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ZAMAWIAJĄCY: 

Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą  

w Poznaniu, ul. 28 Czerwca 1956 r. Nr 406, 61 - 441 Poznań, woj. Wielkopolskie, Polska, KRS: 

0000134012, REGON: 630303454, NIP: 7781016062, tel. +48 616686984, fax +48 616686992, 

www.wcwi.com.pl 

 

 

PEŁNOMOCNIK:   

GJW Gramza i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych Spółka partnerska siedzibą  

w Poznaniu, ul. Szelągowska 27, 61-626 Poznań,  

wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto  

i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 

0000372186, NIP: 9721222511, www.gjw.pl, e-mail: wcwi@gjw.com.pl 

 

 

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

(SWZ) 

 

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego   

prowadzonego w trybie podstawowym   

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019  r. Prawo zamówień publicznych 

(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019, ze zm.), dalej także „Ustawa” 

 

pod nazwą: 

 

„Usługi zarządzania nieruchomością budynku usługowo-biurowego z parkingiem podziemnym 

zlokalizowanego w Poznaniu przy ulicy Za Bramką 1.” 

 

 

Numer niniejszego postępowania, jaki został nadany przez Zamawiającego: ZP/WCWI/2021/02 

 

 

 

 

 

 

Poznań, 4 marca 2021 roku 

  

http://www.wcwi.com.pl/
http://www.wcwi.com.pl/
http://www.wcwi.com.pl/
http://www.gjw.pl/
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Specyfikacja niniejsza zawiera: 

 

 

l.p. Oznaczenie 

Części 

Nazwa Części 

1. Część I 
Instrukcja dla Wykonawców (IDW) 

1)  Załącznik nr 1 Wzór Formularza Oferty. 

2)  Załącznik nr 2  Wzór Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału i braku podstaw do wykluczenia 

3)  Załącznik nr 3 Wzór Wykazu wykonanych usług 

4)  Załącznik nr 4 Wzór Wykazu osób uczestniczących w realizacji zamówienia 

5)  Załącznik nr 5 
Wzór Oświadczenia innego podmiotu do oddania do dyspozycji niezbędnych 

zasobów 

6)  Załącznik nr 6 
Wzór Oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej 

2. Część II Wzór umowy 

3. Część III Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) z załącznikami 
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CZĘŚĆ I – INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW 

I. Nazwa oraz adres Zamawiającego, numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz strony 

internetowej prowadzonego postępowania 

Zamawiający:   

Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

Adres: ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 406  

61 - 441 Poznań, woj. wielkopolskie, Polska  

KRS: 0000134012, REGON: 630303454, NIP: 778-10-16-062  

w imieniu i na rzecz, którego działa 

Pełnomocnik:  

GJW Gramza i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych Spółka partnerska,  

z siedzibą w Poznaniu ul. Szelągowska 27, 61-626 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS: 0000372186, NIP: 972-122-25-

11, www.gjw.pl, e-mail: wcwi@gjw.com.pl, tel. 61 663 03 60 

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania, na której udostępniane będą 

zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z 

postępowaniem o udzielenie zamówienia: https://gjw.pl/przetargi-wcwi/ 

Definicje: 

1. Zamawiający - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca 

osobowości prawnej obowiązana do stosowania Ustawy; w niniejszym postępowaniu jest to 

Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji spółka z o.o. - spółka ze 100% udziałem Miasta 

Poznania, 

2. WCWI - Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu występująca w niniejszym postępowaniu jako 

Zamawiający, 

3. Pełnomocnik - pełnomocnik działający w imieniu i na rzecz Zamawiającego, tj. Wielkopolskiego 

Centrum Wspierania Inwestycji Sp. z o.o., na podstawie art. 37 ust. 2 i 4 Ustawy w zakresie 

przygotowania i przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego, 

4. Wykonawca - za Wykonawcę uważa się osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę 

organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która oferuje na rynku wykonanie robót 

budowlanych lub obiektu budowlanego, dostawę produktów lub świadczenie usług lub ubiega 

się o udzielenie zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia 

publicznego, 

5. Ustawa - ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. 

poz. 2019, ze zm.) 

6. Kodeks cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1740, ze zm.), 

7. U.g.n. - ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 

1990, ze zm.), 

8. SWZ - Specyfikacja Warunków Zamówienia niniejszego zamówienia, 

9. IDW - Instrukcja dla Wykonawców niniejszego zamówienia, 

10. OPZ – Opis Przedmiotu Zamówienia,  

11. Konsorcjum - stanowią wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie w rozumieniu art. 58 

Ustawy,  

mailto:wcwi@gjw.com.pl
https://gjw.pl/przetargi-wcwi/
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12. Umowa - umowa w sprawie zamówienia publicznego z załącznikami zawarta przez 

Zamawiającego z wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym 

określonym w art. 275 pkt. 1 Ustawy pn.: „Usługi zarządzania nieruchomością budynku 

usługowo-biurowego z parkingiem podziemnym zlokalizowanego w Poznaniu przy ulicy Za 

Bramką 1.” 

II. Tryb udzielenia zamówienia. Informacja, czy Zamawiający przewiduje wybór 

najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji 

1. Zamawiający udziela zamówienia w trybie podstawowym, w którym w odpowiedzi na 

ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy, a następnie 

zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia 

negocjacji (zgodnie z art. 275 pkt 1 Ustawy). 

2. W sprawach nieuregulowanych w SWZ, bądź w sytuacji rozbieżności postanowień SWZ w 

stosunku do Ustawy, odpowiednie zastosowanie i nadrzędne znaczenie mają przepisy Ustawy.  

3. Postępowanie zostało oznaczone numerem: ZP/WCWI/2021/02, na który wykonawcy powinni 

się powoływać we wszystkich kontaktach z Zamawiającym.  

4. W zakresie przygotowania i przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego 

odpowiedzialny jest Pełnomocnik. 

5. Na potrzeby niniejszego postępowania (w zakresie realizacji praw i obowiązków w tym 

zastrzeżonych dla Kierownika Zamawiającego) wszelkie odwołania do „Zamawiającego” 

przewidziane w Ustawie i niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w 

ogłoszeniach z postępowania dotyczą każdorazowo Pełnomocnika.  

III. Opis przedmiotu zamówienia. Warunki i termin wykonania zamówienia. 

1. Przedmiotem Zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę usług w zakresie zarządzania 

nieruchomością Budynku usługowo-biurowego z parkingiem podziemnym zlokalizowanego w 

Poznaniu przy ulicy Za Bramką 1. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia oraz szczegółowy zakres czynności związanych 

z realizacją Zamówienia i sposobu współpracy Wykonawcy z Zamawiającym określone zostały 

w Części III do SWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia z załącznikami oraz we Wzorze umowy, 

stanowiącym Część II do SWZ. 

3. Realizacja Zamówienia rozpocznie się w dniu zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego z Wykonawcą. 

4. Okres realizacji Zamówienia: 

Zamówienie realizowane będzie przez Wykonawcę w okresie 24 miesięcy od dnia zawarcia 

umowy. 

Planowany termin rozpoczęcia wykonywanie Zamówienia – 01.04.2021 r. 

5. Kody i nazwy opisujące przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

Główny przedmiot zamówienia: 

70000000-1 - Usługi w zakresie nieruchomości 

6. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 95 oraz art. 96 ust.2 pkt 2 

Ustawy. 
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7. Realizacja przedmiotu Zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności regulacji 

Ustawy i Kodeksu cywilnego. 

IV. Zamówienia, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 Ustawy. 

Zamawiający przewiduje w okresie 3 (słownie: trzy) lat, liczonych od dnia udzielenia 

Zamówienia jako zamówienia podstawowego, możliwość udzielenia zamówienia polegającego 

na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 

7 Ustawy, stanowiących nie więcej niż 111 510,00 zł (słownie: sto jedenaście tysięcy pięćset 

dziesięć złotych). 

V. Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na 

podstawie w art. 108 ust. 1 oraz spełniają warunki określone w art. 112 ust. 2 Ustawy, 

dotyczące:  

1.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: 

Zamawiający nie określa warunku udziału w tym zakresie.  

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie dokonana zostanie na 

podstawie odpowiedniego oświadczenia złożonego przez Wykonawcę w powyższym zakresie, 

którego przykładowy formularz stanowi Załącznik Nr 2 do IDW.  

1.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika 

to z odrębnych przepisów: 

Odstępuje się od opisu w tym zakresie. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu w 

tym zakresie dokonana zostanie na podstawie odpowiedniego oświadczenia złożonego przez 

Wykonawcę w powyższym zakresie, którego przykładowy formularz stanowi Załącznik Nr 2 do 

IDW. 

1.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 

Zamawiający nie określa warunku udziału w tym zakresie.  

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie dokonana zostanie na 

podstawie odpowiedniego oświadczenia złożonego przez Wykonawcę w powyższym zakresie, 

którego przykładowy formularz stanowi Załącznik Nr 2 do IDW.  

1.4. posiadania zdolności technicznej  

Opis sposobu dokonania oceny spełniania tego warunku: 

a) Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 

indywidualnie lub przez podmioty zależne, na terenie Polski lub za granicą, w mieście 

liczącym nie mniej niż 250.000 mieszkańców: 

- wykonał lub wykonuje co najmniej dwie usługi polegające na zarządzaniu budynkiem lub 

budynkami biurowymi – komercyjnymi o powierzchni biurowej minimum  1.000 m2 

i 

- wykonał lub wykonuje co najmniej dwie usługi polegające na zarządzaniu parkingiem 

wielopoziomowym na minimum 250 miejsc.  
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Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w walutach innych 

niż PLN, Zamawiający przeliczy na złote podczas badania złożonych ofert według tabeli 

średnich kursów walut obcych Narodowego Banku Polskiego (strona internetowa: 

http://www.nbp.pl/Kursy/Kursya.html) z dnia publikacji niniejszego ogłoszenia o zamówieniu 

w Biuletynie Zamówień Publicznych lub ostatniego kursu sprzed dnia ukazania się ogłoszenia 

o zamówieniu – w przypadku, gdyby w tym dniu kurs nie był publikowany. 

1.5. posiadania zdolności zawodowej  

Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że dysponuje co najmniej jednym zarządcą 

nieruchomości (przedstawienie dedykowanego zarządcy nieruchomości posiadającego licencję 

w zakresie zarządzania nieruchomościami), który w okresie ostatnich trzech lat wykonał lub 

wykonuje co najmniej jedną usługę zarządzania budynkiem lub budynkami biurowymi - 

komercyjnymi o powierzchni biurowej minimum  1.000 m2 oraz który w okresie ostatnich trzech 

lat wykonał lub wykonuje co najmniej jedną usługę zarządzania parkingiem wielopoziomowym 

na minimum 250 miejsc. 

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 

podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi 

stosunków prawnych. 

3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających 

zasoby, jeśli podmioty te wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, 

składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny 

podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie 

dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. 

5. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w ust. 4, potwierdza, że 

stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty 

dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności: 

1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; 

2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów 

podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia; 

3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego 

wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących 

wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty 

budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 

6. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby 

zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na 

wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących 

sytuacji ekonomicznej lub finansowej i zdolności technicznej lub zawodowej, a także bada, czy 

nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane 

względem wykonawcy. 
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7. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z wykonawcą, 

który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez 

zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za 

nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy. 

8. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu 

udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału w 

postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, 

aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym 

podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w 

postępowaniu. 

9. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub 

sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w 

danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby. 

10. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie 

oświadczeń i dokumentów, o których mowa w Ogłoszeniu oraz IDW, na zasadzie spełnia/nie 

spełnia.  

VI Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 Ustawy 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę: 

1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:  

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie 

przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,  

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,  

c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 

ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,  

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a 

Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia 

przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w 

art. 299 Kodeksu karnego,  

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub 

mające na celu popełnienie tego przestępstwa,  

f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 

ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy 

cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej (Dz.U. poz. 769),  

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, 

przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo 

przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu 

karnego, lub przestępstwo skarbowe,  

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 

powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  

- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;  
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2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w 
spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub 
komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym 
mowa w pkt 1; 

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

4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;  

5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca 
zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w 
szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe 
lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te 
oferty lub wnioski niezależnie od siebie; 

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

2. Zamawiający nie przewiduje wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 109 ust. 1 Ustawy. 

3. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z zasadami określonymi w art. 110-111 Ustawy. 

4. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania 
o udzielenie zamówienia. 

VI. Informacja o podmiotowych środkach dowodowych 

1. Do oferty Wykonawca dołącza oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu 
warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym przez zamawiającego (wzór 
oświadczenia stanowi Załącznik nr 2 do IDW). 

2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, stanowi dowód potwierdzający brak podstaw 
wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert, 
tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe. 

3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o 
którym mowa w ust. 1, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak 
podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim 
każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 

4. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów 
udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w ust. 1, także 
oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia 
tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim 
wykonawca powołuje się na jego zasoby. 



9 
 

5. Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w 
wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków 
dowodowych, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych 
określonych w ust. 6 i 7. 

6. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu 
Zamawiający żąda następujących dokumentów: 

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

7. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 
dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda następujących 
dokumentów: 

1) wykaz usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, 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 wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub 
ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze 
wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w 
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne 
dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału 
w postępowaniu; 

2) wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w 
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług lub kontrolę jakości wraz z informacjami 
na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych 
do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności 
oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; 

8. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli: 

1) może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności 
rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w 
oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 dane umożliwiające dostęp do tych środków; 

2) podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi 
oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy  

9. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które 
zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i 
aktualność. 

10. Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, podmiotowych środków 
dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu lub są one 
niekompletne lub zawierają błędy, Zamawiający wzywa wykonawcę odpowiednio do ich 
złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że: 
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1) oferta wykonawcy podlega odrzuceniu bez względu na jej złożenie, uzupełnienie lub 
poprawienie lub 

2) zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania. 

11. Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe na wezwanie, o którym mowa w ust. 10, 
aktualne na dzień ich złożenia. 

12. Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści oświadczenia, o 
którym mowa w ust. 1, lub złożonych podmiotowych środków dowodowych lub innych 
dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu. 

13. Jeżeli złożone przez wykonawcę oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, lub podmiotowe 
środki dowodowe budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do 
podmiotu, który jest w posiadaniu informacji lub dokumentów istotnych w tym zakresie dla 
oceny spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub braku podstaw 
wykluczenia, o przedstawienie takich informacji lub dokumentów. 

VII. Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych 

Zamawiający nie żąda przedmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie, że 
oferowane usługi spełniają określone przez zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria. 

VIII. Informacja o ofercie wariantowej. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

IX. Wykonawcy wspólnie ubiegający się udzielenie zamówienia. 

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku 

wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty. 

2. W odniesieniu do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

zamawiający nie określa wymagań związanych z realizacją zamówienia w inny sposób niż w 

odniesieniu do pojedynczych wykonawców. 

3. Przepisy oraz postanowienia SWZ dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do 

wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

4. Jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia, zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia 

publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców. 

5. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez poszczególnych 

wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kluczowych zadań. 

Zamawiający nie określa warunków realizacji zamówienia przez Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia, w inny sposób niż w przypadku pojedynczych 

wykonawców. 

X. Wyjaśnianie i zmiany w treści SWZ.  

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie SWZ. 

2. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni 

przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ 

wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert. 
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3. Jeżeli zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w ust. 2, przedłuża termin 

składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców 

z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert. 

4. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa w 

ust. 2, zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia 

terminu składania ofert. 

5. Przedłużenie terminu składania ofert, o których mowa w ust. 4, nie wpływa na bieg terminu 

składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający 

udostępnia, bez ujawniania źródła zapytania, na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania. 

6. Zasady dotyczące zmiany treści SWZ zostały uregulowane w art. 286 Ustawy.  

XI. Opis sposobu przygotowania oferty 

1. Zawartość oferty. Kompletna oferta musi zawierać:  

1) Formularz Oferty,  

2) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz oświadczenie 

o braku podstaw do wykluczenia z postępowania - sporządzone na podstawie 

wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do IDW, 

3) Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania swego zasobu na potrzeby 

wykonawcy składającego ofertę – jeżeli dotyczy 

4) Stosowne Pełnomocnictwo (-a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania 

oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie lub dokumentów 

załączonych do oferty czy odpisu z właściwego rejestru,  

5) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

(Konsorcjum), dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i 

zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego, 

6) oryginał dowodu wniesienia wadium (w przypadku wadium złożonego w formie 

poręczeń lub gwarancji), 

7) Pozostałe dokumenty wymienione w IDW – (o ile są wymagane) na etapie składania 

ofert, 

8) Oświadczenia i/lub dokumenty na podstawie których, Zamawiający dokona oceny 

skuteczności zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie, stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 

(jeżeli Wykonawca zastrzega takie informacje).  

2. Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę - sporządzoną w języku polskim. 

3. Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej IDW.  

4. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania 

Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iż 

jeżeli z dokumentu(-ów) określającego(-ych) status prawny Wykonawcy(-ów) lub 

pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(-ów) 

upoważnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być 

podpisane przez wszystkie te osoby. Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania 

musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Jeżeli w imieniu wykonawcy 

działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z odpisu lub informacji z 
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Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub 

innego właściwego rejestru, zamawiający może żądać od wykonawcy pełnomocnictwa lub 

innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania wykonawcy. Zdanie 

poprzednie stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.   

5. Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej IDW powinny zostać wypełnione przez 

Wykonawcę stosownie do treści niniejszej IDW (w zależności od etapu, na którym oferta jest 

oceniana) i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę w zgodnej z niniejszą 

IDW formie (Zamawiający dopuszcza zmiany wielkości pól załączników oraz odmiany wyrazów 

wynikające ze złożenia oferty wspólnej). 

6. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, o których 

mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych 

środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać 

zamawiający od wykonawcy (Dz.U. z 2020 r. poz. 2415) dalej jako „Rozporządzenie w sprawie 

dokumentów”, składa się w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej opatrzonej 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, lub w formie dokumentowej, w zakresie i w 

sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 70 Ustawy. 

7. Oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy, podmiotowe środki 

dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 Ustawy, oraz zobowiązanie 

podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 Ustawy, zwane dalej 

„Zobowiązaniem podmiotu udostępniającego zasoby”, przedmiotowe środki dowodowe, 

pełnomocnictwo, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w 

przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 

działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695, 

1517 i 2320), z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 Ustawy, z 

uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych.  

8. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w § 2 ust. 1 

Rozporządzenia, przekazywane w postępowaniu, sporządza się w postaci elektronicznej, w 

formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 

lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub jako 

tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej, o których mowa w § 3 ust. 1 rozporządzenia.  

9. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, sporządzone 

w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski.  

10. W przypadku, gdy podmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty, lub dokumenty 

potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio wykonawcy, wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, podmiotu udostępniającego 

zasoby na zasadach określonych w art. 118 Ustawy lub podwykonawcy niebędącego 

podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach, zwane dalej „Dokumentami 

potwierdzającymi umocowanie do reprezentowania”, zostały wystawione przez upoważnione 

podmioty inne niż wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, 

podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, zwane dalej „Upoważnionymi 

podmiotami”, jako dokument elektroniczny, przekazuje się ten dokument.   

11. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty zostały 

wystawione przez upoważnione podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się 
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cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, lub dokumenty potwierdzające umocowanie do 

reprezentowania, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w 

postaci papierowej.  

12. Zgodnie z § 6 ust. 3 rozporządzenia w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania 

informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych poświadczenia 

zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w § 

6 ust. 2 rozporządzenia, dokonuje w przypadku: 

1) podmiotowych środków dowodowych - odpowiednio wykonawca, wykonawca 

wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby 

lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych, które 

każdego z nich dotyczą; 

2) przedmiotowego środka dowodowego, dokumentu, o którym mowa w art. 94 ust. 

2 Ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 Ustawy, lub 

zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby - odpowiednio wykonawca lub 

wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia; 

3) pełnomocnictwa - mocodawca. 

13. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci 

papierowej, o którym mowa w ust. 12, może dokonać również notariusz. 

14. Przez cyfrowe odwzorowanie, o którym mowa w rozporządzeniu, należy rozumieć 

dokument elektroniczny będący kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej, 

umożliwiający zapoznanie się z tą treścią i jej zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego 

dostępu do oryginału.  

15. Podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 

4 Ustawy, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki 

dowodowe, niewystawione przez upoważnione podmioty, oraz pełnomocnictwo przekazuje się 

w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem 

zaufanym lub podpisem osobistym.   

16. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym 

mowa w art. 117 ust. 4 Ustawy, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, 

przedmiotowe środki dowodowe, dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 Ustawy, 

niewystawione przez upoważnione podmioty lub pełnomocnictwo, zostały sporządzone jako 

dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe 

odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a w 

przypadku postępowań lub konkursów, o wartości mniejszej niż progi unijne, kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym 

zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. 

17. Zgodnie z § 7 ust. 3 rozporządzenia w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania 

informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych poświadczenia 

zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w 

ust. 16, dokonuje w przypadku:   

1) podmiotowych środków dowodowych - odpowiednio wykonawca, 

wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot 

udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków 

dowodowych, które każdego z nich dotyczą  

https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/prawo-zamowien-publicznych-18903829/art-94
https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/prawo-zamowien-publicznych-18903829/art-94
https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/prawo-zamowien-publicznych-18903829/art-117
https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/prawo-zamowien-publicznych-18903829/art-117
https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/prawo-zamowien-publicznych-18903829/art-94
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2) przedmiotowego środka dowodowego, oświadczenia, o którym mowa w art. 

117 ust. 4 Ustawy, lub zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby - 

odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia; 

3) pełnomocnictwa - mocodawca.  

18. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci 

papierowej, o którym mowa w ust. 16, może dokonać również notariusz. 

19. W przypadku przekazywania w postępowaniu dokumentu elektronicznego w formacie 

poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest 

równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.  

20. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe lub inne dokumenty, w tym 

dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 Ustawy, dokumenty potwierdzające umocowanie 

do reprezentowania, zostały wystawione przez upoważnione podmioty jako dokument 

elektroniczny, przekazuje się uwierzytelniony wydruk wizualizacji treści tego dokumentu. 

21. Uwierzytelniony wydruk, o którym mowa w § 9 ust. 5 rozporządzenia w sprawie 

sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów 

elektronicznych, zawiera w szczególności identyfikator dokumentu lub datę wydruku, a także 

własnoręczny podpis odpowiednio wykonawcy, wykonawcy wspólnie ubiegającego się o 

udzielenie zamówienia, podmiotu udostępniającego zasoby lub podwykonawcy, 

potwierdzający zgodność wydruku z treścią dokumentu elektronicznego.  

XII. Wadium 

1. Zamawiający wymaga w niniejszym postępowaniu wadium. 

2. Wysokość wadium. 

Każdy Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium 

w wysokości: 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych). 

3. Forma wadium.  

Wadium może być wniesione w następujących formach:  
1) pieniądzu; 

2) gwarancjach bankowych; 

3) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy 

z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. 

z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572). 

4. Miejsce i sposób wniesienia wadium.  

1) Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy 

Zamawiającego: 

PKO BP SA: 65 1440 1286 0000 0000 1147 9658 
2) Wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie 

uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego 

potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert (moment 

zaksięgowania wpływu na rachunku Zamawiającego).   

https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/prawo-zamowien-publicznych-18903829/art-94
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5. Uwaga! Aktualnie sesje międzybankowe w banku Zamawiającego odbywają się o godz. 11:30, 

15:10, 17:30 (jest to przybliżony czas księgowania na rachunku przelewu przychodzącego z 

innego banku). Zaleca się by Wykonawcy samodzielnie sprawdzili aktualność wskazanych 

informacji w celu wniesienia wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego w 

wymaganym terminie (termin składania ofert).  

1) Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 

2) Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w 

ust. 3 pkt 2)-4), wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub 

poręczenia, w postaci elektronicznej. Wadium w formie gwarancji powinno spełniać 

warunki określone w ust. 7 poniżej 

3) . 

6. Zwrot wadium, przesłanki zatrzymania wadium 

1) Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od 

dnia wystąpienia jednej z okoliczności: 

a) upływu terminu związania ofertą; 

b) zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; 

c) unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy 

nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął 

termin do jego wniesienia. 

2) Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia 

wniosku zwraca wadium wykonawcy: 

a) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert; 

b) którego oferta została odrzucona; 

c) po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została 

wybrana jako najkorzystniejsza; 

d) po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte 

odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia. 

3) Złożenie wniosku o zwrot wadium, o którym mowa w pkt. 2, powoduje rozwiązanie 

stosunku prawnego z wykonawcą wraz z utratą przez niego prawa do korzystania ze 

środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX Ustawy. 

4) Zamawiający zwraca wadium wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z 

umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o 

koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy 

na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 

5) Zamawiający zwraca wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu poprzez złożenie 

gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium. 

6) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego 

w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 3 pkt 2)-4) występuje 

odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, jeżeli: 

a) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128 

ust. 1 Ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków 

dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających 

okoliczności, o których mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1 Ustawy, oświadczenia, o 

którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie 

wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3 Ustawy, 
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co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako 

najkorzystniejszej; 

b) wykonawca, którego oferta została wybrana: 

− odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na 

warunkach określonych w ofercie, 

− nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 

c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn 

leżących po stronie wykonawcy, którego oferta została wybrana. 

7. Wymagania dotyczące wadium wniesionego w formie gwarancji 

1) W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja 

powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać 

następujące elementy:  

a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), nazwę beneficjenta gwarancji 

(Zamawiającego), nazwę gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej 

udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,  

b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,  

c) kwotę gwarancji,  

d) termin ważności gwarancji,  

e) zobowiązanie gwaranta do (klauzule): bezwarunkowego i nieodwołalnego 

zapłacenia (bez jakichkolwiek zastrzeżeń gwaranta, z wyjątkiem zaleceń 

organizacyjnych) kwoty gwarancji, na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, 

bez konieczności jego uzasadniania, zawierające oświadczenie, iż:  

− wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 

lub art. 128 ust. 1 Ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył 

podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków 

dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 lub 

art. 106 ust. 1 Ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 

Ustawy, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na 

poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3 Ustawy, co 

spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę 

jako najkorzystniejszej; 

− wykonawca, którego oferta została wybrana: 

i odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia 

publicznego na warunkach określonych w ofercie, 

ii nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy; 

iii zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się 

niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, którego oferta 

została wybrana. 

f) przedmiotowe zobowiązanie gwaranta, poza zgodnymi z obowiązującym prawem 

pozostałymi zaleceniami organizacyjnymi gwaranta, nie będzie zawierać zastrzeżenia 

wyłącznego dot. konieczności kierowania żądania Zamawiającego jedynie przez Bank 

Zamawiającego i powinno w takim przypadku dopuszczać inne, zgodne z 

obowiązującym prawem formy,  
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g) wszelkie przywołane w dokumencie gwarancji pojęcia nie zdefiniowane w przepisach 

prawa powinny zawierać w tekście gwarancji swoją definicję.  

8. Postanowienia dotyczące gwarancji odnoszą się również do wadium składanego w formie 

poręczenia. 

XIII. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie 

komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i 

organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej; 

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami 

odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: 

https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem: 

https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej. 

2. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcą odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem 

Prezesa Rady Ministrów z dnia z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i 

przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz 

środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub 

konkursie (Dz.U. poz. 2452). 

3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 

musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do 

następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz 

do „Formularza do komunikacji”.   

4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, 

elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu 

opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z 

elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).   

5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: 

„Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” 

wynosi 150 MB.   

6. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, 

oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji 

przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.   

7. Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jako załącznik do niniejszej 

SWZ.  

Dane linku: https://gjw.pl/przetargi-wcwi/ 

Identyfikator postępowania Miniportal: 88717b05-bd56-4b38-b8bc-c9c46eb5aeca 

Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00013512/01 

8. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu  

klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania. 

XIV. Sposób składania ofert 

1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty 

lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność 

do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w 

szczegółach danego postępowania. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać 

https://gjw.pl/przetargi-wcwi/
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adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z 

postępowaniem. 

2. Wykonawca przygotuje elektroniczną ofertę, podpisuje ją kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym szyfruje ofertę i wysyła ją do 

Zamawiającego za pośrednictwem dedykowanych formularzy dostępnych na platformie ePUAP 

(Elektroniczna Skrzynka Podawcza – nazwa – Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji). 

3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.  

4. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci 

elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

5. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika”, 

dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/  

6. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, 

zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 

dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), 

wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i 

odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik 

stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część 

należy ten plik zaszyfrować.  

7. Do oferty należy dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków 

udziału w postępowaniu , w zakresie wskazanym w SWZ w formie elektronicznej  lub w postaci 

elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, a następnie 

zaszyfrować wraz z plikami stanowiącymi ofertę. 

8. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.   

9. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za  

pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na 

ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób wycofania oferty został opisany w 

„Instrukcji użytkownika” dostępnej na miniPortalu.  

10. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani 

wycofać złożonej oferty.  

XV. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert)  

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a 

Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż wskazanych w 

rozdziale XIV IDW), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za 

pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP 

oraz udostępnionego przez miniPortal. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym 

postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP lub ID 

postępowania).  

2. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej: 

email: wcwi@gjw.com.pl 

3. Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do 

komunikacji” jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania 

dokumentów elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w pkt 2 adres 

email. 
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4. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi 

w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia  30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu 

sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów 

elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra 

Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków 

dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od 

wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415). 

5. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej 

strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.  

6. Korespondencja w postępowaniu prowadzona jest w języku polskim. Oznacza to, że wszelka 

korespondencja w języku obcym winna być złożona wraz z tłumaczeniem na język polski.  

7. W przypadku podmiotów wspólnych wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z 

pełnomocnikiem.  

XVI. Termin składania ofert. Otwarcie ofert 

1. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia. 

2. Ofertę należy złożyć:  

do dnia 12 marca 2021 godz. 12.00 

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 

W dniu 12 marca 2021 godz. 13.00 

4. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po 

zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do 

odszyfrowania.   

5. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania informacje o:  

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej 

działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty 

zostały otwarte; 

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 

XVII. Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z wykonawcami 

1. Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami są:  

Piotr Baranowski, tel. nr: +48 669 664 488  lub email: wcwi@gjw.com.pl 
2. Zgodnie z art. 20 ust. 1 Ustawy postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem 

wyjątków przewidzianych w Ustawie, prowadzi się pisemnie.   

3. Komunikacja, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub 

oświadczeń między Zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w 

Ustawie, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.   

4. Komunikacja ustna dopuszczalna jest w odniesieniu do informacji, które nie są istotne, w 

szczególności nie dotyczą ogłoszenia o zamówieniu lub SWZ, a także ofert. 
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XVIII. Termin związania ofertą.  

1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą do dnia 11.04.2021 przy czym pierwszym dniem 

terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.  

2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania 

ofertą określonego w SWZ zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się 

jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany 

przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni. 

3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez 

wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania 

ofertą. 

4. W przypadku gdy zamawiający żąda wniesienia wadium, przedłużenie terminu związania ofertą, 

o którym mowa w ust. 2, następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli 

nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. 

XIX. Sposób obliczenia ceny 

1. Cena oferty winna uwzględniać wszystkie zobowiązania i należności Wykonawcy oraz 

uwzględniać wszelkie wymagania postawione w SWZ.  

2. Cena może być tylko jedna. Nie dopuszcza się cen wariantowych.  

3. Cena nie ulega zmianie przez okres związania ofertą.  

4. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w złotych polskich. Cena musi uwzględniać wszystkie 

wymagania niniejszej SWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu 

należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia, w tym 

również wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu przedmiotu zamówienia (umowy).  

5. Wynagrodzenie będzie miało charakter ryczałtowy. Podstawą określenia przedmiotu 

zamówienia i wyceny wynagrodzenia ryczałtowego jest OPZ i Umowa.  

6. Wykonawca obliczając cenę oferty musi uwzględnić wszystkie elementy określone w SWZ w 

szczególności w OPZ i Umowie. Wszystkie błędy czy wątpliwości, w szczególności dotyczące 

rozbieżności w opisie przedmiotu zamówienia, ujawnione na rysunkach, opisach lub w OPZ z 

załącznikami oraz pozostałych dokumentach, Wykonawca winien zgłosić Zamawiającemu przed 

terminem składania ofert, w terminie na wyjaśnienia treści SWZ.  

7. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i 

usług (Dz.U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.79)), dla celów zastosowania kryterium ceny lub 

kosztu zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i 

usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. W takiej ofercie wykonawca ma obowiązek: 

1) poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u 

zamawiającego obowiązku podatkowego; 

2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą 

prowadziły do powstania obowiązku podatkowego; 

3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym 

zamawiającego, bez kwoty podatku; 

4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie 

miała zastosowanie. 
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8. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały we Wzorze 

umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowiącego Część II IDW.  

9. Obowiązująca stawka podatku VAT – 23%. Jeżeli Wykonawca uprawniony jest do naliczania 

innej niż obowiązująca stawki podatku VAT, musi załączyć do oferty dokument, na podstawie 

którego jest do tego uprawniony, pod rygorem odrzucenia oferty. Ewentualna zmiana stawki 

VAT w trakcie wykonywania umowy w sprawie zamówienia publicznego została uwzględniona 

we Wzorze Umowy stanowiącego Część II IDW.  

10. Zamawiający dokona oceny złożonych ofert, zgodnie z zasadami wskazanymi w pkt. XX IDW. 

 

XX. Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów, i sposobu oceny ofert 

1. Zamawiający dla zamówienia przyjmuje niżej opisane kryteria oceny ofert. 

2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium najniższej 

ceny (cena oferty brutto), kryterium posiadanych kwalifikacji zawodowych oraz kryterium 

największego posiadanego doświadczenia zawodowego zarządcy nieruchomości. W kryterium 

ceny oceniana będzie łączna cena oferty (pkt 4.3 Formularza ofertowego). 

3. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria: 

l.p. Kryterium 
Znaczenie procentowe 

kryterium 

Maksymalna liczba punktów 

jakie może otrzymać oferta za 

dane kryterium 

1)  Cena (C) 85 % 85 punktów 

2)  Kwalifikacje zawodowe (KZ) 5% 5 punktów 

3)  
Doświadczenie zawodowe 

zarządcy nieruchomości 
10% 10 punktów 

4. Zasady oceny kryterium „Cena" (C). 

W przypadku kryterium "Cena" oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku liczbę 

punktów (maksymalnie - 85) wynikającą z działania: 

Pi (C) =  
Ci

C min
  • Max  (C) 

gdzie: 

Pi(C) Liczba punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium "Cena"; 

Cmin najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert; 

Ci cena oferty "i"; 

Max (C) maksymalna liczba punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium "Cena". 

5. Zasady oceny kryterium „Kwalifikacje zawodowe” (KZ). 

W przypadku kryterium „Kwalifikacje zawodowe” oferta otrzyma określoną liczbę punktów 

w razie dysponowania przez Wykonawcę osobą posiadającą licencję zarządcy nieruchomości 

uprawniającej do wykonywania działalności zawodowej w zakresie zarządzania 
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nieruchomościami nadaną w trybie przepisów U.g.n  wpisaną do Centralnego Rejestru 

Zarządców prowadzonego przez resort infrastruktury w okresie przed 1 stycznia 2014 r. 

lub wpisaną do Centralnego Rejestru Zarządców Nieruchomości prowadzonym przez Zarząd 

Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami lub wpisaną do Rejestru Zarządców 

Nieruchomości prowadzonego przez inne organizacje zrzeszające zarządców nieruchomości 

w szczególności przez Polską Federację Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych, Polską 

Federację Organizacji Zarządców, Administratorów i Właścicieli Nieruchomości czy Polską 

Federację Zarządców Nieruchomości -5 pkt. 

Przyznanie punktów w powyższym kryterium nastąpi według następujących założeń: 

- 5 punktów (=max.) dla „posiada” licencję (kserokopię poświadczona za zgodność 

z oryginałem), 

- 0 punktów (= min.) dla „nie posiada” licencji (brak kserokopii poświadczonej za zgodność 

z oryginałem). 

Potwierdzenie dysponowania przez Wykonawcę osobami spełniającymi te wymagania nastąpi 

poprzez odpowiednie wypełnienie pkt 4 do Formularza Oferty. 

6. Zasady oceny kryterium „Doświadczenie zawodowe zarządcy nieruchomości” (DZ). 

W przypadku kryterium "Doświadczenie zawodowe zarządcy nieruchomości " oferta otrzyma 

odpowiednią liczbę punktów (maksymalnie - 10) według następujących zasad. 

Ocenie zostanie poddana liczba usług wykonanych przez osobę wskazaną na stanowisko 

zarządcy nieruchomości w okresie ostatnich 3 lat jako: zarządcy nieruchomości powierzchni 

budynku lub budynków biurowych o powierzchni biurowej minimum 1.000 m2 położonych w 

mieście liczącym nie mniej niż 250.000 mieszkańców. 

1) za wykonane min. 2 (słownie: dwa) usługi polegające na zarządzaniu nieruchomościami 

powierzchni biurowej budynku lub budynków biurowych o powierzchni biurowej 

minimum 1.000 m2 położonych w mieście liczącym nie mniej niż 250.000 mieszkańców– 

Wykonawca otrzyma 1 punkt. 

2) za wykonane min. 3 (słownie: trzy) usługi polegające zarządzaniu nieruchomościami 

powierzchni biurowej budynku lub budynków biurowych o powierzchni biurowej 

minimum 1.000 m2 położonych w mieście liczącym nie mniej niż 250.000 mieszkańców - 

Wykonawca otrzyma 2 punkty. 

3) za wykonane min. 4 (słownie: cztery) usługi polegające na zarządzaniu nieruchomościami 

powierzchni biurowej budynku lub budynków biurowych o powierzchni biurowej 

minimum 1.000 m2 położonych w mieście liczącym nie mniej niż 250.000 mieszkańców - 

Wykonawca otrzyma 5 punktów. 

4) za wykonane min. 5 (słownie: pięć) usługi polegające na zarządzaniu nieruchomościami 

powierzchni biurowej budynku lub budynków biurowych o powierzchni biurowej 

minimum 1.000 m2 położonych w mieście liczącym nie mniej niż 250.000 mieszkańców - 

Wykonawca otrzyma 8 punktów. 

5) za wykonane min. 6 (słownie: sześć) usługi polegające na zarządzaniu nieruchomościami 

powierzchni biurowej budynku lub budynków biurowych o powierzchni biurowej minimum 

1.000 m2 położonych w mieście liczącym nie mniej niż 250.000 mieszkańców - Wykonawca 

otrzyma 10 punktów. 
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7. Wartość wagowa każdego z przyjętych w postępowaniu kryterium wyrażona w procentach 

będzie wyrażona w punktach (1% = 1 pkt). 

8. Liczba punktów przyznanych danej ofercie będzie stanowić sumę liczby punktów obliczonej 

zgodnie z pkt 3 powyżej oraz liczby punktów obliczonych zgodnie z pkt 4, 5 powyżej (max. 100 

pkt). 

9. Za najkorzystniejszą zostanie uznana ta oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów. 

10. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej 

ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający 

spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały 

złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli 

te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. 

11. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego 

zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, do ceny najkorzystniejszej oferty lub oferty 

z najniższą ceną, Zamawiający doliczy podatek od towarów i usług, który Zamawiający miałby 

obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. 

12. Zamawiający uzna za błąd w obliczeniu ceny określenie jej niezgodnie z polskim systemem 

płatniczym. Zgodnie z powyższymi uregulowaniami, ostateczna cena zadeklarowana w ofercie 

musi być wyrażona w złotych z dokładnością do setnych części złotego, tj. do drugiego miejsca 

po przecinku. 

13. Jeżeli: 

1) cena oferty będzie podana z dokładnością większą niż do drugiego miejsca po przecinku 

lub będzie nieprawidłowo zaokrąglona, Zamawiający dokona poprawienia kwoty poprzez 

jej wyliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, stosując zasadę, iż kwoty 

zostaną zaokrąglone do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza zostaną 

pominięte, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zostaną zaokrąglone do 1 (jednego) grosza; 

2) cenę podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje się za prawidłowy ten zapis, który 

odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny. 

 

XXI. Wybór oferty i zawiadomienie o wyniku postępowania. 

1. Przy dokonywaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający stosował będzie wyłącznie 

zasady i kryteria określone w SWZ.  

2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za 

najkorzystniejszą.  

3. Zamawiający nie później niż w terminie 30 dni od dnia zakończenia postępowania o udzielenie 

zamówienia zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o wyniku postępowania 

zawierające informację o udzieleniu zamówienia lub unieważnieniu postępowania. 

XXII. Unieważnienie postępowania.  

1. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia w sytuacjach 

określonych w art. 255 Ustawy. 
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2. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia przed upływem terminu 

składania ofert, jeżeli wystąpiły okoliczności powodujące, że dalsze prowadzenie postępowania 

jest nieuzasadnione. 

3. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia 

równocześnie wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu podając uzasadnienie 

faktyczne i prawne.  

4. Zamawiający udostępnia niezwłocznie informacje, o których mowa w ust. 3, na stronie 

internetowej prowadzonego postępowania. 

XXIII. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; 

1. Wzór umowy stanowi Część II do SWZ.  

2. Umowa zostanie zawarta w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie i miejscu.  

3. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą 

dokumenty potwierdzające ich umocowanie do zawarcia umowy, o ile umocowanie to nie 

będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.  

4. W zakresie wymaganym obowiązującym prawem odpowiednie zastosowanie znajdą właściwe 

przepisy Kodeksu cywilnego.  

5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (Konsorcjum) ponoszą solidarną 

odpowiedzialność za wykonanie umowy.  

XXIV. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli zamawiający je 

przewiduje. 

1. Informacje ogólne.  

Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 
Umowy. Zabezpieczenie wnosi się przed zawarciem Umowy. 

2. Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

1) Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku 

postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 5% ceny całkowitej 

brutto podanej w pkt 4 ppkt 3 Formularza oferty. 

2) Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania 

przed podpisaniem Umowy w sposób określony w oddzielnej korespondencji od 

Zamawiającego.  

3. Forma zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

1) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru 

Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:  

a) pieniądzu; 

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze 

zobowiązaniem pieniężnym; 

c) gwarancjach bankowych; 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 

pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości. 
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2) Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek 

bankowy Zamawiającego. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca 

może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. Jeżeli 

zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na 

oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione 

w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było 

ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji 

bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy. 

3) Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w postaci gwarancji, gwarancja powinna być 

sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy:  

a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego - 

WCWI), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) 

oraz wskazanie ich siedzib,  

b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,  

c) kwotę gwarancji,  

d) termin ważności gwarancji,  

e) zobowiązanie gwaranta do bezwarunkowego i nieodwołalnego wypłacenia 

Zamawiającemu wymaganej kwoty po otrzymaniu pierwszego pisemnego 

żądania, bez konieczności jego uzasadniania, zawierające oświadczenie 

Zamawiającego, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano:  

- nie wykonał umowy lub  

- nienależycie wykonał umowę lub  

- nie wykonał lub w odpowiednim terminie nie wykonał lub wykonał 

nienależycie zobowiązań wynikających z tytułu rękojmi za wady lub 

gwarancji udzielonej na przedmiot zamówienia.  

f) zobowiązanie (poza bezwzględnie zgodnymi z obowiązującym prawem 

pozostałymi zaleceniami organizacyjnymi gwaranta) nie może zawierać 

zastrzeżenia wyłącznego dotyczącego konieczności kierowania żądania 

Zamawiającego jedynie przez Bank Zamawiającego i powinno w takim przypadku 

dopuszczać inne, dopuszczalne i zgodne z obowiązującym prawem formy,  

g) właściwość miejscową do rozstrzygania sporów wskazującą siedzibę 

Zamawiającego,  

h) wszelkie przywołane w dokumencie gwarancji pojęcia nie zdefiniowane w 

powszechnie obowiązujących przepisach prawa winny być uprzednio i 

odpowiednio w tekście gwarancji zdefiniowane.  

4) Postanowienia dotyczące gwarancji odnoszą się również do zabezpieczenia składanego 

w formie poręczeń.  

5) Do zmiany formy zabezpieczenia umowy w trakcie realizacji umowy stosuje się art. 451 

Ustawy.  

4. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i 
uznania przez zamawiającego za należycie wykonane. Zamawiający pozostawia na 

zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji kwotę 30% zabezpieczenia. 
Kwota, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, jest zwracana nie później niż w 15. dniu po 

upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji.  
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5. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może dokonać ponownego 

badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu wykonawców oraz wybrać 

najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie. 

XXV. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy 

1. Wykonawcom i innym podmiotom, o których mowa w art. 505 ust. 1 Ustawy, przysługują środki 

ochrony prawnej opisane w Dziale IX Ustawy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia 

lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 

zamawiającego przepisów Ustawy. 

2. Odwołanie przysługuje na: 

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie 

umowy;  

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której 

zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy; 

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby  

4. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo 

postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie 

pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on 

zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że zamawiający 

mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli 

przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego 

wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.  

5. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania 

odwoławczego przysługuje skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby 

Zamawiającego. 

6. Zasady i tryb postępowania w zakresie korzystania ze środków ochrony prawnej określone 

zostały w Dziale IX Ustawy.  

XXVI. Podwykonawstwo.  

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 

2. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza 

powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. 

3. Zamawiający nie określa w SWZ warunków, jakie muszą spełniać umowy o podwykonawstwo, 

których przedmiotem są dostawy lub usługi, które, z uwagi na wartość lub przedmiot tych 

dostaw lub usług, nie podlegają obowiązkowi przedkładania Zamawiającemu. 

XXVII. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną 

wprowadzone do treści tej umowy; 

1. Wzór umowy stanowi Część II do SWZ.  

2. Umowa wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej. 
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3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (Konsorcjum) ponoszą solidarną 

odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy. 

4. Zasady wprowadzania zmian w Umowie zostały określone w Umowie.  

XXVIII. Zebranie Wykonawców. Wizja lokalna 

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w celu 

wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści niniejszej SWZ. Zamawiający sporządzi informację 

zawierającą zgłoszone na zebraniu zapytania o wyjaśnienie treści niniejszej SIWZ oraz 

odpowiedzi na nie, bez wskazywania źródeł zapytań. Informację z zebrania Zamawiający 

doręczy niezwłocznie Wykonawcom, którym przekazano niniejszą SWZ. 

2. Zamawiający zaleca Wykonawcom dokonanie wizji lokalnej (oględziny) nieruchomości i 

budynków objętych Zamówieniem celem odpowiedniego skalkulowania ceny oferty i jej 

przygotowania. 

XXIX. Zamówienia częściowe.  

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  

XXX. Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 

Ustawy 

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 
Ustawy. 

XXXI. Informacje dodatkowe 

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

2. Zamawiający nie określa wymagań w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 

2 pkt 2 Ustawy. 

3. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez 

wykonawców, o których mowa w art. 94 Ustawy. 

4. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych 

zadań dotyczących zamówień na roboty budowlane zgodnie z art. 60 i art. 121 Ustawy. 

5. Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza 

SWZ dokonywane będą w złotych polskich (PLN). 

6. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

7. Zamawiający po przeprowadzeniu postępowania nie przewiduje możliwości zawarcia umowy 

ramowej. 

8. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 

elektronicznej. 

9. Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub 

dołączenia katalogów elektronicznych do oferty. 

XXXII. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO   

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
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i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, 
Zamawiający informuje, że:   

▪ administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wielkopolskie Centrum Wspierania 

Inwestycji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, ul. 28 Czerwca 1956 r. 

406, 61-441 Poznań, KRS numer 0000 134012, NIP: 7781016062, REGON: 63030345400000  

▪ Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Usługi zarządzania 

nieruchomością budynku usługowo-biurowego z parkingiem podziemnym zlokalizowanego w 

Poznaniu przy ulicy Za Bramką 1.” prowadzonym w trybie przetargu podstawowego;  

▪ Szczegółowe cele przetwarzania danych zostały wskazane w ustawie z dnia 11 września 2019 

r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 ze zm.).  

▪ obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Ustawy, związanym z 

udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania 

określonych danych wynikają z Ustawy;    

▪ w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;  posiada Pani/Pan:  

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;  

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;  

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;    

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO;  

▪ nie przysługuje Pani/Panu:  

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;  

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;  

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.   

XXXIII. Wykaz załączników do niniejszej IDW. 

Załącznikami do niniejszej IDW są następujące wzory: 

l.p. Oznaczenie 

Załącznika 

Nazwa Załącznika 

1)  Załącznik nr 1 Wzór Formularza Oferty 

2)  Załącznik nr 2 
Wzór Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku 

podstaw do wykluczenia 

3)  Załącznik nr 3 Wzór Wykazu wykonanych/wykonywanych usług 

4)  Załącznik nr 4 Wzór Wykazu osób uczestniczących w realizacji zamówienia 
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5)  Załącznik nr 5 

Wzór Zobowiązania innego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy / 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie* niezbędnych zasobów 

na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia 

6)  Załącznik nr 6 
Wzór Oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej 

grupy kapitałowej 
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Załącznik nr 1 o IDW– Wzór Formularza Oferty  

 

FORMULARZ OFERTY 

DLA PRZETARGU W TRYBIE PODSTAWOWYM 

„Usługi zarządzania nieruchomością budynku usługowo-biurowego z parkingiem podziemnym 

zlokalizowanego w Poznaniu przy ulicy Za Bramką 1.” 

 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZP/WCWI/2021/02 

1. ZAMAWIAJĄCY: 

Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

ul. 28 Czerwca 1956 roku nr 406 

61 - 441 Poznań  

W imieniu i na rzecz którego działa Pełnomocnik: 

GJW Gramza i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych Spółka partnerska z siedzibą  

w Poznaniu, ul. Szelągowska 27, 61-626 Poznań 

2. WYKONAWCA: 

Niniejsza oferta zostaje złożona przez1:  

l

.

p

. 

Nazwa (y) Wykonawcy (ów) Adres (y) Wykonawcy (ów) 

   

   

 

KONTAKT (Wykonawca/ Lider (pełnomocnik)): 

Nr telefonu  

Nr faksu  

Adres e-mail  

 

3. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:  

Imię i nazwisko  

 

4. JA (MY) NIŻEJ PODPISANY (-NI) OŚWIADCZAM (-MY), ŻE: 

1) Zapoznałem (-liśmy) się z treścią SWZ dla niniejszego zamówienia, 

2) Gwarantuję (-emy) wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią:  

SWZ, wyjaśnień do SWZ oraz jej zmianami,  

3) Składam (-my) następującą ofertę cenową na Zamówienie: 

 
1 Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu. 
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a) w zakresie świadczenia usługi zarządzania nieruchomością w zakresie budynku Za 

Bramką 1 w Poznaniu w okresie realizacji Zamówienia 

netto ........................................................................................ złotych,  

(słownie) ................................................................................. złotych,  

plus VAT w kwocie ................................................................... złotych, 

brutto ....................................................................................... złotych,  

(słownie) .................................................................................. złotych 

gdzie wynagrodzenie za 1 miesiąc zarządzania nieruchomością wynosi …...... zł netto 

4) Dysponuję/jemy osobę posiadającą licencję zarządcy nieruchomości uprawniającej do 

wykonywania działalności zawodowej w zakresie zarzadzania nieruchomościami nadaną w 

trybie przepisów U.g.n  wpisaną do Centralnego Rejestru Zarządców prowadzonego przez 

resort infrastruktury w okresie przed 1 stycznia 2014 r. lub wpisaną do Centralnego Rejestru 

Zarządców Nieruchomości prowadzonym przez Zarząd Krajowej Izby Gospodarki 

Nieruchomościami lub wpisaną do Rejestru Zarządców Nieruchomości prowadzonego przez 

inne organizacje zrzeszające zarządców nieruchomości w szczególności przez Polską 

Federację Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych, Polską Federację Organizacji 

Zarządców, Administratorów i Właścicieli Nieruchomości czy Polską Federację Zarządców 

Nieruchomości.  

❑ TAK/❑ NIE 2 

UWAGA: W przypadku, gdy wykonawca nie zaznaczy żadnej pozycji („TAK” albo „NIE”) 

Zamawiający przyzna wykonawcy 0 pkt. w kryterium oceny ofert Kwalifikacje zawodowe 

(KZ) 

5) ____________ szt. - Liczba usług wykonanych przez osobę wskazaną na stanowisko zarządcy 

nieruchomości w okresie ostatnich 3 lat jako: zarządcy nieruchomości powierzchni budynku 

lub budynków biurowych o powierzchni biurowej minimum 1.000 m2 położonych w mieście 

liczącym nie mniej niż 250.000 mieszkańców.3 

UWAGA: W przypadku, gdy wykonawca nie wskaże ilości szt. wykonanych usług przez 

osobę wskazaną na stanowisko zarządcy nieruchomości Zamawiający przyzna wykonawcy 

o pkt. w kryterium oceny ofert Doświadczenie zawodowe zarządcy nieruchomości. 

6) Akceptuję (-my) termin wykonania zamówienia określony w Ogłoszeniu o zamówieniu, 

Specyfikacji Warunków Zamówienia i Wzorze umowy, 

7) Jestem (-eśmy) związany złożoną przez siebie (nas) ofertą do 11.04.2021r., 

8) Akceptuję (-emy) bez zastrzeżeń Wzór umowy - Część II SWZ, 

 
2 Do zaznaczenia w razie dysponowania przez Wykonawcę taką osobą w toku realizacji zamówienia. 
3 należy podać liczbę wykonanych usług 
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9) w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję  

(-emy) się umowę w sprawie zamówienia publicznego zawrzeć w miejscu i terminie jakie 

zostaną wskazane przez Zamawiającego oraz zobowiązuję (-emy) się zabezpieczyć umowę w 

sprawie zamówienia publicznego zgodnie z treścią IDW, 

10) Wyrażam (-my) zgodę na warunki płatności określone przez Zamawiającego we Wzorze 

umowy, 

11) Składam (-my) niniejszą ofertę [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia]4,  

12) Nie uczestniczę (-ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu 

uzyskania niniejszego zamówienia. 

13) Zakres przedmiotu zamówienia, który Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

5. OŚWIADCZAM (-MY), że 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 postępowania5: 

Lp. Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji 
Strony w ofercie (wyrażone cyfrą) 

od Do 

1.    

2.    

3.    

Stosownie do wymogów Ustawy wskazujemy, iż informacje wskazane powyżej stanowią 

tajemnica przedsiębiorstwa z powodów …………………………………………… 

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

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

(możliwym jest wykazania powyższych okoliczności w odrębnym piśmie odpowiednio 

zabezpieczonym i stanowiącym część Oferty). 

6. OŚWIADCZAM (-MY), że nie zamierzam (-my) powierzać do podwykonania żadnej części 

niniejszego zamówienia / następujące części niniejszego zamówienia zamierzam (-my) powierzyć 

podwykonawcom5 

Lp. 
Nazwa podwykonawcy Określenie części powierzanego zamówienia 

1.   

 
4 Wykonawca usuwa niepotrzebne.  

* Niepotrzebne skreślić. 
5 Wykonawca usuwa niepotrzebne. 
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2.   

3.   

 

7. OŚWIADCZAM (-MY), że jestem (-śmy): 

Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców mikroprzedsiębiorcą/małym 

przedsiębiorcą/średnim przedsiębiorcą 6 /  

8. OŚWIADCZAM, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO 

wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w 

celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 

PODPIS(Y): 

 

 
……………… …………………………………….. 

Miejscowość / Data 

Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania 
niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów).  

oferta w postaci elektronicznej winna być  podpisana 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem 

zaufanym lub podpisem osobistym) 

 

 
6 Wykonawca usuwa niepotrzebne. 
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Załącznik nr 2 do IDW – Wzór Oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału 

w postępowaniu oraz o braku podstaw wykluczenia z postępowania 

DLA PRZETARGU W TRYBIE PODSTAWOWYM 

„Usługi zarządzania nieruchomością budynku usługowo-biurowego z parkingiem podziemnym 

zlokalizowanego w Poznaniu przy ulicy Za Bramką 1.” 

 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZP/WCWI/2021/02 

ZAMAWIAJĄCY: 

Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

ul. 28 Czerwca 1956 roku nr 406 

61 - 441 Poznań  

W imieniu i na rzecz którego działa Pełnomocnik: 

GJW Gramza i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych Spółka partnerska z siedzibą  

w Poznaniu, ul. Szelągowska 27, 61-626 Poznań 

WYKONAWCA: 

Niniejsza oferta zostaje złożona przez7:  

l.p. Nazwa (y) Wykonawcy (ów) Adres (y) Wykonawcy (ów) 

   

   

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  

prowadzonym w trybie podstawowym na: 

„Usługi zarządzania nieruchomością budynku usługowo-biurowego z parkingiem podziemnym 

zlokalizowanego w Poznaniu przy ulicy Za Bramką 1.” 

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.   

 

 

……………… …………………………………….. 

Miejscowość / Data 

Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania 
niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów). 

oferta w postaci elektronicznej winna być  podpisana 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem 

zaufanym lub podpisem osobistym 

 

WYKAZANIE PRZEZ WYKONAWCĘ, ŻE PODJĘTE PRZEZ NIEGO CZYNNOŚCI SĄ 
WYSTARCZAJĄCE DO WYKAZANIA JEGO RZETLENOŚCI W SYTUACJI, GDY WYKONAWCA 

 
7 Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu. 
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PODLEGA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 108 UST. 1 PKT 1, 2 i 5 USTAWY PZP O BRAKU 
PODSTAW WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA: 
 
Oświadczam, że w stosunku do mnie zachodzą podstawy wykluczenia  
z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp.  
(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 
i 5 ustawy Pzp) 

 
Jednocześnie oświadczam, że w związku z tym, iż podlegam wykluczeniu  
na podstawie ww. artykułu, to zgodnie z dyspozycją art. 110 ust. 2 ustawy Pzp przedstawiam 
następujące środki naprawcze: 
………………………………………………………………………………………, 
………………………………………………………………………………………, 
………………………………………………………………………………………,  
(należy podać dowody, że podjęte czynności są wystarczające do wykazania rzetelności Wykonawcy) 
 
 
 

……………… …………………………………….. 

Miejscowość / Data 

Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania 
niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów).  

oferta w postaci elektronicznej winna być  podpisana 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem 

zaufanym lub podpisem osobistym) 
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Załącznik nr 3 - Wzór Wykazu wykonanych/wykonywanych usług8 

DLA PRZETARGU W TRYBIE PODSTAWOWYM 

„Usługi zarządzania nieruchomością budynku usługowo-biurowego z parkingiem podziemnym 

zlokalizowanego w Poznaniu przy ulicy Za Bramką 1.” 

 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZP/WCWI/2021/02 

ZAMAWIAJĄCY: 

Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

ul. 28 Czerwca 1956 roku nr 406 

61 - 441 Poznań  

W imieniu i na rzecz którego działa Pełnomocnik: 

GJW Gramza i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych Spółka partnerska z siedzibą w Poznaniu,  

ul. Szelągowska 27, 61-626 Poznań 

WYKONAWCA: 

Niniejsza oferta zostaje złożona przez9:  

l.p. Nazwa (y) Wykonawcy (ów) Adres (y) Wykonawcy (ów) 

   

   

Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym na: 

„Usługi zarządzania nieruchomością budynku usługowo-biurowego z parkingiem podziemnym 

zlokalizowanego w Poznaniu przy ulicy Za Bramką 1.” 

 

OŚWIADCZAM(Y), ŻE: 

w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu, a jeżeli 

okres prowadzenia jest krótszy – w tym okresie, wykonałem/wykonuję (wykonaliśmy/wykonujemy) 

usługi w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w niniejszym 

postępowaniu, zgodnie z postawionymi w ogłoszeniu warunkami szczegółowymi: 

L.p Opis przedmiotu i zakres usług 

określony szczegółowo wg 

wymogów warunku (rodzaj, 

powierzchnia, ilość poziomów, ilość 

miejsc parkingowych) 

 

Daty wykonania Odbiorca/ 

Zamawiający 

(nazwa, 

adres, nr 

telefonu do 

kontaktu) 

Nazwa 

Wykonawcy 

(podmiotu), 

który 

wykonał/uje 

wykazaną 

usługę  

początek  

(data: 

dzień/ 

miesiąc/rok) 

zakończenie  

(data: 

dzień/ 

miesiąc/rok) 

   

1 2 3 4 5 6 

1.      

 
8 Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu. 
9 Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu. 
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(…)      

 

Załączmy dokumenty potwierdzające, że roboty budowlane wskazane w tabeli powyżej zostały 

wykonane lub są wykonywane należycie. 

 

 

 

PODPIS(Y):  
……………… …………………………………….. 

Miejscowość / Data 

Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania 
niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów).  

oferta w postaci elektronicznej winna być  podpisana 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem 

zaufanym lub podpisem osobistym) 
 

 

 

 

 

_____________________________________ 
5 Wykonawca usuwa, jeżeli nie dotyczy 
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Załącznik nr 4 - Wzór wykazu osób uczestniczących w realizacji zamówienia 

do FORMULARZA OFERTY 

DLA PRZETARGU DLA PRZETARGU W TRYBIE PODSTAWOWYM 

„Usługi zarządzania nieruchomością budynku usługowo-biurowego z parkingiem podziemnym 

zlokalizowanego w Poznaniu przy ulicy Za Bramką 1.” 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZP/WCWI/2021/02 

ZAMAWIAJĄCY: 

Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

ul. 28 Czerwca 1956 roku nr 406 

61 - 441 Poznań  

W imieniu i na rzecz którego działa Pełnomocnik: 

GJW Gramza i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych Spółka partnerska z siedzibą w Poznaniu,  

ul. Szelągowska 27, 61-626 Poznań 

WYKONAWCA: 

Niniejsza oferta zostaje złożona przez10:  

l.p. Nazwa (y) Wykonawcy (ów) Adres (y) Wykonawcy (ów) 

   

   

Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu podstawowego na: 

„Usługi zarządzania nieruchomością budynku usługowo-biurowego z parkingiem podziemnym 

zlokalizowanego w Poznaniu przy ulicy Za Bramką 1.” 

JA (MY) NIŻEJ PODPISANY(I), OŚWIADCZAM(Y), ŻE: 

W wykonaniu zamówienia uczestniczyć będą następujące osoby, zgodnie z postawionymi 
w ogłoszeniu warunkami szczegółowymi: 

l.p. 
Imię i 

nazwisko 

Zakres 
wykonywanych 

czynności 

Wykształcenie, 
Kwalifikacje 
zawodowe 

(uprawnienia, rok 
uzyskania) 

  

Doświadczenie  

Informacja o 
podstawie do 
dysponowania 

osobą 

1 2 3 4 5 6 

1.    
 

 
 
 
 
 
 

  

(…)   
 
(…) 

 
 
 
 
 

  

 

 
10 Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu. 
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……………… …………………………………….. 

Miejscowość / Data 

Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania 
niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów).  

oferta w postaci elektronicznej winna być  podpisana 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem 

zaufanym lub podpisem osobistym) 
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Załącznik nr 5 - Wzór Zobowiązania innego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy / 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie* niezbędnych zasobów na okres korzystania 

z nich przy wykonywaniu zamówienia11 

DLA PRZETARGU DLA PRZETARGU W TRYBIE PODSTAWOWYM 

„Usługi zarządzania nieruchomością budynku usługowo-biurowego z parkingiem podziemnym 

zlokalizowanego w Poznaniu przy ulicy Za Bramką 1.” 

 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZP/WCWI/2021/02 

ZAMAWIAJĄCY: 

Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

ul. 28 Czerwca 1956 roku nr 406 

61 - 441 Poznań  

W imieniu i na rzecz którego działa Pełnomocnik: 

GJW Gramza i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych Spółka partnerska z siedzibą w Poznaniu, 

ul. Szelągowska 27, 61-626 Poznań 

WYKONAWCA: 

Niniejsza oferta zostaje złożona przez12:  

l.p. Nazwa (y) Wykonawcy (ów) Adres (y) Wykonawcy (ów) 

   

   

 

W związku z ubieganiem się ww. Wykonawcy / Wykonawców występujących wspólnie* 
 
..................................................................................................................................................................  
 

o udzielenie ww. zamówienia publicznego zobowiązuję / zobowiązujemy się jako podmiot 
udostępniający zasoby:  
 
 
................................................................................................................................................................ 

(nazwa podmiotu udostępniającego zasoby - firma/osoba fizyczna/ osoba fizyczna prowadząca 
działalność gospodarczą*, siedziba) 

 

do oddania do dyspozycji ww. Wykonawcy / Wykonawcom wspólnie ubiegającym się o 
zamówienie na potrzeby realizacji niniejszego zamówienia niezbędnych zasobów na 
zasadach określonych w Ustawie, celem wykazania spełniania warunków udziału w 
postępowaniu, których opis sposobu dokonania oceny spełnienia zawarto w SWZ.  
I. Zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu: 

 
* niepotrzebne skreślić 
11 Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu. 
12 Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu. 
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.................................................................................................................................................................. 

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

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

.................................................................................................................................................................. 
 
II. Sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu 

zamówienia: 

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

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

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

.................................................................................................................................................................. 
 
III. Zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia: 

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

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

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

.................................................................................................................................................................. 
 
IV. Zapewnienie wykonania zamówienia / części zamówienia (oświadczenie podmiotu o wzięciu 

udziału w realizacji ww. zamówienia jako podwykonawca), w tym wskazanie charakteru 

stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem: 

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

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

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

.................................................................................................................................................................. 
 
W uzupełnieniu niniejszego zobowiązania udostępniam: ………….………………………………………………….**13 
 
 
PODPISY: 

 

 

 
……………… …………………………………….. 

Miejscowość / Data 

Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania 
niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów).  

oferta w postaci elektronicznej winna być  podpisana 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem 

zaufanym lub podpisem osobistym) 
 
 
  

 
** jeżeli dotyczy 
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Załącznik 6 – Wzór Oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej 

DLA PRZETARGU W TRYBIE PODSTAWOWYM 
„Usługi zarządzania nieruchomością budynku usługowo-biurowego z parkingiem podziemnym 

zlokalizowanego w Poznaniu przy ulicy Za Bramką 1.” 
 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZP/WCWI/2021/02 

 
ZAMAWIAJĄCY:  
Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
ul. 28 Czerwca 1956 roku nr 406, 61 - 441 Poznań   
W imieniu i na rzecz którego działa Pełnomocnik:  
GJW Gramza i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych 
Spółka partnerska z siedzibą w Poznaniu,  
ul. Szelągowska 27, 61-626 Poznań,  
 
WYKONAWCA:  
Niniejsza oferta zostaje złożona przez14:  

l.p.  Nazwa (y) Wykonawcy (ów)  Adres (y) Wykonawcy (ów)  

      

      

 
Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym na: „Usługi usługi 
zarządzania nieruchomością budynku usługowo-biurowego z parkingiem podziemnym 
zlokalizowanego w Poznaniu przy ulicy Za Bramką 1.” 
 
OŚWIADCZAM(Y), ŻE:  
* nie należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 
konkurencji i konsumentów. 
 
* należę  grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.  
o ochronie konkurencji i konsumentów ale nie w stosunku do wykonawców, którzy złożyli oferty w 
niniejszym postępowaniu, 
 
* należę do tej samej  grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 
konkurencji i konsumentów co  wykonawca który złożył ofertę w niniejszym postępowaniu tj.: 
………………………………………………… 
 
 

…………………….. …………………………………….. 

Miejscowość / Data 

Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania 
niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów).  

oferta w postaci elektronicznej winna być  podpisana 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem 

zaufanym lub podpisem osobistym) 
 

 
14 Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu. 
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W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyższą informację składa 
każdy z Wykonawców w swoim imieniu. 
 
Wraz ze złożonym oświadczeniem wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym 
wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
 
( *) niepotrzebne skreślić  

 


