe informacje na ten temat:          

100 
 

Je eli tak, czy wykonawca przedsi wzi  rodki w celu 
samooczyszczenia? 

101  
 

102 

 
Je eli tak, prosz  opisa  przedsi wzi te rodki: 

 

103 Czy wykonawca wie o jakimkolwiek konflikcie interesów                 

spowodowanym jego udzia em w post powaniu o udzielenie 
zamówienia? 

 

104 Je eli tak, prosz  poda  szczeg owe informacje na ten temat:   

                                                      
24 O których mowa, do celów niniejszego zamówienia

art. 18 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE 
25  
26  jednym z przypadków wymienionych w lit. a)-

na mocy 
zamówienie. 

27 W stosownych przypadkach zob. definicje w  
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105 Czy wykonawca lub przedsi biorstwo zwi zane z wykonawc
doradza (-o) instytucji zamawiaj cej lub podmiotowi 
zamawiaj cemu b d  by (-o) w inny sposób zaanga owany(-e) w 
przygotowanie post powania o udzielenie zamówienia? 

 

106 Je eli tak, prosz  poda  szczeg owe informacje na ten temat: 28 

 
] 

107 

 

 

108 
Je eli tak, prosz  poda  szczeg owe informacje na ten temat:  

109  Je eli tak, czy wykonawca przedsi wzi  rodki w celu 
samooczyszczenia? 

 
110 Je eli tak, prosz  opisa  przedsi wzi te rodki: 

 

111 Czy wykonawca mo e potwierdzi , e: 

a) nie jest winny powa nego wprowadzenia w b d przy 
dostarczaniu informacji wymaganych do weryfikacji braku 
podstaw wykluczenia lub do weryfikacji spe nienia kryteriów 
kwalifikacji; 

b) nie zatai  tych informacji; 

c) jest w stanie niezw ocznie przedstawi  dokumenty 
potwierdzaj ce wymagane przez instytucj  zamawiaj c  lub 
podmiot zamawiaj cy; oraz 

d) nie przedsi wzi  kroków, aby w bezprawny sposób wp yn na 
proces podejmowania decyzji przez instytucj zamawiaj c  lub 
podmiot zamawiaj cy, pozyska  informacje poufne, które mog  
da  mu nienale n  przewag  w post powaniu o udzielenie 
zamówienia, lub wskutek zaniedbania przedstawi  
wprowadzaj ce w b d informacje, które mog  mie  istotny 
wp yw na decyzje w sprawie wykluczenia, kwalifikacji lub 
udzielenia zamówienia? 

 

D: INNE PODSTAWY WYKLUCZENIA, KTÓRE MOG  BY  PRZEWIDZIANE W PRZEPISACH KRAJOWYCH PA STWA 
CZ ONKOWSKIEGO INSTYTUCJI ZAMAWIAJ CEJ LUB PODMIOTU ZAMAWIAJ CEGO 

 
112 Podstawy wykluczenia o charakterze wy cznie krajowym Odpowied : 

113 Czy maj  zastosowanie podstawy wykluczenia o charakterze 
wy cznie krajowym okre lone w stosownym og oszeniu lub w 
dokumentach zamówienia?  

114 Je eli dokumentacja wymagana w stosownym og oszeniu lub w 
dokumentach zamówienia jest dost pna w formie elektronicznej, 
prosz  wskaza : 

(adres internetowy, wydaj cy urz d lub organ, dok adne dane 
referencyjne dokumentacji): 

29) 

115 W przypadku gdy ma zastosowanie którakolwiek z podstaw 
wykluczenia o charakterze wy cznie krajowym, czy 
wykonawca przedsi wzi  rodki w celu samooczyszczenia? 

 

116 

Je eli tak, prosz  opisa  przedsi wzi te rodki:  

 
ifikacji 

 
W odniesieniu do kryteriów kwalifikacji (sekcja a lub sekcje A-D w niniejszej cz ci) wykonawca o wiadcza, e: 

 
A: OGÓLNE O WIADCZENIE DOTYCZ CE WSZYSTKICH KRYTERIÓW KWALIFIKACJI 

 
117 Wykonawca powinien wype ni  to pole jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiaj ca lub podmiot zamawiaj cy wskaza y w stosownym 

og oszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w og oszeniu, e wykonawca mo e ograniczy  si do wype nienia sekcji a w 
cz ci IV i nie musi wype nia  adnej z pozosta ych sekcji w cz ci IV; 

 

                                                      
28 ówienia. 
29  
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118 Spe nienie wszystkich wymaganych kryteriów kwalifikacji Odpowied

119
Spe nia wymagane kryteria kwalifikacji: 

 
 

A: KOMPETENCJE 
 

120 Wykonawca powinien przedstawi  informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiaj ca lub podmiot zamawiaj cy wymagaj  
danych kryteriów kwalifikacji w stosownym og oszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w og oszeniu. 

 
121 Kompetencje Odpowied  

122 1)   Figuruje w odpowiednim rejestrze zawodowym lub 
handlowym prowadzonym w pa stwie cz onkowskim 
siedziby wykonawcy (30): 

 

123 
Je eli odno na dokumentacja jest dost pna w formie 
elektronicznej, prosz  wskaza : 

(adres internetowy, wydaj cy urz d lub organ, dok adne dane 
referencyjne dokumentacji): 

 

124 2)  W odniesieniu do zamówie  publicznych na us ugi:  

125 Czy konieczne jest posiadanie okre lonego zezwolenia lub 
bycie cz onkiem okre lonej organizacji, aby mie  mo liwo
wiadczenia us ugi, o której mowa, w pa stwie siedziby 

wykonawcy? 

 
Je eli tak, prosz  okre li , o jakie zezwolenie lub status cz onkowski 
chodzi, i wskaza , czy wykonawca je posiada:  

 
126 Je eli odno na dokumentacja jest dost pna w formie elektronicznej, 

prosz  wskaza : 
(adres internetowy, wydaj cy urz d lub organ, dok adne dane 
referencyjne dokumentacji): 

 

 
B: SYTUACJA EKONOMICZNA I FINANSOWA 

 
127 Wykonawca powinien przedstawi  informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiaj ca tub podmiot zamawiaj cy wymagaj  danych 

kryteriów kwalifikacji w stosownym og oszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w og oszeniu. 
 

128 Sytuacja ekonomiczna i finansowa Odpowied : 

129 1a)  Jego ( ogólny") roczny obrót w ci gu okre lonej liczby lat 
obrotowych wymaganej w stosownym og oszeniu lub 
dokumentach zamówienia jest nast puj cy: 

rok:  obrót:   waluta 

rok:  obrót: [   waluta 

rok:  obrót:   waluta 

130 i/lub  

131 1b)  Jego redni roczny obrót w ci gu okre lonej liczby lat 
wymaganej w stosownym og oszeniu lub dokumentach 
zamówienia jest nast puj cy (31): 

liczba  

lat ] 
redni  

obrót 

[   waluta 

132 Je eli odno na dokumentacja jest dost pna w formie 
elektronicznej, prosz  wskaza : 

(adres internetowy, wydaj cy urz d lub organ, dok adne dane 
referencyjne dokumentacji): 

  

133  
134 2a)  Jego roczny ( specyficzny") obrót w obszarze dzia alno ci 

gospodarczej obj tym zamówieniem i okre lonym w 
stosownym og oszeniu lub dokumentach zamówienia w ci gu 
wymaganej liczby lat obrotowych jest nast puj cy: 

rok:  obrót:   waluta 

rok:  obrót: [   waluta 

rok:  obrót:   waluta 

135 i/lub  

136 2b)  Jego redni roczny obrót w przedmiotowym obszarze i w 
ci gu okre lonej liczby lat wymaganej w stosownym 
og oszeniu lub dokumentach zamówienia jest nast puj cy 
(32): 

liczba  

lat 

 redni  

obrót 

  waluta 

137 Je eli odno na dokumentacja jest dost pna w formie 
elektronicznej, prosz  wskaza : 

(adres internetowy, wydaj cy urz d lub organ, dok adne dane 
referencyjne dokumentacji): 

                                                      
30 E, wykonawcy z 

 
innych  

31  ówienia 
32  
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138 3)  W przypadku gdy informacje dotycz ce obrotu (ogólnego lub 
specyficznego) nie s  dost pne za ca y wymagany okres, 
prosz  poda  dat  za o enia przedsi biorstwa wykonawcy lub 
rozpocz cia dzia alno ci przez wykonawc : 

 

139 4)  W odniesieniu do wska ników finansowych (33) okre lonych w 
stosownym og oszeniu lub dokumentach zamówienia 
wykonawca o wiadcza, e aktualna(-e) warto (-ci) 
wymaganego(-ych) wska nika(-ów) jest (s ) nast puj ca(-e): 

(okre lenie wymaganego wska nika - stosunek X do Y (34) - oraz 
warto ): 

140 35) 

141 Je eli odno na dokumentacja jest dost pna w formie 
elektronicznej, prosz  wskaza : 

(adres internetowy, wydaj cy urz d lub organ, dok adne dane 
referencyjne dokumentacji): 

 

142 5)  W ramach ubezpieczenia z tytu u ryzyka zawodowego 
wykonawca jest ubezpieczony na nast puj c  kwot : 

 

143 Je eli te informacje s  dost pne w formie elektronicznej, prosz
wskaza : 

(adres internetowy, wydaj cy urz d lub organ, dok adne dane 
referencyjne dokumentacji): 

 

144 6)  W odniesieniu do innych ewentualnych wymogów 
ekonomicznych lub finansowych, które mog y zosta
okre lone w stosownym og oszeniu lub dokumentach 
zamówienia, wykonawca o wiadcza, e 

 
 

145 Je eli odno na dokumentacja, która mog a zosta  okre lona w 
stosownym og oszeniu lub w dokumentach zamówienia, jest 
dost pna w formie elektronicznej, prosz  wskaza : 

(adres internetowy, wydaj cy urz d lub organ, dok adne dane 
referencyjne dokumentacji): 

 

 
C: ZDOLNO  TECHNICZNA I ZAWODOWA 

 
146 Wykonawca powinien przedstawi  informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiaj ca lub podmiot zamawiaj cy 

wymagaj  danych kryteriów kwalifikacji w stosownym og oszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w og oszeniu 
 

147 Zdolno  techniczna i zawodowa Odpowied : 

148 1a) Jedynie w odniesieniu do zamówie  publicznych na 
roboty budowlane: 

Liczba lat (okres ten zosta  wskazany w stosownym og oszeniu 
lub dokumentach zamówienia): 

149 W okresie odniesienia (36) wykonawca wykona
nast puj ce roboty budowlane okre lonego rodzaju: 

 

Roboty budowlane:  

 

150 Je eli odno na dokumentacja dotycz ca zadowalaj cego 
wykonania i rezultatu w odniesieniu do najwa niejszych robót 
budowlanych jest dost pna w formie elektronicznej, prosz
wskaza : 

(adres internetowy, wydaj cy urz d lub organ, dok adne dane 
referencyjne dokumentacji): 

 

151 1b)   Jedynie w odniesieniu do zamówie  publicznych na 
dostawy i zamówie  publicznych na us ugi: W okresie 
odniesienia (37) wykonawca zrealizowa nast puj ce g wne 
dostawy okre lonego rodzaju lub wy wiadczy  
nast puj ce g wne us ugi okre lonego rodzaju: Przy 
sporz dzaniu wykazu prosz  poda  kwoty, daty i odbiorców, 
zarówno publicznych, jak i prywatnych (38): 

Liczba lat (okres ten zosta  wskazany w stosownym og oszeniu 
lub dokumentach zamówienia):  

 

 
Opis Kwoty Daty Odbiorcy 

    

    

    

    

                                                      
33 Np stosunek aktywów do zobowi za  
34 Np stosunek aktywów do zobowi za  
35  
36  

 
37 ponad trzech lat. 
38 wszystkich odbiorcó
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152 2)   Mo e skorzysta z ustug nast puj cych pracowników 
technicznych lub s u b technicznych (39), w szczególno ci 
tych odpowiedzialnych za kontrol  jako ci: 

153 W przypadku zamówie  publicznych na roboty budowlane 
wykonawca b dzie móg  si  zwróci  do nast puj cych 
pracowników technicznych lub s u b technicznych o 
wykonanie robót: 

 

154 3)   Korzysta z nast puj cych urz dze  technicznych oraz 
rodków w celu zapewnienia jako ci, a jego zaplecze 

naukowo-badawcze jest nast puj ce: 

 

155 4)   Podczas realizacji zamówienia b dzie móg  stosowa
nast puj ce systemy zarz dzania a cuchem dostaw i 
ledzenia a cucha dostaw: 

 

156 5)   W odniesieniu do produktów lub us ug o z o onym 
charakterze, które maj  zosta  dostarczone, lub -
wyj tkowo - w odniesieniu do produktów lub us ug o 
szczególnym przeznaczeniu: 

 

157 Czy wykonawca zezwoli na przeprowadzenie kontroli (40) 
swoich zdolno ci produkcyjnych lub zdolno ci 
technicznych, a w razie konieczno ci tak e dost pnych mu 
rodków naukowych i badawczych, jak równie  rodków 

kontroli jako ci? 

 

158 6)   Nast puj cym wykszta ceniem i kwalifikacjami zawodowymi 
legitymuje si : 

 

159 a)   sam us ugodawca lub wykonawca:  
lub (w zale no ci od wymogów okre lonych w stosownym 
og oszeniu lub dokumentach zamówienia): 

a)  

160 b)   jego kadra kierownicza: b)  

161 7)   Podczas realizacji zamówienia wykonawca b dzie móg
stosowa  nast puj ce rodki zarz dzania 
rodowiskowego: 

 

162 8)   Wielko  redniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy 
oraz liczebno  kadry kierowniczej w ostatnich trzech latach s  
nast puj ce 

Rok:  rednie roczne zatrudnienie: 

  

  

  

163  Rok:  liczebno  kadry kierowniczej: 

  

  

  

164 9)   B dzie dysponowa  nast puj cymi narz dziami, 
wyposa eniem zak adu i urz dzeniami technicznymi na 
potrzeby realizacji zamówienia: 

 

165 10)   Wykonawca zamierza ewentualnie zleci podwykonawcom 
(41) nast puj c  cz  (procentow ) zamówienia: 

 

166 11)  W odniesieniu do zamówie  publicznych na dostawy:  

167 Wykonawca dostarczy wymagane próbki, opisy lub fotografie 
produktów, które maj  by  dostarczone i którym nie musi 
towarzyszy  wiadectwo autentyczno ci. 

 

168 Wykonawca o wiadcza ponadto, e w stosownych 
przypadkach przedstawi wymagane wiadectwa 
autentyczno ci. 

 

169 Je eli odno na dokumentacja jest dost pna w formie 
elektronicznej, prosz  wskaza : 

(adres internetowy, wydaj cy urz d lub organ, dok adne dane 
referencyjne dokumentacji): 

                                                      
39 W przypadku pracowników technicznych lub s u b technicznych nienale cych bezpo rednio do przedsi biorstwa danego wykonawcy, lecz na których zdolno ci 

wykonawca ten polega, jak okre lono w cz ci II sekcja C, nale y wype ni  odr bne formularze jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia. 
40 - w przypadku gdy instytucja ta wyra - 

 
41 oraz trzeby 

 
sekcja C). 
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170 12)   W odniesieniu do zamówie  publicznych na dostawy:  

171 Czy wykonawca mo e przedstawi  wymagane za wiadczenia 
sporz dzone przez urz dowe instytuty lub agencje kontroli 
jako ci o uznanych kompetencjach, potwierdzaj ce zgodno  
produktów poprzez wyra ne odniesienie do specyfikacji 
technicznych lub norm, które zosta y okre lone w stosownym 
og oszeniu lub dokumentach zamówienia? 

 

172 Je eli nie, prosz  wyja ni  dlaczego, i wskaza , jakie inne 
rodki dowodowe mog  zosta  przedstawione: 

 

173 Je eli odno na dokumentacja jest dost pna w formie 
elektronicznej, prosz  wskaza : 

(adres internetowy, wydaj cy urz d lub organ, dok adne dane 
referencyjne dokumentacji): 

 

 

D: SYSTEMY ZAPEWNIANIA JAKO CI I NORMY ZARZ DZANIA RODOWISKOWEGO 

 
174 Wykonawca powinien przedstawi  informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiaj ca lub podmiot zamawiaj cy wymagaj  

systemów zapewniania jako ci lub norm zarz dzania rodowiskowego w stosownym og oszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których 
mowa w og oszeniu. 

 

 
175 Systemy zapewniania jako ci i normy zarz dzania 

rodowiskowego 
Odpowied : 

176 Czy wykonawca b dzie w stanie przedstawi  za wiadczenia 
sporz dzone przez niezale ne jednostki, po wiadczaj ce 
spe nienie przez wykonawc  wymaganych norm zapewniania 
jako ci, w tym w zakresie dost pno ci dla osób 
niepe nosprawnych? 

 

177 Je eli nie, prosz  wyja ni  dlaczego, i okre li , jakie inne rodki 
dowodowe dotycz ce systemu zapewniania jako ci mog  zosta
przedstawione: 

 

178 Je eli odno na dokumentacja jest dost pna w formie 
elektronicznej, prosz  wskaza : 

 

179 Czy wykonawca b dzie w stanie przedstawi  za wiadczenia 
sporz dzone przez niezale ne jednostki, po wiadczaj ce 
spe nienie przez wykonawc  wymogów okre lonych systemów 
lub norm zarz dzania rodowiskowego? 

 

180 Je eli nie, prosz  wyja ni  dlaczego, i okre li , jakie inne rodki 
dowodowe dotycz ce systemów lub norm zarz dzania 
rodowiskowego mog  zosta  przedstawione: 

 

181 Je eli odno na dokumentacja jest dost pna w formie 
elektronicznej, prosz  wskaza : 

 

 

 

 
182 Wykonawca powinien przedstawi  informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiaj ca lub podmiot zamawiaj cy okre li y 

obiektywne ) niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które maj  by  stosowane w celu ograniczenia liczby kandydatowi którzy zostan  
zaproszeni do z o enia ofert tub prowadzenia dialogu. Te informacje, którym mog  towarzyszy wymogi dotycz ce (rodzajów) 
za wiadcze  tub rodzajów dowodów w formie dokumentów, które ewentualnie nale y przedstawi , okre lono w stosownym og oszeniu lub 
w dokumentach zamówienia^ o których mowa w og oszeniu. Dotyczy jedynie procedury ograniczonej, procedury konkurencyjnej z 
negocjacjami, dialogu konkurencyjnego i partnerstwa innowacyjnego; 

 

Wykonawca o wiadcza, e: 

 
183 Ograniczanie liczby kandydatów Odpowied : 
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184 W nast puj cy sposób spe nia obiektywne i niedyskryminacyjne 
kryteria lub zasady, które maj  by  stosowane w celu ograniczenia 
liczby kandydatów: 

 

185 W przypadku gdy wymagane s  okre lone za wiadczenia lub 
inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, prosz  wskaza
dla ka dego z nich, czy wykonawca posiada wymagane 
dokumenty: 

 (42) 

186 Je eli niektóre z tych za wiadcze  lub rodzajów dowodów w 
formie dokumentów s  dost pne w postaci elektronicznej (43), 
prosz  wskaza  dla ka dego z nich: 

(adres internetowy, wydaj cy urz d lub organ, dok adne dane 
referencyjne dokumentacji): 

44) 

 
 

 
 

 

 

Ni ej podpisany(-a)(-i) oficjalnie o wiadcza(-j ), e informacje podane powy ej w cz ciach ll-V s  dok adne i prawid owe oraz e 
zosta y przedstawione z pe n  wiadomo ci  konsekwencji powa nego wprowadzenia w b d. 

Ni ej podpisany(-a)(-i) oficjalnie o wiadcza(-j ), e jest (s ) w stanie, na danie i bez zw oki, przedstawi  za wiadczenia i inne 
rodzaje dowodów w formie dokumentów, z wyj tkiem przypadków, w których: 

a) instytucja zamawiaj ca lub podmiot   zamawiaj cy ma mo liwo  uzyskania odpowiednich dokumentów potwierdzaj cych 
bezpo rednio za pomoc  bezp atnej krajowej bazy danych w dowolnym pa stwie cz onkowskim (45), lub 

b) najp niej od dnia 18 pa dziernika 2018 r. (46),  instytucja zamawiaj ca lub podmiot zamawiaj cy ju  posiada odpowiedni
dokumentacj . 

 
Ni ej podpisany(-a)(-i) oficjalnie wyra a(-j ) zgod  na to, aby  

[ ] 
[wskaza  instytucj  zamawiaj c  lub podmiot zamawiaj cy okre lone w cz ci I, sekcja A] 

 
uzyska (-a)(-o) dost p do dokumentów potwierdzaj cych informacje, które zosta y przedstawione w  

[  
[wskaza cz /sekcj /punkt(-y), których to dotyczy] 

 
 

[ ] 
[okre li post powanie o udzielenie zamówienia: (skrócony opis, adres publikacyjny w Dzienniku Urz dowym Unii Europejskiej, numer referencyjny)] 

 

 
 

                                                      
42  
43  
44  
45 e referencyjne 

 
46 . 5 akapit drugi dyrektywy 2014/24/UE 

Dokument podpisany przez KRZYSZTOF
CIEŚLA
Data: 2019.05.06 14:03:34 CEST

Signature Not Verified
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Warszawa, dnia 30.04.2019 r.

 
 

 
 Cleaning Marynarska 21, 02 - 674

Warszawa, 
Warszaw  0000574493 (zwanej 

 
 

 
 

z przetargu 
nieograniczonego na w

, znak sprawy 7/DB/PN/2019 (zwanego dalej  
 

i podejmowania wsz
 

a)  
  SIWZ lub 
  

b)  
c) podpisywania 

 
d) 

 
e) 

 
f) reprezentac oraz Konsorcjum , Prezesem 

Krajowej Izby ej, KIO 
.  

 

. J
 

 
 
 
W imieniu Ever Cleaning Sp. z o. o. 
______________ 

Dokument podpisany
przez Małgorzata
Wysocka
Data: 2019.05.06
14:32:14 CEST

Signature Not
Verified



ING BANK   Akcyjna
ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice
www.ingbank.pl

KRS 0000005459
 Rejonowy Katowice-Wschód 

w Katowicach,  VIII Gospodarczy

NIP 634-013-54-75
  – 130 100 000,00 
  – 130 100 000,00 

Katowice, 2019-04-25

  STATYSTYCZNY 
Al.  208 

00-925 Warszawa
Gwarancja nr KLG58899IN19

 poinformowani,  nasz klient – EVER CLEANING  Z   
UL. MARYNARSKA 21, 02-674 WARSZAWA, zwany dalej  zamierza  do przetargu, którego 
przedmiotem jest „Wykonywanie   w budynku   Statystycznego w Warszawie, 
al.  208.”; 7/DB/PN/2019. Wiadomo nam   warunki przetargowe   wadium w 

 PLN 80 000,00   wniesione w formie gwarancji bankowej. 

W  z  ING Bank  S.A. z  w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, 
wpisany do Rejestru  w  Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach  VIII 
Gospodarczy Krajowego Rejestru  pod numerem KRS 0000005459, o kapitale  w kwocie 
130.100.000,00  oraz kapitale  w kwocie 130.100.000,00  NIP 634-013-54-75, niniejszym 

   bezwarunkowo i     do  
PLN 80 000,00 

na  pierwsze pisemne   
1. Oferta Wykonawcy  wybrana, lecz:

a) Wykonawca  podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach  
w ofercie; lub

b) Wykonawca nie  wymaganego zabezpieczenia  wykonania umowy; lub
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego    z przyczyn  po stronie 

Wykonawcy; lub
2. Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r.– Prawo  publicznych [Dz.U. 2017.1579 tekst jednolity z dnia 2017.08.24 (dalej ustawa)], z 
przyczyn  po jego stronie, nie   lub dokumentów   o 
których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy,  o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, 

 lub nie  zgody na poprawienie  o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, co 
 brak  wybrania oferty  przez  jako najkorzystniejszej.

 pisemne   powinno   do nas na adres: ING Bank  S.A., ul. Sokolska 34, 
40-086 Katowice, za  banku   rachunek, celem potwierdzenia,  podpisy 

 na    do osób uprawnionych do    w  
imieniu.

W przypadku dokonania  w ramach niniejszej gwarancji, kwota naszego  zostanie 
automatycznie zmniejszona o  dokonanej 

Gwarancja  od dnia 2019-05-07. Gwarancja wygasa dnia 2019-07-08, o ile przed  tego 
terminu nie otrzymamy  pisemnego    zgodnie z w/w warunkami. 

Niniejsza gwarancja nie podlega cesji.

Podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym za ING Bank  S.A.
Aleksandra  -  ING Bank  S.A.
Magdalena Czarnecka -  ING Bank  S.A.

Niniejsza gwarancja   w postaci elektronicznej i opatrzona kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi weryfikowanymi przy pomocy 
kwalifikowanych certyfikatów, zgodnie z warunkami   z dnia 5  2016 r. o  zaufania oraz identyfikacji elektronicznej [Dz.U. 
2016 poz. 1579 z dnia 2016-09-29.]. 
Lista  banku znajduje  na stronie internetowej banku: www.ingbank.pl/egwarancja Weryfikacja podpisów  jest on-line pod linkiem 
www.ingbank.pl/egwarancja.  Jako wymagany na stronie kod prosimy  ib7cxd

Bank jest administratorem danych osobowych beneficjentów gwarancji  osobami fizycznymi a    dane osobowe 
przedstawicieli ustawowych i  osób prawnych lub jednostek organizacyjnych  osobami prawnymi, które   

   informacji o przetwarzaniu przez Bank danych osobowych zawarta jest na stronie internetowej Banku 
https://www.ing.pl/indywidualni/tabele-i-regulaminy/regulacje/ochrona-danych-osobowych W przypadku wystawienia gwarancji na rzecz podmiotu 

   lub     prawnej beneficjent   do przekazania osobom fizycznym 
 w jego imieniu informacji administratora danych. 
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