
 

Strona 1 z 6 

 

WYRAŻAM ZGODĘ  

      

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

 Dyrektor Biura Zakupów  

 

 

 
POLSKA WYTWÓRNIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A. z siedzibą w Warszawie ul. R. Sanguszki 1, 00 – 222 

Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000062594 przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawa, 

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym w wysokości 130 650 380,00 zł, kapitale 

wpłaconym w wysokości 130 650 380,00 zł oraz posiadająca NIP 525-000-10-90. 

 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

PWPW S.A. nr NC-230-100/20/MOK z dnia 24 lipca 2020 r. 

Specyfikacja zawiera 6 ponumerowanych stron. 

 

 

I. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA 

1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z wymaganiami niniejszej Specyfikacji. 

2. Postępowanie obejmuje następujące istotne etapy: 

ETAP I: 

Etap I obejmuje złożenie ofert wstępnych przez Oferentów (potencjalnych dostawców lub 

wykonawców). 

 

ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH LUB 

WARIANTOWYCH. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo oceny tzn. zatwierdzenia lub odrzucenia przedstawionych 

ofert pod względem technicznym. 

 

ETAP II: 

Oferenci, których oferty zostaną zaakceptowane pod względem formalnym, merytorycznym 

i handlowym, zostaną zaproszeni do prowadzenia negocjacji handlowych. Termin składania ofert 

ostatecznych zostanie podany w terminie późniejszym. 

3. Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 

zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.). 

 

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie stałych, kompleksowych usług utrzymania czystości 

i porządku na terenie wewnętrznych powierzchni oraz zewnętrznych posesji obiektów PWPW S.A. 

o zakresie i charakterystyce opisanych szczegółowo w załącznikach nr 1-8 do wzoru Umowy 

stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ. 

 

III. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

1. Zamawiający wymaga, aby wykonawca realizował zamówienie w terminie: od dnia 1 stycznia 

2021 roku do dnia 30 czerwca 2023 roku, z możliwością przedłużenia o jeden rok. 
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2. Miejscem wykonania zamówienia są obiekty PWPW S.A. w Warszawie zlokalizowane przy: 

ul. Sanguszki 1/ Wójtowska, ul. Rybaki 35, ul. Rodziny Hiszpańskich 6, ul. Karczunkowska 30, 

Al. Niepodległości 146, Świętojerska 5/7. 

 

IV. WYKLUCZENIE Z UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  

Z ubiegania się o udzielenie zamówienia wyklucza się: 

1. Dostawców lub wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania 

wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia złożonego przez PWPW S.A. lub wykonując 

je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania; 

2. Dostawców lub wykonawców, w tym osoby fizyczne, spółki osobowe i osoby prawne, o których 

powzięto informację, że działają z naruszeniem prawa, są nierzetelne lub mało wiarygodne; 

3. Dostawców lub wykonawców, w stosunku do których stwierdzono, że dostarczone przez 

nich informacje istotne w sprawie są nieprawdziwe; 

4. Dostawców lub wykonawców, w tym osoby fizyczne, spółki osobowe i osoby prawne, które 

zostały prawomocnie skazane za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 

majątkowych, za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia 

publicznego prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.), przestępstwo przeciwko prawom osób 

wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 

gospodarczemu, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej 

grupie albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

5. Dostawców lub wykonawców, będących osobą fizyczną, których w okresie ostatnich 5 lat przed 

dniem składania ofert prawomocnie skazano za przestępstwo: 

5.1. 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. z 2018 

r. poz. 1600, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1468 i 1495), 

5.2. o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 

1997 r. - Kodeks karny, 

5.3. 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); 

6. Dostawców lub wykonawców, których w okresie ostatnich 5 lat przed dniem składania ofert, 

urzędującego członka 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 5; 

7. Dostawców lub wykonawców, którzy w zamierzony sposób poprzez działanie lub rażące 

niedbalstwo wprowadzili Zarząd PWPW S.A. w błąd przy przedstawieniu informacji o braku 

podstaw do wykluczenia, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu; 

8. Dostawców lub wykonawców, którzy w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawili 

informacje wprowadzające w błąd Zarząd PWPW S.A., mogące mieć istotny wpływ na decyzje 

podejmowane przez PWPW S.A. w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

9. Dostawców lub wykonawców, którzy bezprawnie próbowali lub wpływali na czynności Zarządu 

PWPW S.A. oraz próbowali pozyskać lub pozyskali informacje poufne, mogące dać im przewagę 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia;  

10. Dostawców lub wykonawców, którzy brali udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie 

zamówienia, lub których pracownicy, a także osoby wykonujące pracę na podstawie umowy 

zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brały udział 

w przygotowaniu niniejszego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji 

może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie z udziału w postępowaniu; 

https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(165(a))&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(181)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(189(a))&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(218)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(228)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(250(a))&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(258)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(270)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17631344?unitId=art(46)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17631344?unitId=art(48)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(115)par(20)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17896506?unitId=art(9)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17896506?unitId=art(10)&cm=DOCUMENT
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11. Dostawców lub wykonawców, którzy z innymi oferentami zawarli porozumienie mające na celu 

zakłócenie konkurencji między oferentami w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia, 

bądź też w celu obejścia przesłanek wykluczenia, o których mowa w pkt 10; 

12. Dostawców lub wykonawców, wobec których w okresie ostatnich 3 lat przed dniem składania 

ofert orzeczono, tytułem środka zapobiegawczego, zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 

13. Dostawców lub wykonawców, którzy wraz z innymi oferentami należą do tej samej grupy 

kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 369, 1571 i 1667); 

14. Dostawców lub wykonawców, którzy w okresie ostatnich 3 lat przed dniem złożenia ofert: 

14.1. naruszyli w sposób zawiniony, poważnie obowiązki zawodowe, w szczególności doszło 

w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa do niewykonania lub 

nienależytego wykonania zamówienia na rzecz innych podmiotów, w tym 

zamawiających w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.), 

14.2. doszło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania z przyczyn leżących po ich 

stronie. 

 

V. WYKAZ OŚWIADCZEŃ WYMAGANYCH OD OFERENTÓW 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia Oferent obowiązany jest złożyć 

oświadczenia, iż: 

1. Jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym. 

2. Posiada uprawnienia do świadczenia usług w zakresie przewidzianym w postępowaniu 

o udzielenie niniejszego zamówienia, jak również niezbędną wiedzę, doświadczenie, potencjał 

ekonomiczny i techniczny, a także pracowników zdolnych do wykonania zamówienia. 

3. Nie podlega wykluczeniu według pkt IV SIWZ. 

4. Znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. W przypadku 

akceptacji pod względem technicznym jego oferty, przedstawi dokumenty potwierdzające 

wiarygodność gospodarczą (oświadczenia, certyfikaty lub inne). 

5. Zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji technicznych, 

technologicznych   organizacyjnych Zamawiającego oraz innych, które pozyska w trakcie 

przygotowywania oferty i pracy na rzecz Zamawiającego, a ujawnienie których bez zgody 

Zamawiającego mogłoby narazić go na szkody (zobowiązanie to obejmuje również pracowników 

Oferenta i jego podwykonawców, w trakcie przygotowywania oferty, jak też po rozstrzygnięciu 

postępowania o udzielenie zamówienia). 

6. Zapoznał się ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia zawartym w pkt II niniejszej 

SIWZ, a cena zwarta w składanej ofercie obejmuje wszystkie nakłady i prace konieczne 

do właściwego wykonania zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi 

w niniejszej specyfikacji oraz z przepisami prawa i normami obowiązującymi w Rzeczpospolitej 

Polskiej. 

7. W przypadku przyjęcia jego oferty do realizacji, przestrzegał będzie obowiązujących na terenie 

Zamawiającego przepisów, w szczególności z zakresu ruchu osobowego i materiałowego oraz 

BHP i ochrony środowiska. 

8. Akceptuje bezwarunkowo niniejszą SIWZ. 

9. Przedmiot złożonej oferty spełnia wszystkie wymagania techniczne zamówienia określone 

w niniejszej SIWZ. 

10. Akceptuje wzór umowy stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ. 

11. Złożenie ww. oświadczeń jest rozumiane jako warunek dopuszczający do udziału Oferenta 

w niniejszym postępowaniu, niezłożenie oświadczeń stanowić będzie o odrzuceniu jego oferty. 

 

https://sip.lex.pl/#/document/17337528?cm=DOCUMENT
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VI. INRORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO 

Z OFERENTAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA DOKUMENTÓW 

1. Wszelkiego rodzaju dokumenty (oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itp.) 

Zamawiający i Oferenci przekazują w formie elektronicznej (e-mail), chyba że Zamawiający 

dopuści inną formę. 

2. Dokument uważa się za złożony w terminie, jeżeli jego treść dotarła do Zamawiającego przed 

upływem wymaganego terminu. 

3. Do kontaktów z Oferentami upoważniona jest: Monika Kowalczyk, e-mail: 

monika.kowalczyk@pwpw.pl  

4. Każdy Oferent może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej specyfikacji. 

Pytania muszą mieć formę e-mail. 

5. Pytania należy kierować na wskazany adres e-mail Zamawiającego z podaniem tematu 

postępowania oraz nr SIWZ. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielania odpowiedzi na pytania do niniejszego 

postępowania, które zostaną przysłane do Zamawiającego w terminie do 5 dnia roboczego przed 

wyznaczonym terminem składania ofert (pkt X SIWZ). 

7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu składania ofert Zamawiający 

może zmodyfikować treść niniejszej specyfikacji. Zmiany dokonane przez Zamawiającego 

w SIWZ zostaną opublikowane w miejscu publikacji niniejszej SIWZ lub przekazane 

bezpośrednio wszystkim Oferentom. 

8. Oferentom przysługuje prawo wniesienia zastrzeżeń co do treści niniejszej SIWZ.  

9. Zastrzeżenia składa się w formie określonej w załączniku nr 2 do niniejszej SIWZ w terminie 

do dnia 03.08.2020 roku. 

10. Zastrzeżenia składa się w formie pliku elektronicznego na adres poczty elektronicznej 

prowadzącego postępowanie sekretariat.bn@pwpw.pl  

11. Na decyzję w sprawie rozstrzygnięcia złożonego zastrzeżenia nie przysługuje odwołanie. 

12. Zamawiający przewiduje możliwość zorganizowania spotkania dla Wykonawców połączonego 

z poglądową wizją lokalną miejsca wykonania przedmiotu zamówienia. W przypadku chęci 

udziału w poglądowej wizji lokalnej przez Wykonawcę, uczestnictwo w przedmiotowej wizji 

należy zgłosić prowadzącemu zadanie, e-mail: monika.kowalczyk@pwpw.pl najpóźniej do dnia 

28.07.2020 r. do godz. 12:00, podając nazwisko i imię osoby wraz z numerem dowodu tożsamości 

– w celu wystawienia stosownych przepustek i zagwarantowania dostępu do obszaru objętego 

zadaniem. Spotkania odbywać się będą w dniach: 29-31.07.2020r., w obiektach PWPW S.A. 

w godzinach ustalonych z Zamawiającym (potwierdzonych mailowo), w razie potrzeby zostanie 

ustalony dodatkowy termin, o szczegółach którego chętni wykonawcy zostaną poinformowani 

drogą mailową. 

 

VII. WADIUM 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

 

VIII. TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ 

1. Oferenci będą związani ofertą przez okres 90 dni. 

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

 

IX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA I SKŁADANIA OFERT 

1. Oferenci zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w niniejszej 

Specyfikacji i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie. 

2. Zamawiający oczekuje odniesienia się przez Oferentów do wszystkich wymogów zawartych 

w niniejszej Specyfikacji, jak również żąda doprecyzowania lub uzupełnienia powyższych 

mailto:monika.kowalczyk@pwpw.pl
mailto:sekretariat.bn@pwpw.pl
mailto:monika.kowalczyk@pwpw.pl
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wymogów, w przypadku, gdy zdaniem Oferenta, działającego z najwyższą starannością 

i fachowością, takie doprecyzowanie lub uzupełnienie jest wskazane lub konieczne. 

3. Oferenci są odpowiedzialni za ustalenie zakresu ilościowego i rzeczowego prac koniecznych dla 

właściwego wykonania zamówienia. 

4. Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie 

od wyniku postępowania. 

5. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, trwałą i czytelną techniką. 

6. Każdy z Oferentów może złożyć na danym etapie postępowania tylko jedną ofertę. 

7. Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta 

i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie z oferty, zgodnie z wypisem 

z właściwego rejestru albo ewidencji bądź przez osobę umocowaną przez osoby uprawnione, 

przy czym pełnomocnictwo musi być załączone do oferty. 

8. Oferent może wprowadzać zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać pod warunkiem, że uczyni 

to przed upływem terminu składania ofert. 

9. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa powinny zostać przekazane w taki sposób, 

by Zamawiający mógł z łatwością określić zakres informacji objętych tajemnicą. 

10. Treść oferty powinna zawierać: 

10.1. wysokość ceny netto i brutto w PLN (obejmującej wszystkie koszty realizacji przedmiotu 

zamówienia na warunkach określonych w niniejszej specyfikacji),  

10.2. proponowane warunki płatności, 

10.3. termin realizacji. 

11. Załączniki do oferty: 

11.1. aktualny (nie starszy niż 3-miesięczny) odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie 

o wpisie do właściwej ewidencji, 

11.2. oświadczenia Oferenta wskazane w pkt V niniejszej specyfikacji. 

12. Oferta przesyłana w formie elektronicznej nie może przekroczyć rozmiaru 25MB. 

 

X. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

1. ZAKODOWANE oferty przesłać należy do dnia 27 sierpnia 2020 roku do godziny 15:00 na adres 

e-mail: oferty.nc@pwpw.pl, w tytule maila pisząc: „Specyfikacja SIWZ nr NC-230-100/20/MOK 

z dnia 24.07.2020 r. – oferta od firmy ____________”. 

2. Hasło do zakodowanego pliku należy wysłać w następnym dniu roboczym po terminie składania 

ofert tj. do dnia 28 sierpnia 2020 roku do godz. 12:00, na adres e-mail sekretarza zespołu 

ofertowego: a.karolak@pwpw.pl. W temacie e-mail należy podać: „Specyfikacja SIWZ nr NC-

230-100/20/MOK z dnia 24.07.2020 r. – dostęp do oferty od firmy ____________” . Hasło musi 

być jednorazowe, nieużywane wcześniej zarówno w tym postępowaniu jak i wcześniejszych. 

3. Oferty doręczone po terminie nie będą rozpatrywane. 

4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego bez udziału Wykonawców. 

 

XI. PRZYJĘCIE OFERTY 

Przyjęcie oferty przez Zamawiającego w celu zawarcia umowy następuje w formie oświadczenia 

złożonego wybranemu Oferentowi przez Zamawiającego wskazującego jednoznacznie na przyjęcie 

jego oferty, mającego miejsce po zakończeniu wszystkich czynności prawnych i faktycznych 

przewidzianych w postępowaniu (w tym uzyskaniu opinii lub zgód korporacyjnych wymaganych 

Statutem PWPW S.A.). 

 

XII. KRYTERIA I WYBÓR OFERTY 

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert spełniających wymagania 

formalne i techniczne, kierując się kryterium: 

mailto:oferty.nc@pwpw.pl
mailto:a.karolak@pwpw.pl
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1. cena oferowana za realizację przedmiotu zamówienia - 75 % - (najniższa cena/cena ocenianej 

oferty*75%)*100, 

2. doświadczenie, fachowość oraz wiarygodność Wykonawcy - 10 % - (ilość referencji ocenianej 

oferty/największa ilość referencji *10%)*100, 

3. sposób zatrudnienia osób – ilość osób zatrudniona na podstawie umowy o pracę - 7,5% - (ilość 

umów o pracę ocenianej oferty/największa ilość umów o pracę *7,5%)*100, 

4. ceny jednostkowe usług dodatkowych - 7,5% - (najniższe ceny jednostkowe/ceny jednostkowe 

ocenianej oferty*7,5%)*100. 

 

XIII. WARUNKI ZAWARCIA UMOWY 

1. Zamawiający skontaktuje się z wybranym Oferentem w celu uzgodnienia szczegółowych 

warunków zawarcia umowy. 

2. Umowa zostanie zawarta w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, w okresie związania 

ofertą. 

3. Wybrany Oferent jest zobowiązany do zawarcia z Zamawiającym umowy o treści zgodnej 

ze wzorem umowy, o ile projekt ten stanowi załącznik do niniejszej specyfikacji. 

 

XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Zamawiający zastrzega sobie w każdym czasie prawo do: 

1.1. zmiany warunków postępowania o udzielenie zamówienia lub treści niniejszej 

Specyfikacji, 

1.2. zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru i przyjęcia którejkolwiek z ofert, 

1.3. unieważnienia wyników postępowania bez podania przyczyny. 

2. Warunki niniejszej Specyfikacji obowiązują na równych prawach wszystkich Oferentów 

ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

 

 

ZAŁĄCZNIKI: 

1. Załącznik nr 1 - Wzór umowy wraz z załącznikami 

2. Załącznik nr 2 - Formularz wnoszenia zastrzeżeń do SIWZ  
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