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Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią niniejszej SIWZ. 
Wykonawca ponosi ryzyko niedostarczenia wszystkich wymaganych informacji i dokumentów 
oraz przedłożenia oferty nie odpowiadającej wymaganiom określonym przez 
Zamawiającego.  
 



 

 
 
 

                                                                                                            
 

AG.271.02.2017 

 

 

 

ROZDZIAŁ 1 
DANE ZAMAWIAJĄCEGO 

 
Nazwa:   Muzeum Sztuki w Łodzi 

Adres:  90-734 Łódź ul. Więckowskiego 36 

Telefon: 42 633 97 90 

Faks:   42 632 99 41 

Regon:   000 277 500 

NIP:   724 10 00 146 

E-mail:   muzeum@msl.org.pl 

www:  www.muzeumsztuki.pl/ www.msl.org.pl 

 

ROZDZIAŁ 2 

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

 

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na 
podstawie art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych 
(t.j. Dz.U. z 2015 r poz. 2164 oraz z 2016 poz. 831 i 996), ustawy z dnia 22 czerwca 2016 
r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 
z 2016 r poz. 1020)., zwane dalej ustawą PZP. 

2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, 
zwaną dalej „SIWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy PZP oraz aktów wykonawczych 
oraz przepisy kodeksu cywilnego. 

3. Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach 
wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP. 

 

ROZDZIAŁ 3  

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę kompleksowego 
sprzątania na zewnątrz i wewnątrz Muzeum Pałac Herbsta (MPH), położonego przy ulicy 
Przędzalnianej 72. 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki nr 7 do SIWZ. 

 

Słownik CPV:   

90910000-9 -usługi sprzątania 

90914000-7 -usługi sprzątania parkingów 

90620000-9 -usługi odśnieżania 

mailto:muzeum@msl.org.pl
http://www.muzeumsztuki.pl/
http://www.msl.org.pl/
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90630000-2 -usługi usuwania oblodzeń 

90918000-5 -usługi czyszczenia pojemników na odpadki 

90610000-6 -usługi sprzątania i zamiatania ulic 

45452000-0 -zewnętrzne czyszczenie budynków 

77300000-3 -usługi ogrodnicze 

77310000-6 -usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych 

77312000-0 -usługi usuwania chwastów 

77312100-1 -usługi odchwaszczania 

77314100-5 -usługi w zakresie  trawników 

77315000-1 -usługi w zakresie siewu 

77340000-5 -usługi okrzesywania drzew oraz przycinania żywopłotów 

 

2. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 
ust. 1 pkt 6. 

3. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę 
przedmiotu dostawy. 

4. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie 
umowy o pracę osób wykonujących usługę sprzątania na terenie MPH. 
 

ROZDZIAŁ 4 

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 

Termin wykonania zamówienia: od dnia 01 05 2017 r. do 30 04 2020 r. 

 

ROZDZIAŁ 5 

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:  

1. nie podlegają wykluczeniu; 

2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

      zdolności technicznej lub zawodowej:  

A. Zamawiający uzna za spełniony warunek, jeżeli Wykonawcy wykażą, że wykonali,  
a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonują, w okresie 
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej 
działalności jest krótszy – to w tym okresie - co najmniej 1 usługę polegającą na usłudze 
sprzątania terenów zewnętrznych i wewnętrznych przez okres 12 miesięcy (bez przerwy) 
na łączną kwotę co najmniej 100.000,00 zł brutto (słownie: sto tysięcy złotych brutto). 
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Zamawiający, w przypadku gdy przedmiotem zamówienia są świadczenia okresowe i 
ciągłe – tak jak w niniejszym postępowaniu - dopuszcza nie tylko zamówienia wykonane 
(tj. zakończone), ale również wykonywane. W takim przypadku część zamówienia już 
faktycznie wykonana musi wypełniać ww. wymogi określone przez Zamawiającego. 

 

3. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada 
wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych 
wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny 
wpływ na realizację zamówienia. 

4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki,  
o których mowa w rozdz. 5.2. niniejszej SIWZ zostaną spełnione wyłącznie wtedy, gdy 
przynajmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
wykaże, że zrealizował ww. usługi. 

5. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w rozdz.  
5. 2. niniejszej SIWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego 
zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub 
sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru 
prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.  

6. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa w rozdz. 5. 5 
niniejszej SIWZ wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy: 

A. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów 
udowodni zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował 
niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając 
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 
zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

B. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności 
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają 
na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu 
oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o 
których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt. 1. 

C. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych 
lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych 
podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji 
których te zdolności są wymagane. 

 

ROZDZIAŁ 5a 

PODSTAWY WYKLUCZENIA, OKRESLONE W ART. 24 UST. 5 

 

Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu nie będzie korzystał z możliwości 
wykluczenia Wykonawców na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy PZP. 

 

ROZDZIAŁ 6 

WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE 
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA 
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1. W celu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do 
wykluczenia o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt.13-22, art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp, 
Wykonawca obowiązany jest dołączyć do oferty (czyli Formularza ofertowego – Załącznik 
3 oraz Wykaz  doświadczenia osoby wykonującej  sprzątanie - Załącznik nr 5) 
następujące dokumenty:  

A. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, zgodne ze wzorem określonym  
w Załączniku nr 1 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowić będą 
wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia 
warunki udziału  
w postępowaniu.  

B. w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, 
aktualne oświadczenie, zgodne ze wzorem określonym w Załączniku nr 1 do 
SIWZ, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.  

C. w przypadku, gdy Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu 
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w 
zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu 
składa także, aktualne oświadczenie, zgodne ze wzorem określonym w 
Załączniku nr 1 do SIWZ. 

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

3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi 
udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi 
zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych 
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji 
zamówienia.  

4. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności 
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na 
wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz będą, 
czy nie, zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 
ust. 1 pkt 13–22 ustawy Pzp.  

5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli 
podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.  

6. Treść zobowiązania lub innego dokumentu, o którym mowa w pkt. 3  musi określać:  

A. zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

B. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy 
wykonywaniu zamówienia publicznego; 

C. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia 
publicznego; 

D. czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do 
warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji 
zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności 
dotyczą. 
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7. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została 
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie (nie krótszym niż 5 dni), 
aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:  

A. potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie:  

Zdolności technicznej lub zawodowej:  

a. wykazu usług wykonanych (Załącznik nr 2) a w przypadku usług ciągłych lub 
okresowych – wykonywanych - w okresie ostatnich 3 lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – 
w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, 
na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów 
określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, 
przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty 
wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonane, a jeżeli z 
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w 
stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.  

B. Dokument potwierdzający brak podstaw do wykluczenia na podstawie art.24 ust. 
1 pkt.23)  

a.  w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 
ust.1 pkt.23) ustawy Pzp Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia 
przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o których mowa w 
art. 86 ust.5 Ustawy (informacja z otwarcia ofert) składa oświadczenie o 
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej;  

 w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 
wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź 
informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie 
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia. 

 W przypadku konsorcjum, oświadczenie składa oddzielnie każdy z 
wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

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

c. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą 
ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia 
umowy o udzielenie zamówienia publicznego. Uwaga: w przypadku 
wspólników spółki cywilnej nie jest wymagane składanie ww. pełnomocnictwa, 
gdy z załączonych do oferty dokumentów wynika umocowanie wspólnika 
podpisującego ofertę do reprezentowania spółki cywilnej.  

d. UWAGA: Zamawiający zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych zastrzega możliwość dokonania jako pierwszej czynności oceny 
ofert, a następnie zbadania czy wykonawca, którego oferta została oceniona 
jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w 
postępowaniu. 
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8. W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia 
Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może 
żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 
2016 r., poz. 1126). 

9. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w rozdz. 6. 1. niniejszej 
SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w 
art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia 
postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą 
wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, 
uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich 
złożenia oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie 
postępowania. 

10. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego 
oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia 
warunki udziału w postępowaniu. 

11. Jeżeli Wykonawca, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może zbadać, czy nie 
podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, 
który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert. 

12. W przypadku wykonawców zagranicznych : 

a. obowiązują przepisy Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016 r. w 
sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

b. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał 
dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem 
zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed 
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 
gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby.  

c. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na 
język polski.  
W razie wątpliwości uznaję się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.  

d. W celu przeliczenia na PLN wszystkich wartości i danych finansowych podanych 
w innych walutach niż złoty polski, Zamawiający zastosuje średni kurs 
Narodowego Banku Polskiego (NBP) aktualny na dzień publikacji ogłoszenia o 
zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych 

13. Każdy z Wykonawców  wspólnie ubiegających się o zamówienie ( art. 25a ust 6 ustawy 
PZP).   składa  oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz 
oświadczenie  o braku podstaw do wykluczenia, przy czym wobec Wykonawców 
składających wspólną ofertę obowiązują zasady SIWZ dotyczące Wykonawcy; patrz 
rozdział VII SIWZ. 

 

ROZDZIAŁ 7 

INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO  
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 
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1. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz 
Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty, 
umowy oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdziale 6 niniejszej SIWZ 
(również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania o którym mowa w art. 26 ust. 3 
ustawy PZP) dla których dopuszczalna jest forma pisemna. 

2. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się 
numerem sprawy określonym w SIWZ. 

3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę 
pisemnie winny być składane na adres: Muzeum Sztuki w Łodzi ul. Więckowskiego 36, 
92-734. 

4. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę 

drogą elektroniczną winny być kierowane na adres: muzeum@msl.org.pl. 

5. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane w formie 
elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu 
ich otrzymania. 

6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.  

7. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do 
końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert, Zamawiający udzieli 
wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania 
ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym 
mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić 
wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zamawiający zamieści wyjaśnienia 
na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ. Przedłużenie terminu składania 
ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku. 

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

9. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców. 

10. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest 

Pani Anna Mówińska - muzeum@msl.org.pl. 

 

ROZDZIAŁ 8 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

 

Nie wymaga się wniesienia wadium. 

 

ROZDZIAŁ 9 

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

 

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. (art. 85 ust. 5 ustawy PZP). 

mailto:muzeum@msl.org.pl
mailto:muzeum@msl.org.pl
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2. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia 
umowy, samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, z tym że Zamawiający może tylko 
raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do 
Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie 
dłuższy jednak niż 60 dni. 

 

ROZDZIAŁ 10 

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT 

1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:  

A. Wypełniony Formularz ofertowy - Załącznik nr 3 do SIWZ 

B. Oświadczenie wymienione w rozdziale 6. 1-4 niniejszej SIWZ 

C. Zobowiązania podmiotów zasobów 

D. Wykaz  doświadczenia osoby wykonującej  sprzątanie - załącznik nr 5 (jeśli 
dotyczy) 

2. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

3. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. W przypadku złożenia przez 
Wykonawcę więcej niż jednej oferty, wszystkie oferty zostaną odrzucone na podstawie 
art. 89 ust. 1 pkt 1  
w związku z art. 82 ust. 1 ustawy. 

4. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 

5. Wskazane jest, aby wszystkie zapisane, zadrukowane strony oferty były kolejno 
ponumerowane i złączone w sposób uniemożliwiający jej zdekompletowanie. 

6. Zamawiający zaleca wykorzystanie formularzy załączonych do SIWZ. 

7. Wykonawca nie może dokonywać zmian w treści Formularza cenowego, oraz 
pozostałych dokumentach przygotowanych przez Zamawiającego, a w szczególności 
usuwać jakichkolwiek jego zapisów. 

8. Ofertę należy sporządzić w języku polskim na maszynie do pisania, komputerze lub inną 
trwałą  
i czytelną techniką biurową. 

9. Wszelkie poprawki, zmiany lub wykreślenia w tekście oferty muszą być parafowane przez 
osobę upoważnioną do podpisywania oferty. 

10. Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez osobę/osoby uprawnione do 
reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. 

11. Jeżeli upoważnienie do podpisywania oferty, oświadczeń, reprezentowania 
Wykonawcy/Wykonawców w postępowaniu wynika z pełnomocnictwa - winno być ono 
udzielone (podpisane) przez osobę /osoby uprawnione zgodnie z wpisem do właściwego 
rejestru oraz dołączone do oferty. Pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału 
lub kopii potwierdzonej notarialnie. 

12. Zapis ustępu 11 stosuje się odpowiednio do dalszych pełnomocnictw. 

13. Wymagane w SIWZ dokumenty, jeśli są sporządzone w języku obcym muszą być 
złożone wraz  
z tłumaczeniem na język polski. 
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14. Jeżeli według Wykonawcy oferta będzie zawierała informacje stanowiące tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, dane te 
należy umieścić w oddzielnej kopercie wewnątrz oferty, opisanej: „Informacje będące 
tajemnicą przedsiębiorstwa” oraz wskazać numery stron stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa.  
W innym przypadku wszystkie informacje zawarte w ofercie będą uważane za ogólnie 
dostępne i mogą być udostępnione pozostałym Wykonawcom razem z protokołem 
postępowania. Zastrzeżenie informacji, danych, dokumentów lub oświadczeń 
niestanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o nieuczciwej 
konkurencji powoduje ich odtajnienie. 

15. Jeżeli oferta jest składana przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia, Wykonawcy ci ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub 
nienależyte wykonanie zobowiązania. 

16. Oferta Wykonawców, którzy będą ubiegać się wspólnie o udzielenie zamówienia musi 
być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców 
występujących wspólnie. 

17. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie  
o udzielenie zamówienia, do oferty musi być załączony dokument ustanawiający 
pełnomocnika Wykonawców występujących wspólnie do reprezentowania ich w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi być złożone w formie 
oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii. 

18. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz  
w przypadku podmiotów, o których mowa w rozdziale 5 ust. 3, kopie dokumentów 
dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów maja być poświadczone za 
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty. 

19. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w zaklejonym, nienaruszonym opakowaniu  
z napisem „OFERTA „Świadczenie usługi kompleksowego sprzątania Muzeum Pałac 
Herbsta” Nr postępowania AG.271.02.2017 NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM ……….. 
Godz. ……” (w miejsce kropek należy wpisać aktualną datę i godzinę otwarcia ofert, 
określoną przez Zamawiającego)” oraz nazwą, dokładnym adresem i numerami 
telefonów Wykonawcy (dopuszcza się odcisk pieczęci). Zamawiający nie ponosi 
odpowiedzialności za otwarcie oferty przed terminem  
w przypadku nieprawidłowego oznaczenia koperty. 

20. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy PZP oferty 
składane  
w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich 
otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. 
Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że 
nie mogą one być udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje 
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

21. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były 
przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem 
„tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych 
elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane 
w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń. 
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22. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu 
ustawy  
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować 
będzie zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich 
odtajnieniem. 

23. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie  
w trybie art. 90 ustawy PZP, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić 
będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica 
przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie Zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie 
w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane 
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

24. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej 
oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu 
zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być 
złożone wg takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio 
oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy 
otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności 
procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty. 

25. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z 
postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad 
jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty 
oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu 
poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty 
ofert wycofywanych nie będą otwierane. 

26. Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie 
spełniania warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, 
Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia 
wszczęcia postępowania. 

27. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 
3 ustawy PZP zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP). Wszelkie niejasności 
i wątpliwości dotyczące treści zapisów w SIWZ należy zatem wyjaśnić  
z Zamawiającym przed terminem składania ofert w trybie przewidzianym w rozdziale 7 
niniejszej SIWZ. Przepisy ustawy PZP nie przewidują negocjacji warunków udzielenia 
zamówienia, w tym zapisów projektu umowy, po terminie otwarcia ofert. 

 

 

ROZDZIAŁ 11 

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

 

1. Miejsce składania ofert – Muzeum Sztuki w Łodzi 90-734 ul. Więckowskiego 36, 
kancelaria. 

2. Termin składania ofert – do dnia  13 kwietnia 2017 r. do godz. 9.00 

3. Miejsce otwarcia ofert – w siedzibie Zamawiającego - sekretariat. 

4. Termin otwarcia ofert – dnia 13 kwietnia 2017 r. o godz. 9.30 
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ROZDZIAŁ 12 

OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY 

1. Cenę oferty stanowi całkowity koszt zamówienia jako wynagrodzenie za cały okres 
trwania umowy. 

2. W cenie oferty należy uwzględnić wszystkie koszty wykonania zamówienia. 

3. Cena powinna zawierać w sobie ewentualne upusty proponowane przez Wykonawcę 
(niedopuszczalne są  negocjacje cenowe). 

4. Cenę oferty należy przedstawić w formularzu ofertowym - Załącznik nr 3 do SIWZ. 

5. Cenę należy podać w złotych (PLN) i zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku. 

6. Cena oferty wg definicji ceny  z art. 2 pkt 1. ustawy Prawo zamówień publicznych (…) 
jest ceną  
w rozumieniu ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (…), tzn. ceną brutto.  

7. W przypadku Wykonawcy zagranicznego, który na podstawie odrębnych przepisów nie 
jest zobowiązany do uiszczania podatku VAT (lub ceł) na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej i który w Formularzu Oferty poda cenę z zerową stawką VAT, Zamawiający na 
etapie oceny  
i porównywania ofert doliczy do ceny ofertowej podatek od towarów i usług VAT (lub cło), 
zgodnie z art. 2 pkt 1 Ustawy "Prawo Zamówień Publicznych" mówiącym o cenie  w 
rozumieniu art.3 ust.1 pkt1 Ustawy o cenach z dnia 5 lipca 2004r. (Dz.U. 2001 nr 97 poz. 
1050). Powyższe wynika z konieczności ustalenia kwoty, która będzie realnie obciążała 
budżet Zamawiającego  
z tytułu realizacji zamówienia. 
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ROZDZIAŁ 13 
OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ  

KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY 

 
1. W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnią postawione warunki udziału w 

postępowaniu Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie kryterium: 

 

 
LP
. 

KRYTERIUM  
SPOSÓB OBLICZENIA 

WAGA 

1. 
Cena ofertowa: 
 

Cena= cena najtańszej 

oferty/cenę badanej ofert x 60  

 
60 
 

2. 
  

Doświadczenie osoby 
wykonującej sprzątanie w 
obiektach użyteczności 
publicznej typu pałac, 
dworek, rezydencja 

Za doświadczenie  osoby 
wykonującej sprzątanie w obiektach 
użyteczności publicznej typu pałac, 
dworek, rezydencja 
Wykonawca otrzyma pkt: 
• powyżej 7 lat – 20 pkt 
• 5 – 6 lat – 10 pkt 
• 3 – 4 lat – 5 pkt 
•             1 – 2 lat – 1 pkt 
•             poniżej roku  – 0 pkt 

20 

Doświadczenie osoby 
wykonującej sprzątanie w 
pokojach gościnnych albo 
hotelach  

Za doświadczenie  osoby 
wykonującej sprzątanie w pokojach 
gościnnych albo hotelach  
Wykonawca otrzyma pkt: 
• powyżej 7 lat – 20pkt 
• 5 – 6 lat – 10 pkt 
• 3 – 4 lat – 5 pkt 
• 3 – 4 lat – 5 pkt 
•             1 – 2 lat – 1 pkt 
•             poniżej roku  – 0 pkt 

20 

1. Doświadczenie osoby wykonującej sprzątanie  w obiektach użyteczności publicznej 

typu pałac, dworek, rezydencja oraz Doświadczenie osoby wykonującej sprzątanie 

w pokojach gościnnych albo hotelach oceniane będzie na podstawie informacji 

umieszczonych przez Wykonawcę w formularzu „Wykaz doświadczenia osoby 

wykonującej sprzątanie” stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ.  

2. Punkty będą przyznawane, gdy Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie 

dysponować osobą skierowaną do sprzątania posiadającą doświadczenie w 

sprzątaniu w obiektach użyteczności publicznej typu pałac, dworek, rezydencja lub 

sprzątaniu w pokojach gościnnych albo hotelach. 

3. Zamawiający informuje, że do formularza „Wykaz doświadczenia osoby wykonującej 

sprzątanie ” będzie miał zastosowanie art. 87 ust 1 Pzp. 

4. Brak wypełnienia formularza „Wykaz  doświadczenia osoby wykonującej  

sprzątanie” stanowiącego Załącznik nr 5  do  SIWZ oznaczać będzie, że sprzątanie 

będzie realizowane przez osoby bez doświadczenia. Wykonawca w tym wypadku 

otrzyma 0 punktów. 

 
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która będzie posiadała największą łączną 
ilość punktów obliczonych w oparciu o powyższe kryteria. 
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5. Jeżeli dwie lub więcej ofert uzyskają łącznie taką samą liczbę punktów, Zamawiający 
spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną. 

6. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta jako ważna, tj. spełnia 
wszystkie postawione warunki zamówienia i równocześnie otrzyma najwyższą liczbę 
punktów wg ww. kryteriów oceny ofert. 

7. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku 
podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w 
zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu 
oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, 
który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

8. W związku z powyższym Wykonawca wewnątrzwspólnotowy a spoza Polski, którego 
sprzedaż jest eksportem towarów i usług i w kraju jego siedziby podlega zwolnieniu z 
podatku VAT,  
w złożonej ofercie powinien pominąć stawkę podatku VAT. 

9. Jeżeli taka oferta będzie zawierała stawkę podatku VAT kraju Wykonawcy, Zamawiający 
pominie tę stawkę i zastosuje tryb określony w pkt 3. 

 

ROZDZIAŁ 14 

INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO 
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNEGO 

 

1. Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta umowa, której 
istotne warunki zostały określone w rozdziale 17 SIWZ. 

2. Jeżeli oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie zostanie wybrana, Zamawiający 
może zażądać przed zawarciem umowy, umowy regulującej współpracę tych 
Wykonawców. 

 

ROZDZIAŁ 15 

INFORMACJE DOTYCZĄCE PROCEDURY 

 

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych; 

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych; 

3. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej; 

4. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej; 

5. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia; 

6. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem  
art. 93 ust. 4 ustawy pzp. 

7. Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 
przypadku nie przyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz nie 
podlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie 
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Europejskiego Porozumienie  
o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub 
części zamówienia 

8. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w części niniejszego zamówienia, przy 
czym wtedy żąda od Wykonawcy składającego ofertę wskazania w ofercie części 
zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.  

9. Wykonawca nie może powierzyć podwykonawcom wykonania całości zamówienia.  

 

ROZDZIAŁ 16 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA 

NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

 

Zamawiający nie wymaga złożenie Zabezpieczenie należytego wykonania umowy  na 
pokrycie roszczeń z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy. 

ROZDZIAŁ 17 

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO 
TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 

Wzór umowy stanowi – Załącznik nr 6 do SIWZ  

ROZDZIAŁ 18 

POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 
WYKONAWCY  
W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

 

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a  także innemu podmiotowi, jeżeli ma 
lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę 
w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.  

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

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od:  

A. określenia warunków udziału w postępowaniu;  

B. wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;  

C. odrzucenia oferty odwołującego; 

D. opisu przedmiotu zamówienia;  

E. wyboru najkorzystniej oferty.  

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, 
której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie 
zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne 
uzasadniające wniesienie odwołania. 
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5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci elektronicznej, 
podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy 
ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego 
wymagania dla tego rodzaju podpisu.  

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do 
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed 
upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią 
odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii 
nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej.  

7. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności 
Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostało przesłane w 
sposób określony w 180 ust. 5 ustawy zdanie drugie, albo w terminie 10 dni – jeżeli 
zostały przesłane w inny sposób.  

8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu i wobec postanowień SIWZ, wnosi się  
w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych 
lub SIWZ na stronie internetowej.  

9. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w art. 182 ust. 1 i 2 ustawy, wnosi się  
w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności 
można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego 
wniesienia.  

10. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować 
Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub 
zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie 
przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy.  

11. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji, Zamawiający powtarza 
czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców w 
sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności. Odwołanie dotyczące takiej czynności 
nie przysługuje. 

12. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni 
od otrzymania kopii odwołania ( art. 185 ust 2PZP). 

13. Do postępowania odwoławczego mają zastosowanie odpowiednio przepisy Kodeksu 
postępowania cywilnego o sądzie polubownym, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej. 

14. Na orzeczenie Izby, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje 
skarga do sądu ( art. 198a PZP). 

15. Skargę wnosi się do Sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca 
zamieszkania Zamawiającego. 

16. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia 
orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi  
w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 
2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 1113) jest równoznaczne z jej 
wniesieniem.  

17. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego właściwemu 
sądowi w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.  
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18. W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skargę może wnieść także Prezes Urzędu. 
Prezes Urzędu może także przystąpić do toczącego się postępowania. Do czynności 
podejmowanych przez Prezesa Urzędu stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 
17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 101, ze 
zm.) o prokuratorze.  

19. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego 
oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich 
uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o 
zmianę orzeczenia w całości lub w części.  

20. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również 
organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy PZP. 
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ROZDZIAŁ 19 

Wykaz załączników do SIWZ 

 

Załącznik nr 1 –  Oświadczeń Wykonawcy 

Załącznik nr 2 –  Wykazu usług  

Załącznik nr 3 –    Formularz ofertowy 

Załącznik nr 4 –   Grupa Kapitałowa 

Załącznik nr 5 –   Wykaz  doświadczenia osoby wykonującej  sprzątanie 

Załącznik nr 6 –   Wzór umowy  

Załącznik nr 7 –   Opis przedmiotu zamówienia  
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Załącznik nr 1 do SIWZ 

 

OŚWIADCZENIA WYKONAWCY 
 

 

Przystępując do postępowania znak AG.271.02.2017 pn. „Świadczenie usługi kompleksowego 
sprzątania Muzeum Pałac Herbsta”: 

działając w imieniu Wykonawcy: 

                   
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………… 

(podać nazwę i adres Wykonawcy) 

Oświadczam, że na dzień składania ofert nie podlegam wykluczeniu z 
postępowania  

i spełniam warunki udziału w postępowaniu 
W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy PZP wykluczy: 

1. wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony 

do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia; 
2. wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 

a) o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 
258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z 

późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 

176), 
b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – 

Kodeks karny, 
c) skarbowe, 

d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania 

wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej (Dz. U. poz. 769); 

3. wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki 
w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-
akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 2; 

4. wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną  
o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 
chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w 
sprawie spłaty tych należności; 

5. wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził 
zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki 
udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie 

przedstawić wymaganych dokumentów; 
6. wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające  

w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

7. wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać 
informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

8. wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego 

pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub 
innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że 
spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez 

wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu; 

9. wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji 

między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie 

wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych; 
10. wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o 

zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności 

podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 
oraz z 2016 r. poz. 437); 

11. wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o 
zamówienia publiczne; 

12. wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy  

z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 

1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału 
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w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia 

konkurencji  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
 

……………………………………………………… 

pieczęć Wykonawcy 

 

 

 

 
..................................................................................... 
Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 

 

Informacja w związku z poleganiem na zasobach innych podmiotów 
 

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez 
zamawiającego SIWZ polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: 

 

Nazwa podmiotu Zakres udostępnienia 

  

  

  

  

  

………………………………………………………
. 

pieczęć Wykonawcy 

 

 

..................................................................................... 
Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 

Oświadczenie dotyczące podmiotu, na którego zasoby powołuje się 
wykonawca 

 

 

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby 

powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………… 
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(podać pełną nazwę/firmę, adres,  
a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia  
z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………………
……. 

pieczęć Wykonawcy 

 

 

..................................................................................... 
Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 

 

Oświadczenie dotyczące podwykonawcy niebędącego podmiotem, na którego 
zasoby powołuje się wykonawca 

 

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami: 

 
……………………………………………………………………..………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….…… 
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie 
zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

……………………………………………………
…. 

pieczęć Wykonawcy 

 

 

..................................................................................... 
Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE ZDOLNOŚCI TECHNICZNEJ, ZAWODOWEJ, 
FINANSOWEJ WYKONAWCY 

 
 

Oświadczam, że na dzień składania ofert spełniam warunki udziału w postępowaniu postawione w 
SIWZ. 

 

……………………………………………………
…. 

pieczęć Wykonawcy 

 

 

..................................................................................... 
Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI 
 

 
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniu są aktualne  
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji  wprowadzenia 
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji 
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………………………………………………………. 

pieczęć Wykonawcy 

 

 

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

Data i podpis upoważnionego  
przedstawiciela Wykonawcy 
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Załącznik nr 2 do SIWZ 

WYKAZ WYKONANYCH USŁUG 

„Świadczenie usługi kompleksowego sprzątania Muzeum Pałac Herbsta” 

 
działając w imieniu i na rzecz (nazwa i adres Wykonawcy) 
 

 

Oświadczamy, iż wykonałem w okresie ostatnich  3 lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie 
wykonałem - co najmniej 1 usługę polegającą na usłudze sprzątania terenów zewnętrznych 

i wewnętrznych przez okres 12 miesięcy (bez przerwy) na łączną kwotę co najmniej 
100.000,00 zł brutto. 

Lp. 

Odbiorca 
usługi  

(nazwa i 
adres) 

Przedmiot usługi 
Cena 
usługi 

Okres, w 
którym 

realizowane 
były usługi  
(od – do) 

  
 

Usługa sprzątania terenów zewnętrznych i 
wewnętrznych 
obiektów…………………………….. 
 
…………………………………………………. 
 
…………………………………………………. 
 

  

  
 
 
 

   

  
 
 
 

   

  
 
 
 

   

 
W celu potwierdzenia, że usługi wskazane w tabeli były wykonane należycie, na wezwanie 
zamawiającego załączymy do oferty dowody. 
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…………………………………………………. 

pieczęć Wykonawcy 

 

 

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

Data i podpis upoważnionego  
przedstawiciela Wykonawcy 

 
 



 

 
 
 

                                                                                                            
 

AG.271.02.2017 

 

 

  

 
Załącznik nr 3 do SIWZ 

FORMULARZ OFERTOWY 
do postępowania AG.271.02.2017 

Nazwa Wykonawcy ______________________________________________ 

Adres Wykonawcy  ______________________________________________ 

TEL./FAX:  ______________________________________________ 

e-mail:    ______________________________________________ 

Nawiązując do ogłoszonego przetargu nieograniczonego na wyłonienie wykonawcy w 

przedmiocie pt: „Świadczenie usługi kompleksowego sprzątania Muzeum Pałac 

Herbsta”: 

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie objętym 
„Specyfikacją istotnych warunków zamówienia”  

 
Cena brutto zamówienia (36 miesiące) _________________________ zł brutto 

Słownie ___________________________________________________________ 

w tym:  

 

 
2. Warunki płatności: zgodnie z zapisami SIWZ. 

3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany  

w SIWZ tj. 30 dni od daty jej otwarcia. 

4. Oświadczamy, że w całości i bez zastrzeżeń akceptujemy warunki zawarte we wzorze 

umowy będącej częścią składową do specyfikacji istotnych warunków zamówienia  

i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na 

warunkach określonych we wzorze umowy, w miejscu i terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego. 

5. Oświadczamy, że cena ofertowa zawiera wszelkie koszty wykonania zamówienia. 

 MPH 

Razem część zewnętrzna 

obiektu 

część wewnętrzna 

obiektu 

Cena brutto za 1 m-c   
 

Cena brutto za 36 m-

ce 
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6. Oświadczamy, iż oferujemy przedmiot zamówienia zgodny z wymaganiami i warunkami 

opisanymi w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 

2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) – zwanej dalej „ustawą Pzp” oraz określonymi przez 

zamawiającego w SIWZ. 

7. Niżej podany zakres wykonywać będą w moim imieniu podwykonawcy: 

 

Część / zakres zamówienia Nazwa (Firma) podwykonawcy1 

  

  

 
8. Na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, żadne z informacji zawartych w ofercie nie 

stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji / wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w 
związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym 
uczestnikom postępowania2: 

 

Lp. Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji 
Strony w ofercie  

od nr do nr 

    

    

 
9. Rodzaj przedsiębiorstwa jakim jest Wykonawca (zaznaczyć właściwą opcję)3: 

 Mikroprzedsiębiorstwo -Małe przedsiębiorstwo -Średnie przedsiębiorstwo 
 
10. Wybór oferty prowadzić będzie do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego 

w zakresie następujących towarów/usług:  

……………………………………………………………………………………………………4 
Wartość ww. towarów lub usług bez kwoty podatku wynosi:………………………….5 

 
11. Kompletna oferta zawiera: 

 
…………………………………………………………………………………………………… 
 

                                                 
1 Nazwę (Firmę) podwykonawcy należy podać wyłącznie wówczas, gdy wykonawca powołuje się na zasoby 
podwykonawcy, tj. w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp 
2 Wykonawca skreśla niepotrzebne. 
3     W przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną należy wypełnić dla każdego podmiotu osobno. 
Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa 
nie przekracza 2 milionów EUR. 
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa 
nie przekracza 10 milionów EUR.  
Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które 
zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie 
przekracza 43 milionów EUR. 
4   Wypełnić, o ile wybór oferty prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami 
o podatku od towarów i usług w przeciwnym razie pozostawić niewypełnione. 
5     j/w przypis 6. 



 

 
 
 

                                                                                                            
 

AG.271.02.2017 

 

 

…………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
Miejscowość ................................................................. dnia ........................................ 
2017 r. 
            
 
 
  .............................................................................. 
 (pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu 
wykonawcy) 
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Załącznik Nr 4 do SIWZ 

OŚWIADCZENIE – GRUPA KAPITAŁOWA 

„Świadczenie usługi kompleksowego sprzątania Muzeum Pałac Herbsta”: 
 
 

 
oświadczam/y, że6   ………………………………………………………….. (nazwa podmiotu): 

1) nie należę/nie należymy do żadnej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 
r.  
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184 z późniejszymi zmianami)*; 

2) z żadnym z Wykonawców, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu nie należę/nie 
należymy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie 
konkurencji  
i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184 z późniejszymi zmianami)*; 

3) wspólnie z …………………………………………………………….. należę/należymy do tej 
samej grupy kapitałowej  
w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 
2015 r. poz. 184 z późniejszymi zmianami) i przedkładam/y niżej wymienione dowody, że 
powiązania miedzy nami nie prowadzą do zakłócania konkurencji w niniejszym 
postępowaniu*: 

1. ………………………………………….. 

2. ………………………………………….. 

3. ………………………………………….. 

* niepotrzebne skreślić  
 
 
Miejscowość ................................................................. dnia ........................................ 2017 r. 
 
 
 
 ................................................................................... 
(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy) 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
6 W sytuacji, gdy Wykonawca w ogóle nie należy do żadnej grupy kapitałowej (punkt 1) może złożyć niniejsze świadczenie 

razem z ofertą. W pozostałych przypadkach (punkt 2 i 3) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie 
internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, przekazuje oświadczenie Zamawiającemu. 
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Załącznik nr 5 do SIWZ

 
Wykaz  doświadczenia osoby wykonującej  sprzątanie 

Podlegający ocenie kryteriami 
 

 
działając w imieniu i na rzecz (nazwa i adres 
Wykonawcy)_______________________________ 
 

Lp
. 

Imię i Nazwisko  

Zakres 
doświadczenia 

oraz zakres 
czynności przy 

realizacji 
zamówienia 

Posiadane doświadczenie 
(należy podać krótki opis posiadanego 

oświadczenia 
ze wskazaniem lat  

 i miejsc pracy) 

Podstawa do 
dysponowani
a daną osobą 

1  Osoba 
wykonująca 
sprzątanie w 

obiektach 
użyteczności 

publicznej typu 
pałac, dworek, 

rezydencja 

Miejsce pracy 
…………………………………………
……………………………………… 
Ilość lat pracy w m-cach 
…………………………… 
Krótki opis 
………………………………….……
…………………………………………
…………………………………………
………………………………….…… 
Miejsce pracy 
…………………………………………
……………………………………… 
Ilość lat pracy w m-cach 
…………………………… 
Krótki opis 
………………………………….……
…………………………………………
…………………………………………
………………………………….…… 
Miejsce pracy 
…………………………………………
……………………………………… 
Ilość lat pracy w m-cach 
…………………………… 
Krótki opis 
………………………………….……
…………………………………………
…………………………………………
………………………………….…… 
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2  Osoba 
wykonująca 
sprzątanie w 
pokojach 
gościnnych albo 
hotelach 

Miejsce pracy 
…………………………………………
……………………………………… 
Ilość lat pracy w m-cach 
…………………………… 
Krótki opis 
………………………………….……
…………………………………………
…………………………………………
………………………………….…… 
Miejsce pracy 
…………………………………………
……………………………………… 
Ilość lat pracy w m-cach 
…………………………… 
Krótki opis 
………………………………….……
…………………………………………
…………………………………………
………………………………….…… 
Miejsce pracy 
…………………………………………
……………………………………… 
Ilość lat pracy w m-cach 
…………………………… 
Krótki opis 
………………………………….……
…………………………………………
…………………………………………
………………………………….…… 

 

 

 
 

……………………………………………………
…. 

pieczęć Wykonawcy 

 

 

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

Data i podpis upoważnionego  
przedstawiciela Wykonawcy 
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Załącznik nr 6 do SIWZ 

 

Wzór umowy 
 

 

§ 1 
1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę kompleksowego sprzątania na 

zewnątrz  

i wewnątrz Muzeum Pałac Herbsta w Łodzi położonego przy ul. Przędzalnianej 72. 

2. Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy, określa załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia 

(zwany dalej OPZ)-  do niniejszej umowy. 

3. Czynności związane z utrzymaniem w należytym stanie ww. obiektów będą wykonywane 7 dni w 

tygodniu na bieżąco i według potrzeb. Liczba osób oraz godziny pracy w każdym z obiektów 

zostały określone w załączniku nr 1 OPZ do umowy. 

4. Zamawiający może zmieniać czas pracy na poszczególnych obiektach, bez zmiany łącznej ilości 

godzin określonej w załączniku do umowy. 

5. Wykonawca zapewni koordynatora – brygadzistę, który w jego imieniu będzie sprawował nadzór 

nad osobami wykonującymi niniejszą umowę. Zadaniem koordynatora będzie w szczególności 

bieżąca kontrola czasu pracy, jakości wykonywanej usługi oraz czuwanie nad poprawnością 

wykonywania usługi, dyscyplinowanie osób wykonujących usługę w imieniu Wykonawcy oraz 

składanie raportów Kierownikowi Działu Administracyjno – Gospodarczego Muzeum. Forma oraz 

częstotliwość raportów zostaną uzgodnione pomiędzy koordynatorem a Kierownikiem.  

6. Wykonawca, oprócz osób wymienionych w załączniku nr 1, będzie dysponował minimum 2-

osobową ekipą doczyszczeniową, która będzie pozostawała do dyspozycji Zamawiającego w 

czasie trwania niniejszej umowy dorywczo, w sytuacji gdy ilość lub czas wykonania pracy (np. 

sprzątanie po zakończeniu remontów) będzie wymagała większej obsady osobowej niż określona 

w załączniku nr 1 OPZ do niniejszej umowy. W szczególnych sytuacjach ekipa doczyszczeniowa 

rozpocznie prace niezwłocznie po zgłoszeniu zapotrzebowania, tj. w ciągu 24 godzin. 

7. Strój osób wykonujących usługę sprzątania musi zostać zaakceptowany przez Zamawiającego. 

8. Wykonawca we własnym zakresie zapewni odzież roboczą osobom sprzątającym, w szczególności 

kurtki oraz obuwie dostosowane do pory roku. 

9. Wykonawca zapewni obsługę serwisową jednej osoby sprzątającej na wszystkich wernisażach 

oraz w „Noc Muzeów” (Noc Muzeów jest wydarzeniem organizowanym raz w roku, w maju). 

10. Osoby wykonujące przedmiot umowy w imieniu Wykonawcy będą posiadały aktualne badania 

lekarskie, uprawniające do wykonywania prac do wysokości 3 metrów. Badania  zostaną 

przedstawione Zamawiającemu do wglądu przed rozpoczęciem realizacji umowy oraz – 

każdorazowo – przy zmianie osoby/osób wykonujących usługę w imieniu Wykonawcy. 

11. Wykonawca zobowiązuje się do weryfikowania w godzinach pracy Muzeum stanu czystości ciągów 

komunikacyjnych (w tym wykładzin, schodów, podłogi), drzwi szklanych, ilości środków tj. mydła, 

papier toaletowy, ręczniki papierowe w toaletach oraz do usuwania stwierdzonych zabrudzeń i 

braku środków. 

 
 
 

§ 2 
1. Niniejsza umowa obowiązuje przez okres: od dnia 1 maja 2017 r. do dnia 30 kwietnia  

2020 r. 

 
§ 3 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia odkurzacza elektrycznego do liści. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego pakowania liści w worki (worki zapewnia 

Wykonawca we własnym zakresie) oraz gromadzenia śniegu po odśnieżaniu w miejscu 

wskazanym przez Zamawiającego. Worki oraz zgromadzony śnieg nie mogą być składowane na 
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terenie Zamawiającego dłużej niż 3 dni kalendarzowe i muszą na koszt Wykonawcy zostać 

wywiezione przez Wykonawcę do miejsc wskazanych przez Urząd Miasta Łodzi. 

3. Wykonawca dysponował będzie podstawowym wyposażeniem do sprzątania (m.in. sprzętem 

ręcznym  

i mechanicznym takim jak ścierki, odkurzacze, wiadra, grabie, taczki, drabiny, łopaty itp.), oraz 

szorowarką, polerką. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do doczyszczania pomieszczeń co najmniej raz na kwartał przy 

pomocy własnych maszyn myjących, szorujących i polerujących. 

5. Wykonawca zapewni wysokiej jakości środki czystości niezbędne do wykonywania usługi (z 

zastrzeżeniem ustępu 6 poniżej) w ilościach wystarczających na bieżące potrzeby, z 

uwzględnieniem warunków atmosferycznych i pór roku. 

6. Wykonawca jest zobowiązany do uzupełniania we wszystkich toaletach oraz aneksach kuchennych 

mydła, płynu do naczyń, ręczników papierowych oraz papieru toaletowego. Środki te zostaną 

zapewnione przez Zamawiającego i będą wydawane Wykonawcy sukcesywnie, wg potrzeb. 

 
§ 4 

1. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów BHP, przeciwpożarowych oraz innych 

uregulowań obowiązujących w obiektach Zamawiającego. 

2. Wykonawca zobowiązuje się utrzymać na bieżąco ład i porządek oraz zabezpieczać mienie 

znajdujące się w pomieszczeniach Zamawiającego. 

3. Wykonawca zobowiązany jest kwitować każdorazowe pobieranie kluczy z portierni i oddać klucze 

po wykonaniu czynności sprzątania do portierni za pokwitowaniem. Brak stosowania się do ww. 

zalecenia będzie wiązać się z koniecznością kary umownej na rzecz Zamawiającego. 

4. Z chwilą pobrania kluczy przez osoby realizujące w imieniu Wykonawcy niniejszą umowę, 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkie spowodowane szkody. 

5. Wykonawca zobowiązany jest w ciągu trzech dni od podpisania umowy, nie później jednak niż 1 

maja 2017 r., dostarczyć Zamawiającemu wykaz osób które będą wykonywały usługę opisaną w § 

1 niniejszej umowy. Wykonawca zobowiązuje się do bieżącego aktualizowania wykazu (każda ze 

zmian musi zostać dostarczona do siedziby Zamawiającego najpóźniej do godziny 12.00 w dniu 

poprzedzającym dzień jej wprowadzenia). 

6. Osoby nie wskazane w wykazie, o którym mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, nie zostaną 

wpuszczone na teren Muzeum Sztuki w Łodzi i zostanie naliczona kara o której mowa w ust. 12 

ust. 4. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania klauzuli poufności oraz zachowania wszelkich 

zasad związanych z zachowaniem tajemnicy wszelkich danych, mogących mieć wpływ na stan 

bezpieczeństwa informacji i mienia Zamawiającego w czasie obowiązywania umowy oraz po jej 

rozwiązaniu. 

8. Osobom wykonującym usługę w imieniu Wykonawcy zabrania się przychodzenia do pracy po 

spożyciu alkoholu lub środków odurzających oraz zabrania się palenia papierosów, spożywania 

alkoholu oraz środków odurzających w czasie pełnienia obowiązków. Zabrania się również 

wprowadzania osób postronnych na teren Muzeum Sztuki w Łodzi. 

9. Wykonawca nie może powierzyć wykonania zobowiązań niniejszej umowy osobie trzeciej bez 

zgody Zamawiającego. 

10. Zamawiający zastrzega sobie bezwarunkowe prawo akceptacji pracownika wykonującego usługę, 

sprawdzenia umiejętności pracownika, jak również żądania zmiany pracownika w trybie 

natychmiastowym bez uzasadnienia. 

11. Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowej zmiany pracownika po zgłoszeniu przez 

Zamawiającego żądania. 

12. Żądanie zmiany pracownika sprzątającego może być złożone również w formie ustnej.  

13. Wykonawca ma obowiązek zatrudnienia osób w ilości niezbędnej do należytej realizacji 

zamówienia tj. 

 w ilości wskazanej w opisie przedmiotu zamówienia .  
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14. Wykonawca zobowiązuje się w okresie realizacji umowy do zatrudnienia pracowników 

świadczących usługę na terenie obiektu Zamawiającego, na podstawie umowy o pracę w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014r. poz. 1502 

z późn. zm.); wykaz pracowników realizujących niniejsze zamówienia stanowi załącznik do umowy; 

zmiany personalne pracowników zatrudnionych do realizacji zamówienia, wymagają 

niezwłocznego przedłożenia zamawiającemu aktualnego wykazu. 

15. Każdorazowo na żądanie zamawiającego, w terminie wskazanym przez zamawiającego, 

wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu kopie umów o pracę zawartych  z pracownikami 

świadczącymi usługi. W tym celu wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od w/w pracowników 

zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. 

16. Nieprzedłożenie przez wykonawcę kopii umów, o których mowa w pkt 14 we wskazanym terminie 

będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku wskazanego w pkt 6.  

17. Wykonawca, po uzgodnieniu pomiędzy Stronami terminu realizacji usługi mycia elewacji, zakończy 

jej wykonanie w terminie do 7 dni od uzgodnionego pomiędzy Stronami dnia jej rozpoczęcia.  

 
§ 5 

1. Zamawiający nieodpłatnie zapewni dostawę wody, energii elektrycznej w ilości niezbędnej do 

wykonywania usług przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego. 

2. Zamawiający użyczy Wykonawcy pomieszczeń wyłącznie na cele socjalne i składowanie sprzętu, 

środków czystości niezbędnych do wykonywania usług, Zamawiający nie będzie magazynował 

sprzętu w obiektach Zamawiającego w okresach ich nieużywania. 

3. Zamawiający zobowiązuje się do przestrzegania przepisów wynikających z ustawy o ochronie 

danych osobowych (Dz. U. 02.101.926). 

4. Zamawiający nie odpowiada za szkody poniesione przez Wykonawcę w sprzęcie używanym przez 

Wykonawcę, jak również za szkody poniesione przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę w 

związku  

z wykonywaniem usług będących przedmiotem niniejszej umowy. 

 
§ 6 

1. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usługi opisanej w § 1 niniejszej umowy własnymi, 

wysokiej jakości środkami czyszczącymi, konserwującymi i pielęgnującymi oraz własnymi 

narzędziami i maszynami. 

2. Przed przystąpieniem do realizacji niniejszej umowy, Wykonawca przedstawi listę środków 

czystości, których będzie używał w obiekcie Zamawiającego. 

3. Środki chemiczne stosowane przez Wykonawcę winny być wcześniej zaakceptowane przez Dział 

Konserwacji Zbiorów Zamawiającego. Wykaz środków chemicznych powinien zawierać nazwę 

środka, jego skład chemiczny oraz przeznaczenie (rodzaj powierzchni). Środki czystości muszą 

odpowiadać wymogom ustawy z dnia 25.02.2011 r. o substancjach chemicznych i ich 

mieszaninach (Dz. U. z 2011 r. Nr 63 poz. 322 ze zm.), tj. nie mogą zawierać substancji 

powodujących zagrożenie dla zdrowia i życia człowieka oraz środowiska. Środki dezynfekcyjne 

(biobójcze) stosowane przez wykonawcę w trakcie trwania umowy muszą być dopuszczone do 

obrotu i stosowania na terytorium RP zgodnie z ustawą z dnia 13 września 2002 r. o produktach 

biobójczych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 242 ze zm.). 

 
§ 7 

1. Za wykonane przez Wykonawcę usługi Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy cenę 

ryczałtową zgodną z ofertą, w wysokości ………………………….. zł brutto za cały okres 

świadczenia usługi, płatne w częściach, co miesiąc, w wysokości …………………….. zł brutto, w 

tym: 

a) …………………………….. zł brutto za wykonanie usługi sprzątania na zewnątrz obiektu 

b) …………………………….. zł brutto za wykonanie usługi sprzątania wewnątrz obiektu 
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2. Wykonawca jest zobowiązany proporcjonalnie zmniejszyć kwotę wynagrodzenia określoną w ust. 

1,  

w przypadku zmniejszenia powierzchni do sprzątania, spowodowanego m.in. remontami obiektów. 

 
§ 8 

1. Cenę, o której mowa w § 7 ust 1 Zamawiający będzie płacił miesięcznie, z dołu, na podstawie 

faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę, po upływie miesiąca za który przysługuje 

wynagrodzenie.  

2. Podstawą każdorazowego wystawienia faktury przez Wykonawcę będzie zaakceptowanie przez 

Zamawiającego wykonania usługi w protokołach, sporządzanych na koniec każdego miesiąca. 

3. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze,  

w terminie do 14   dni od daty doręczenia poprawnie wystawionej faktury Zamawiającemu. 

4. Faktura bez podpisanego protokołu potwierdzającego wykonanie usługi nie będzie przyjmowana 

do Muzeum Sztuki w Łodzi. 

5. W przypadku gdy Wykonawca posiada status zakładu pracy chronionej, jest zobligowany do 

wystawiania Zamawiającemu co miesiąc, w formie pisemnej informacji na temat kwoty obniżenia 

wpłaty na PEFRON, niezwłocznie po terminowym uregulowaniu należności za dany miesiąc przez 

Zamawiającego. 

 
§ 9 

1. Wykonawca odpowiada za szkody poniesione przez Zamawiającego lub osoby trzecie, wskutek 

niewykonania lub nienależytego wykonania usługi, stanowiącej przedmiot niniejszej umowy, na 

zasadach uregulowanych w kodeksie cywilnym. 

2. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia, zaginięcia mienia znajdującego się w pomieszczeniach 

należących do Zamawiającego, każda ze stron powinna niezwłocznie zawiadomić drugą stronę o 

stwierdzonych szkodach, celem sporządzenia odpowiednich protokołów określających rodzaj i 

wysokość zaistniałych szkód oraz stronę odpowiedzialną za wyrządzoną szkodę. 

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane w związku z wykonywaniem 

umowy przez osoby działające w jego imieniu. 

4. Wykonawca oświadcza, iż posiada i będzie posiadał przez czas obowiązywania niniejszej umowy, 

polisę odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności. 

 
§ 10 

1. Zamawiający ma prawo kontrolowania sposobu, jakości i terminowości wykonywanych usług 

będących przedmiotem niniejszej umowy oraz składania do Wykonawcy reklamacji na piśmie w 

przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania usług określonych w niniejszej umowie. 

2. Zgłoszona przez Zamawiającego reklamacja dotycząca jakości i sposobu wykonania usługi winna 

być usunięta przez Wykonawcę w trybie natychmiastowym, nie później niż w terminie 24 godzin od 

złożenia reklamacji. Kara umowna zostanie naliczona, jeżeli uwagi nie zostaną uwzględnione w 

ww. terminie.  

3. Strony ustalają iż: 

a. do kontroli, nadzoru oraz składania reklamacji ze strony Zamawiającego upoważnieni 

są pracownicy Działu AG. 

b. osoby uprawniona ze strony Wykonawcy do kontaktu i nadzorowania umowy: 

_______________________/ tel. _____________________/ e-mail 
__________________ 

 
§ 11 

1. Wykonawca zobowiązany jest do poddawania się kontrolom. 

2. W przypadku stwierdzenia przez zewnętrzne służby sanitarne złego stanu sanitarnego Muzeum, 

wynikającego z nienależytego wykonania przez Wykonawcę usług będących przedmiotem 

niniejszej umowy, a skutkujących obciążeniami i karami pieniężnymi nałożonymi przez te służby na 

Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu Zamawiającemu wszystkich 
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poniesionych przez Zamawiającego  

z tego tytułu obciążeń i kar pieniężnych. 

 
§ 12 

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę usług określonych w § 

1 ust. 1 niniejszej umowy, w zakresie sposobu oraz jakości wykonanych prac, Wykonawca 

każdorazowo po stwierdzeniu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy i 

niezastosowania się w całości do uwag wskazanych w reklamacji, określonej w § 10 ust. 2, zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości  

15% miesięcznego wynagrodzenia brutto. 

2. W przypadku nieterminowego wykonania prac (zgodnie z harmonogramami będącymi 

załącznikami do umowy lub zgodnie z ustaleniami pomiędzy Stronami) Wykonawca jest 

zobowiązany do zapłaty kary umownej na rzecz Zamawiającego w wysokości 1% miesięcznego 

wynagrodzenia brutto należnego za realizację usługi, za każdy dzień zwłoki w realizacji danej 

czynności. W przypadku nieterminowej realizacji usługi kara będzie naliczana bez uprzedniego 

informowania Wykonawcy o braku realizacji umowy  

w terminie. Za koniec terminu liczonego w tygodniach uznaje się ostatni dzień tygodnia, liczonego  

w miesiącach – ostatni dzień miesiąca kalendarzowego, liczony kwartalnie – ostatni dzień kwartału, 

 tj. 31. III, 30 VI, 30 IX, 31 XII. 

3. W przypadku niewywiązywania się ze swoich obowiązków przez koordynatora brygadzistę, 

Wykonawca zapłaci każdorazowo karę w wysokości 2.000,00 zł, w szczególności gdy brygadzista 

nie będzie obecny  

w obiekcie minimum 2 razy w tygodniu i nie będzie przekazywał przedstawicielowi Zamawiającego 

raportów z wykonanych kontroli. 

4. W przypadku mniejszej (niż wskazano w załączniku do umowy OPZ) liczby pracowników 

wykonujących usługę, przez okres powyżej 1 dnia, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 

umowną w wysokości 300,00 zł  

za każdy dzień nieobecności. 

5. W przypadku niezdania kluczy do wartowni przez pracowników realizujących usługę w imieniu 

Wykonawcy będzie się każdorazowo wiązało z koniecznością uiszczenia kary przez Wykonawcę 

na rzecz Zamawiającego w wysokości 50,00 zł. 

6. W przypadku braku środków chemicznych, sprzętu ręcznego i maszynowego do realizacji usługi 

zostanie nałożona kara na Wykonawcę na rzecz Zamawiającego w wysokości 100,00 zł za każdy 

dzień braku. 

7. W przypadku niewywiezienia śniegu lub liści w wyznaczonym terminie (2 dni) nałożona zostanie 

kara na Wykonawcę na rzecz Zamawiającego w wysokości 100,00 zł za każdy dzień opóźnienia w 

wywozie śniegu lub liści. 

8. Kary wskazane w ustępach powyżej nie wykluczają się i mogą być naliczane łącznie. 

9. Zamawiający zastrzega możliwość dochodzenia od Wykonawcy, na zasadach ogólnych 

odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych. 

10. Wykonawca nie jest odpowiedzialny za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi 

spowodowane zdarzeniami polegającymi na zakłóceniach w dostawie wody, energii elektrycznej, 

pożarze itp. 

 
§ 13 

Wykonawca nie ma prawa bez pisemnej zgody Zamawiającego zbywać wierzytelności wynikających  
z niniejszej umowy. 
 

§ 14 
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający 

może odstąpić  

od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 
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2. W przypadku, o którym mowa w ust 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego  

z tytułu wykonania części umowy. 

3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci 

aneksów do umowy pod rygorem nieważności i dopuszczalne są w następujących okolicznościach: 

a. w przypadku zmiany nazw, siedzib stron umowy, numerów kont bankowych oraz 

innych danych identyfikacyjnych, 

b. w przypadku zmian wysokości stawki podatku od towarów i usług  

c. w przypadku okresowego zmniejszenia kwoty wynagrodzenia w związku z remontami 

wiążącymi się ze zmniejszeniem powierzchni do sprzątania 

d. w przypadku zmiany kwoty przeznaczonej na zamówienie z przyczyn obiektywnych,  

w szczególności gdy środki na lata 2017 – 2020 zostaną przyznane w niższej 

wysokości niż planowano  

e. zmiany osób wyznaczonych do koordynacji przedmiotu niniejszej umowy, prostowania 

oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych, 

f. innych zmian, których nie można przewidzieć w chwili zawierania umowy pod 

warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego; 

g. w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług, jeżeli zmiany te będą miały 

wpływ na koszty wykonania przez wykonawcę zamówienia publicznego, wynikającego 

z zawartej przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy umowy zawartej na okres 

dłuższy niż 12 miesięcy, każda ze stron umowy, w terminie od dnia opublikowania 

przepisów dokonujących tych zmian do 30 dnia od dnia ich wejścia w życie, może 

zwrócić się do drugiej strony  

o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. 

Zmiana umowy na podstawie ustaleń negocjacyjnych może nastąpić po wejściu w 

życie przepisów będących przyczyną waloryzacji; 

h. w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na 

podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679 ze zm.), jeżeli zmiany te będą 

miały wpływ na koszty wykonania przez wykonawcę zamówienia publicznego, 

wynikającego z zawartej przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy umowy 

zawartej na okres dłuższy niż 12 miesięcy, każda ze stron umowy, w terminie od dnia 

opublikowania przepisów dokonujących tych zmian do 30 dnia od dnia ich wejścia w 

życie, może zwrócić się do drugiej strony  

o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. 

Zmiana umowy na podstawie ustaleń negocjacyjnych może nastąpić po wejściu w 

życie przepisów będących przyczyną waloryzacji; 

i. w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub 

ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania 

przez wykonawcę zamówienia publicznego, wynikającego z zawartej przed dniem 

wejścia w życie niniejszej ustawy umowy zawartej na okres dłuższy niż 12 miesięcy, 

każda ze stron umowy, w terminie od dnia opublikowania przepisów dokonujących 

tych zmian do 30 dnia od dnia ich wejścia w życie, może zwrócić się do drugiej strony 

o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. 

Zmiana umowy na podstawie ustaleń negocjacyjnych może nastąpić po wejściu w 

życie przepisów będących przyczyną waloryzacji;  

j. wzrost wynagrodzenia o wskaźnik inflacji lecz nie wcześniej niż od maja 2018 r.; 

4. W razie zmiany, o której mowa w ust. 7 lit. h) powyżej, przez pojęcie "odpowiedniej zmiany 

wynagrodzenia" należy rozumieć sumę wzrostu kosztów wykonawcy zamówienia publicznego 

wynikających z podwyższenia wynagrodzeń poszczególnych pracowników biorących udział w 

realizacji pozostałej do wykonania, w momencie wejścia w życie zmiany, części zamówienia, do 

wysokości wynagrodzenia minimalnego obowiązującej po zmianie przepisów lub jej odpowiedniej 
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części,  

w przypadku osób zatrudnionych w wymiarze niższym niż pełen etat. 

5. W razie zmiany wskazanej w ust. 7 lit. i) powyżej, przez pojęcie "odpowiedniej zmiany 

wynagrodzenia" należy rozumieć sumę wzrostu kosztów wykonawcy zamówienia publicznego 

oraz drugiej strony umowy o pracę lub innej umowy cywilnoprawnej łączącej wykonawcę 

zamówienia publicznego z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, 

wynikających z konieczności odprowadzenia dodatkowych składek od wynagrodzeń osób 

zatrudnionych na umowę o pracę lub na podstawie innej umowy cywilnoprawnej zawartej przez 

wykonawcę z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej,  

a biorących udział w realizacji pozostałej do wykonania, w momencie wejścia w życie zmiany, 

części zamówienia przy założeniu braku zmiany wynagrodzenia netto tych osób. 

6. Wskutek przeprowadzonej waloryzacji wartość wynagrodzenia Wykonawcy ulegnie zmianie od 1 

dnia miesiąca od którego wejdzie w życie zmiana przepisów, o których mowa w § 12 ust.7 lit. ,,g’’, 

,,h’’ i ,,i’’ niniejszej Umowy, bez względu na datę zawarcia aneksu zmieniającego wynagrodzenie, 

z zastrzeżeniem, że negocjacje zostaną podjęte w terminach wskazanych w ust. 7 lit. g-i powyżej. 

7. Strony obowiązane są poinformować o zmianach danych teleadresowych istotnych z punktu 

widzenia niniejszej umowy. W przypadku braku ww. informacji, za aktualne uznaje się dane 

wskazane w niniejszej umowie. Wszelka korespondencja związana z niniejszą umową uważana 

jest za dostarczoną, z chwilą upływu terminu określonego w drugim awizo jako terminu do 

odebrania przesyłki. 

 
§ 15 

1. Wykonawca, najpóźniej w dniu podpisania umowy, przedłoży opłaconą polisę, a w przypadku jej 

braku, inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności 

cywilnej  

w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie 

mniejszą  

niż 100 000,00 PLN, na okres trwania niniejszej umowy. Polisa nr 

…………………………………………………. 

2. Jeśli polisa lub inny dokument, o którym mowa w ust. powyżej wygasa w trakcie trwania niniejszej 

umowy, Wykonawca zobowiązuje się, że przekaże Zamawiającemu aktualny dokument 

najpóźniej  

w terminie 3 dni od wygaśnięcia polisy lub dokumentu wskazanego w ust. 1. 

 
§ 16 

1. Każda ze stron ma prawo wypowiedzieć niniejszą umowę z zachowaniem 2-miesięcznego 

terminu wypowiedzenia, na koniec miesiąca kalendarzowego. 

2. Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku nie 

wywiązywania się przez Wykonawcę z postanowień niniejszej umowy pomimo wcześniejszego 

zgłoszenia Wykonawcy pisemnej reklamacji oraz po bezskutecznym upływie wyznaczonego w 

reklamacji terminu do usunięcia niezgodności z umową. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy 

wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 
§ 17 

1. Wykonawca będzie realizował niniejszą umowę samodzielnie/nie samodzielnie*, bez/z* 

powierzania realizacji jej części podwykonawcom. 

2. W przypadku gdy oświadczenie Wykonawcy o braku podwykonawców będzie niezgodne z 

prawdą, Wykonawca jest zobowiązany zaspokoić wszelkie roszczenia podwykonawców z tytułu 

realizacji części niniejszej umowy, zwalniając Zamawiającego z odpowiedzialności.  

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 

ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego.  

4. Spory mogące wyniknąć ze stosunku niniejszej umowy strony będą rozstrzygać ugodowo, a w 

innym wypadku przez Sądy właściwe ze względu na siedzibę Zamawiającego.  
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5. Zmiany niniejszej umowy mogą być dokonane tylko w formie pisemnej w postaci aneksu, 

podpisanego przez obie strony. 

6. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym trzy egzemplarze dla 

Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy. 
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