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I. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego.  
Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA w Gdańsku 
ul. Jaskółcza 1 
80 - 767 Gdańsk 
e-mail: m.zalewska@laznia.pl  
Tel. /58/ 305 40 50 
Faks /58/ 305 26 80 
www.laznia.pl  
 

II. Tryb udzielenia zamówienia.  

Przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 
zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn.zm.), zwanej dalej „ustawą”. 

  
 

III.  Opis przedmiotu zamówienia. 
1. Przedmiot zamówienia obejmuje: świadczenie usług w zakresie sprzątania 

następujących obiektów Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA w Gdańsku wraz z 
terenem zewnętrznym: 
1) budynek Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia w Gdańsku przy ul. Jaskółczej 1 wraz z 

terenem zewnętrznym. 
2) sprzątanie terenu zewnętrznego wokół budynku przy ul. Jaskółczej 1 w Gdańsku,  
3) budynek mieszkalno-użytkowy w Gdańsku przy ul. Jaskółczej 3 wraz z terenem 

zewnętrznym. 
4) budynek Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia 2 w Gdańsku Nowym Porcie przy ul. 

Strajku Dokerów 5 w  wraz z terenem zewnętrznym. 
5) utrzymanie czystości powierzchni zewnętrznych obiektów małej architektury 

(czynności okresowe i doraźne): 
- LKW Gallery i Invisible Gate – pod wiaduktem ul. Podwale Przedmiejskie w ciągu ulic 

Szopy/  Kamienna Grobla 
- Staging Anonymous – panel w przejściu podziemnym pod ul. Podwale Przedmiejskie w 

ciągu ulicy Łąkowej. 
 

2. Przedmiot zamówienia podzielono na dwie części:  
 
CZĘŚĆ nr 1 zamówienia - świadczenie usług w zakresie sprzątania obiektów Centrum 
Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA na Dolnym Mieście w Gdańsku, wraz z terenem 
zewnętrznym, w tym: 
1) budynek Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia w Gdańsku przy ul. Jaskółczej 1 wraz z 

terenem zewnętrznym. 
2) sprzątanie terenu zewnętrznego wokół budynku przy ul. Jaskółczej 1 w Gdańsku,  
3) budynek mieszkalno-użytkowy w Gdańsku przy ul. Jaskółczej 3 wraz z terenem 

zewnętrznym. 
4) utrzymanie czystości powierzchni zewnętrznych obiektów małej architektury 

(czynności okresowe i doraźne): 
- LKW Gallery i Invisible Gate – pod wiaduktem ul. Podwale Przedmiejskie w ciągu ulic 

Szopy/  Kamienna Grobla 
- Staging Anonymous – panel w przejściu podziemnym pod ul. Podwale Przedmiejskie w 

ciągu ulicy Łąkowej. 
 

CZĘŚĆ nr 2 zamówienia - świadczenie usług w zakresie sprzątania obiektu Centrum 
Sztuki Współczesnej Łaźnia2 w Gdańsku Nowym Porcie wraz z terenem 
zewnętrznym, w tym: 
1) budynek Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia 2 w Gdańsku Nowym Porcie przy ul. 
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Strajku Dokerów 5 w  wraz z terenem zewnętrznym. 
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części nr 1 i części nr 2 zamówienia zawarty 

jest odpowiednio w załączniku nr 5a do siwz i załączniku nr 5b do siwz. 
 

4. Obowiązki Wykonawcy dotyczące części nr 1 i części nr 2 zamówienia: 
1) Z uwagi na fakt, iż przedmiot Zamówienia wykonywany będzie w czynnym, otwartym 

dla publiczności obiekcie, Zamawiający wymaga, aby do sprzątania i czyszczenia 
powierzchni Wykonawca używał nietoksycznych środków czyszczących i 
konserwujących, tj. środków nie zawierających szkodliwych dla zdrowia i środowiska 
naturalnego składników o przyjemnym zapachu. Środki te nie mogą drażnić oczu, dróg 
oddechowych i utrudniać pracy, i przebywania ludzi w budynku Zamawiającego, 
zgodnie z ustawą z dnia 25.02.2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach   
(Dz. U. 2011 nr 63 poz. 322 z późn. zm.). 

2) Wykonawca stosować będzie środki czystości o bezspornie dobrej jakości, dopuszczone 
do użytkowania i obrotu na rynku polskim, zgodnie z aktualnie obowiązującymi 
przepisami. 

3) Wykonawca zapewni środki czystości, maszyny i urządzenia niezbędne do należytego 
wykonania usługi oraz zapewni prawidłowy nadzór. 

4) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe wykonanie prac i 
zapewnienie warunków pracy zgodnie z przepisami i zasadami BHP i PPOŻ wg 
obowiązujących przepisów.  

5) Wszelkie prace wymagające użycia specjalistycznego sprzętu np. maszyny myjącej, 
podnośniki, drabiny oraz inne gruntowne czyszczenia na terenie budynków CSW 
Łaźnia, mogą się odbywać wyłącznie po zamknięciu centrum dla zwiedzających.  

6) Wykonawca zobowiązuje się do rzetelnego świadczenia usług sprzątania w sposób 
zapewniający wysoki standard. Ponieważ usługa będzie wykonywana podczas godzin 
otwarcia dla zwiedzających, realizacja zamówienia musi być prowadzona w sposób nie 
utrudniający bieżącej działalności. 

7) Zamawiający informuje, że nie przeprowadza szkoleń BHP dla pracowników 
Wykonawcy. 

8) Zamawiający wymaga, aby pracownicy Wykonawcy byli jednolicie ubrani, w estetyczne 
i czyste firmowe ubrania ochronne, oznaczone w widocznym miejscu identyfikatorem 
bądź nazwą Wykonawcy. 

9) Zamawiający wymaga zastosowania materiałów i środków niezbędnych do utrzymania 
czystości szczegółowo opisanych odpowiednio dla części nr 1 zamówienia w załączniku 
nr 5a do siwz i dla części nr 2 w załączniku nr 5b do siwz.  

10) Wykonawca zobowiązany jest do regularnej dostawy raz w miesiącu środków czystości 
i materiałów określonych szczegółowo odpowiednio dla danej części zamówienia w 
załączniku nr 5a do siwz i załączniku nr 5b. Dostawa ww. środków i materiałów 
niezbędnych do utrzymania czystości będzie każdorazowo raz w miesiącu odbierana 
przez osobę upoważnioną ze strony Zamawiającego. Zamawiający zastrzega, że poza 
godzinami pracy Wykonawcy, osoba upoważniona ze strony Zamawiającego w razie 
potrzeby jest uprawniona do dysponowania ww.  materiałami i środkami czystości na 
potrzeby CSW ŁAŹNIA.  

5. Wymagania dotyczące zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na 
podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji 
zamówienia: 
1) Zamawiający stosownie do art.29 ust.3a ustawy Prawo zamówień publicznych, wymaga 
zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, polegające na fizycznym 
sprzątaniu przez osobę sprzątającą (zgodnie z *art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. 
– Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 z późn. zm.), 
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 * art.22 § 1 Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. –  Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik 
zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego 
kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do 
zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. 
 
2) Wymagania Zamawiającego dotyczące zatrudnienia pracowników na umowę o pracę: 
W przypadku CZĘŚCI NR 1 Zamówienia – Zamawiający wymaga zatrudnienia 2 osób 
na umowę o pracę: wymóg dotyczy osób wykonujących czynności związane z realizacją 
przedmiotu zamówienia tj. osób sprzątających: 
1) Zamawiający nie wymaga zatrudnienia na umowę o pracę Koordynatora oraz dodatkowej 
1 osoby do terenu zewnętrznego. 
2) Wykonawca na każde żądanie zamawiającego przedstawi dokumenty potwierdzające 
zatrudnianie osób na podstawie umów o pracę, w szczególności posiadanych za zgodność z 
oryginałem kopii umów o pracę z imionami i nazwiskami, bez adresów, bez PESEL 
pracowników. Zamawiający przewiduje możliwość powiadomienia inspekcji pracy w razie 
nabrania wątpliwości co do wypełnienia obowiązków związanych z zatrudnianiem na 
podstawie umowy o pracę. 
 
W przypadku CZĘŚCI NR 2 Zamówienia – Zamawiający wymaga zatrudnienia 2 osób 
na umowę o pracę, wymóg dotyczy osób wykonujących czynności związane z realizacją 
przedmiotu zamówienia tj. osób sprzątających. 
1) Zamawiający nie wymaga zatrudnienia na umowę o pracę Koordynatora oraz dodatkowej 
1 osoby do terenu zewnętrznego.  
2) Wykonawca na każde żądanie zamawiającego przedstawi dokumenty potwierdzające 
zatrudnianie osób na podstawie umów o pracę, w szczególności posiadanych za zgodność z 
oryginałem kopii umów o pracę z imionami i nazwiskami, bez adresów, bez PESEL 
pracowników. Zamawiający przewiduje możliwość powiadomienia inspekcji pracy w razie 
nabrania wątpliwości co do wypełnienia obowiązków związanych z zatrudnianiem na 
podstawie umowy o pracę. 
 

4.         Kody CPV 
Kod główny:    90910000-9 Usługi sprzątania 
Kody dodatkowe:   90911200-8 Usługi sprzątania budynków 

90914000-7 Usługi sprzątania parkingów 
5. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na dowolnie wybraną część lub części 
zamówienia. 
6. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu podobnych 
usług, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. 
7. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
9. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń między zamawiającym a wykonawcą w walutach 

obcych. 
10. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 
11. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
12. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której 

wykonanie powierzy podwykonawcom. 
 

IV. Termin wykonania zamówienia:  
Część nr 1 zamówienia: od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. 
Część nr 2 zamówienia: od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. 

 
V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia 

tych warunków. 
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1. W przypadku ubiegania się o udzielenie zamówienia w zakresie Części nr 1 o 
udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy: 

1.1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 

1.2. Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 
1 ustawy Pzp. 

1.3.  spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:  
1) posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności 
zawodowej  o ile to wynika z odrębnych przepisów,        
Zamawiający nie precyzuje warunku.  
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej, 
Zamawiający nie precyzuje warunku.  
3)  zdolności technicznej lub zawodowej: 
Zamawiający uzna, iż warunki zostały spełnione w zakresie zdolności technicznej lub 
zawodowej, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym 
okresie, wykonał a w przypadku świadczeń ciągłych również wykonuje co najmniej 
jedną usługę polegającą na sprzątaniu budynku/budynków użyteczności 
publicznej o powierzchni sprzątanej nie mniejszej niż 1 000 m2 trwającej 
minimum 12 miesięcy. Uwaga: budynek użyteczności publicznej w rozumieniu § 3 pkt. 6 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.  w sprawie warunków 
jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

 
2. W przypadku ubiegania się o udzielenie zamówienia w zakresie Części nr 2 o 

udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy: 

2.1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych.  

2.2. Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 
1 ustawy Pzp. 

2.3. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:  
1) posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności 
zawodowej  o ile to wynika z odrębnych przepisów,        
Zamawiający nie precyzuje warunku.  
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej, 
Zamawiający nie precyzuje warunku.  
3)  zdolności technicznej lub zawodowej: 
Zamawiający uzna, iż warunki zostały spełnione w zakresie zdolności technicznej lub 
zawodowej, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym 
okresie, wykonał a w przypadku świadczeń ciągłych również wykonuje co najmniej 
jedną usługę polegającą na sprzątaniu budynku/budynków użyteczności 
publicznej o powierzchni sprzątanej nie mniejszej niż 1 000 m2 trwającej 
minimum 12 miesięcy. Uwaga: budynek użyteczności publicznej w rozumieniu § 3 pkt. 6 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.  w sprawie warunków 
jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

 
3. W przypadku składania ofert dla obu części, w celu spełnienia warunków 

określonych w rozdziale V ust. 1.3 pkt 3) siwz dla części 1,  a dla części 2 w 
rozdziale V ust. 2.3 pkt 3) siwz, w wykazie usług – w załączniku nr 4 do siwz, 
usługi wymienione w jednej części  zamówienia  nie mogą powtarzać się w drugiej  
części zamówienia. 

 



 7

VI.  Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu 
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania 
braku podstaw do wykluczenia.  

 
1. Wykaz oświadczeń jakie mają złożyć Wykonawcy wraz z ofertą, w celu wstępnego 

potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału w 
postępowaniu : 
1) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i niepodleganiu 
wykluczeniu z  postępowania sporządzone wg wzoru załącznika nr 2 do siwz. 
2) Wykonawca, który powołuje się na zdolności lub sytuację innych podmiotów na 

zasadach określonych w art. 22a ustawy, w celu wykazania braku istnienia wobec nich 
podstaw wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, 
w jakim powołuje się na nie Wykonawca – zamieszcza w oświadczeniu informację, o 
tych podmiotach. 

3) Zamawiający żąda aby wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części 
zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw 
wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w 
oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1). 

4) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców: 
a) Oświadczenie, o którym mowa w pkt 1) składa osobno każdy z Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o zamówienie. 
b) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają pełnomocnictwo 

do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia Umowy w sprawie zamówienia 
publicznego dla ustanowionego przez nich pełnomocnika. Pełnomocnictwo należy 
złożyć w oryginale, kopii poświadczonej notarialnie lub kopii poświadczonej 
za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 

   
2. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy na 

wezwanie zamawiającego, na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 
ust. 1 pkt 3 ustawy 
 

1) Odpis z właściwego rejestru, lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, 
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,  wystawiony nie wcześniej niż 
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, na potwierdzenie braku podstaw 
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 
2) Dokumenty wymagane od Wykonawców, którzy mają siedzibę lub miejsce zamieszkania 

poza terytorium RP:  
a) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa pkt. 1) – składa 
dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma miejsce zamieszkania 
lub siedzibę, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie 
ogłoszono upadłości. 

b) Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w 
pkt 2 ppkt a) zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie Wykonawcy, 
ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub 
oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć złożone przed notariuszem, lub 
przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego 
lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania 
Wykonawcy lub miejsca zamieszkania tej osoby. 

c) Dokumenty, o których mowa w pkt 2) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  
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3) Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych 
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu 
do tych podmiotów, dokumentów wymienionych w pkt. 1.  

3. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy na 
wezwanie zamawiającego, na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 
ust. 1 pkt 1 ustawy 
1) W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału 

w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający 
żąda wykazu wykonanych lub wykonywanych usług, w okresie ostatnich 3 lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy – w tym okresie, wymaganego w odniesieniu do Części zamówienia, o którą 
Wykonawca się ubiega, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku 
określonego odpowiednio dla części nr 1 w rozdziale V ust. 1.3 pkt 3) siwz, a dla 
części nr 2 w rozdziale V ust. 2.3 pkt 3) siwz - wraz z dowodami, że usługi zostały 
wykonane lub są wykonywane należycie – wzór wykazu stanowi załącznik nr 4 do 
siwz. 
 
W załączniku nr 4 do siwz, usługi wymienione w części nr 1 zamówienia  nie 
mogą powtarzać się w części nr 2 zamówienia 
 

2) W odniesieniu do części zamówienia, o którą się ubiega Wykonawca, może w celu 
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w 
rozdziale V ust. 1.3 pkt 3), V ust.2.3 pkt 3) niniejszej siwz w stosownych sytuacjach 
oraz w odniesieniu do przedmiotowego zamówienia, lub jego części, polegać na 
zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od 
charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 
W załączniku nr 4 do siwz, usługi wymienione w części  nr 2 zamówienia  nie 
mogą powtarzać się w części nr 1 zamówienia 
 

3) Zamawiający jednocześnie informuje, iż „ stosowna sytuacja” o której mowa w  pkt 
2) wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy: Wykonawca, który polega na zdolnościach 
podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie 
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności 
przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji 
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (w oryginale).  
Zobowiązanie musi wskazywać w szczególności: 

a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy 
wykonywaniu zamówienia, 
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia 
publicznego. 
 

4) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w rozdz. V 
ust. 1-3 siwz w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, 
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od 
charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

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

6) Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne 
lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w 
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postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o 
których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. 

7) W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na 
zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te 
zdolności są wymagane. 

8) Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, 
odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za 
szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, 
chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.  

9) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, o którym mowa w pkt 4 niniejszej siwz, 
nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, lub 
zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby 
wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: 
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże 
zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o której mowa 
w pkt 3 niniejszej siwz. 

10) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 
a) W przypadku części nr 1 zamówienia - warunek określony, w rozdziale V ust. 

1.3 pkt 3) powinien spełniać w całości co najmniej jeden z Wykonawców. 
b) W przypadku części nr 2 zamówienia - warunek określony w rozdziale V ust.2.3 

pkt 3)  powinien spełniać w całości co najmniej jeden z Wykonawców. 
11) Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie 

umowy. 
 

4. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej. 
Wykonawca zobowiązany jest, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie 
internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust.5 ustawy Pzp, do przekazania 
Zamawiającemu  oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej 
grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem 
oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym 
Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik  nr 3 do siwz.            
NIE ZAŁĄCZAĆ DO OFERTY.      

 
5. Informacje dodatkowe: 
1) Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego 

oferta   została   oceniona   jako   najkorzystniejsza,   nie   podlega   wykluczeniu   oraz   spełnia 
warunki       udziału       w       postępowaniu.       Zamawiający       udzieli       zamówienia       publicznego 
Wykonawcy, którego oferta w toku oceny ofert nie zostanie odrzucona i zostanie uznana 
za najkorzystniejszą, tzn. otrzyma największą liczbę punków na podstawie kryteriów 
opisanych w rozdziale XIII siwz. Jeżeli jednak Wykonawca którego oferta w toku oceny 
ofert nie została odrzucona i została uznana za najkorzystniejszą, uchyla się od zawarcia 
umowy, Zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia 
warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną 
spośród pozostałych ofert. 

2) Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia 
w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia 
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 
ust. 1. ustawy Pzp. 

3) W przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy załączyć 
pełnomocnictwo z określeniem jego zakresu. Pełnomocnictwo należy złożyć w 
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oryginale, kopii poświadczonej notarialnie lub kopii poświadczonej za zgodność z 
oryginałem przez Wykonawcę. 

4) W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów, w których jakiekolwiek kwoty 
podane zostały w walutach obcych, Zamawiający przeliczy te kwoty na zł według 
średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu zamieszczenia 
ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. 

5) Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i3 ustawy, jeżeli 
zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub 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 (Dz. U. z 2017 r. poz. 570 t.j.) 
oraz ustawy z dnia 25 lutego z 2016r. o ponownym wykorzystaniu informacji sektora 
publicznego (Dz. U. z 2018r. poz. 1243 z późn.zm.) 

6) 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 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”, informuję, że:  

 
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA w 

Gdańsku, ul. Jaskółcza 1, 80 - 767 Gdańsk 
 inspektorem ochrony danych osobowych w Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA w Gdańsku 

jest Pani Klaudia Skelnik k.skelnik@laznia.pl  
 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. Świadczenie usług w 
zakresie sprzątania obiektów Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA w Gdańsku wraz z 
terenem zewnętrznym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; 

 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z 
późn.zm.), dalej „ustawa Pzp”;   

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez 
okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania 
umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących 
jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych 
danych wynikają z ustawy Pzp;   

 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; 
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− 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.  

___________________ 
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może 
naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu 
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi 
na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 

 
 

VII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób 
uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami. 

1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 
2. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem 

operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - prawo 
pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz.1481 z późn zm.), osobiście lub za pośrednictwem 
posłańca, faksu lub drogą elektroniczną.  

3. Oferta może być złożona wyłącznie w formie pisemnej za pośrednictwem operatora 
pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - prawo pocztowe (Dz. U. z 
2017 r. poz.1481 z późn zm.), osobiście lub za pośrednictwem posłańca na adres: 
Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA ul. Jaskółcza 1, 80-767 Gdańsk (sekretariat). 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w formie elektronicznej. 

4. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest Mirosława Zalewska 
m.zalewska@laznia.pl , faks: /58/ 305 26 80. 

 
VIII. Wymagania dotyczące wadium. 

1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium na całość przedmiotu 
zamówienia w wysokości 5 000 złotych, bądź na poszczególne części zamówienia w 
następującej wysokości: 

1) część 1: w wysokości – 2 500 złotych; 
2) część 2: w wysokości – 2 500 złotych; 

2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 

1) pieniądzu; 
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – 

kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 
3) gwarancjach bankowych; 
4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 
5) 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 2018 r. poz. 110, 650, 1000 i 1669). 

4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy w Banku 
Millennium S.A. nr konta: PL 08 1160 2202 0000 0000 5171 2815, z oznaczeniem:  
Uwaga: (*) w zależności od części zamówienia, której dotyczy oferta Wykonawcy. 
,,Wadium – część 1 usługi sprzątania obiektów ŁAŹNIA1”. 
,,Wadium – część 2: usługi sprzątania obiektów ŁAŹNIA2”. 
,,Wadium – część 1 i część 2: usługi sprzątania obiektów ŁAŹNIA”. 

Potwierdzenie przelewu należy złożyć wraz z ofertą. 
5. Wadium w formach niegotówkowych należy złożyć w siedzibie Centrum Sztuki 

Współczesnej ŁAŹNIA ul. Jaskółcza 1, 80-767 Gdańsk (sekretariat).  
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6. Wadium w formie poręczeń lub gwarancji musi gwarantować zamawiającemu 
bezwarunkową wypłatę na jego pierwsze pisemne żądanie kwoty wadium w 
przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 
Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn.zm.), bez 
jakichkolwiek dodatkowych zastrzeżeń i warunków. Poręczenia i gwarancje muszą być 
ważne co najmniej przez okres związania ofertą, w tym na okres przedłużenia terminu 
związania ofertą.  

7. Termin ważności wystawionego dokumentu powinien być zgodny z terminem związania 
ofertą. 

 
IX. Termin związania ofertą. 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. 
 

X.  Opis sposobu przygotowania oferty. 
1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę na całość zamówienia (wszystkie jego części) lub 

na dowolnie wybraną część tego zamówienia. 
2. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. 
3. Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
4. W przypadku składania oferty na część 1 zamówienia wzór formularza oferty stanowi 

załącznik nr 1a do siwz, a w przypadku części 2 zamówienia załącznik nr 1b do siwz. 
5. Oferta musi zawierać: 

a) wypełniony Formularz Ofertowy (w załączeniu wzór formularza – dla części nr 1 
załącznik nr 1a do siwz, dla części nr 2 – załącznik nr 1b), 
b) oświadczenia i dokumenty, o których mowa w rozdziale VI ust. 1 , 
c) w przypadku Wykonawców działających przez pełnomocnika – pełnomocnictwo,  

 d) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie – dokument 
stwierdzający ustanowienie przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie 
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia 
publicznego albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego (uwaga: w przypadku spółki cywilnej, wspólników tej spółki uznaje 
się za wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). 
6. Wykonawca składa ofertę w zaklejonej kopercie opisanej w sposób następujący:  

„Oferta – Świadczenie usługi sprzątania obiektów CSW ŁAŹNIA”  
„Nie otwierać przed dniem 27.09.2019 r. godz. 10:15” 

7. Oferta otrzymana przez zamawiającego po terminie składania ofert zostanie 
niezwłocznie zwrócona wykonawcy bez otwierania. 

8. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy oferty składane w 
postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich 
otwarcia na wniosek Wykonawcy (złożony zgodnie z formą porozumiewania się 
określoną w rozdziale VII siwz), z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli 
Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być 
udostępniane oraz wykazał iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa. 

9. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 
1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. j. Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z 
późni. zm.) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, 
technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość 
gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania 
ich poufności. 

10. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były 
przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem 
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„tajemnica przedsiębiorstwa” lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych 
elementów oferty. 

11. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu 
ww. ustawy skutkować będzie wyłączeniem w stosunku do takich informacji rygoru 
tajemnicy przedsiębiorstwa. 

12. Wykonawca zastrzegając określone informacje jako zastrzeżone ma obowiązek 
wykazania, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca 
nie może zastrzec informacji dotyczących: ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu 
gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie. 

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

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

 
XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 

1. Oferty należy składać w siedzibie Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA, ul. Jaskółcza 1, 
80-767 Gdańsk (sekretariat), w terminie do dnia: 27.09.2019. r. do godziny 10:00. 

2. Oferty zostaną otwarte w siedzibie Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA, ul. Jaskółcza 1, 
80-767 Gdańsk  w dniu: 27.09.2019 r. o godzinie 10:15. 

 
XII. Opis sposobu obliczenia ceny. 

1. Zamawiający oczekuje podania kwoty wartości zamówienia za cały okres 
wykonywania usługi określony w formularzu oferty. Wartość oferty należy skalkulować na 
podstawie opisu przedmiotu zamówienia: 
- dla części nr 1 zawartego w rozdziale III i w załączniku nr 5a, uwzględniając wytyczne 
instrukcji czyszczenia podłóg opisanej w załączniku nr 5c do siwz  
- dla części nr 2 zawartego w rozdziale III i w załączniku nr 5b uwzględniając wytyczne 
instrukcji czyszczenia podłóg opisanej w załączniku nr 5d. 

2. Cenę należy podać osobno na każdą z części zamówienia, którą Wykonawca deklaruje 
się wykonać. 

3. Ustalona w wyniku przetargu cena ofertowa będzie stanowić ryczałtowe 
wynagrodzenie Wykonawcy. 

4. Jeżeli wykonawca złoży ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku 
podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i 
dostaw w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, 
zamawiający w celu oceny takiej oferty  dolicza do przedstawionej w niej ceny 
podatek od towarów i dostaw, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. 

5. W przypadku składania oferty na część nr 1 zamówienia należy złożyć wraz z ofertą 
Formularz Ofertowy stanowiący załącznik nr 1a do siwz, a w przypadku części nr 2 – 
formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1b do siwz, w których Wykonawca określi  
cenę  ofertową,  stanowiącą  wartość  brutto  za  daną część zamówienia , oraz cenę 
jednostkową brutto za każdy obiekt za każdy przepracowany i zakończony miesiąc 
usługi. 
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6. Cena oferty powinna być liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
7. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w cenie oferty wszelkich kosztów 

związanych z kompleksowym wykonaniem Przedmiotu Zamówienia, w tym wszelkich 
kosztów wynikających z przepisów prawa, Umowy, Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia, a także koszty wszelkich innych działań wskazanych w Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia jako zobowiązania wykonawcy.  

 
XIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty, 

wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 
1. W przypadku części nr 1 zamówienia, przy ocenie ofert Zamawiający będzie się kierował 

następującymi kryteriami: 
 
Lp. Kryterium Waga 

kryterium 
Maksymalna liczba 

punktów jakie może 
otrzymać oferta za 

dane kryterium 
1. Cena brutto (C) 60% 60 
2. Częstotliwość mycia okien i przeszkleń  (K1) 10% 10 
3. Częstotliwość czyszczenia i prania 

wykładziny dywanowej (K2) 
30% 30 

 
2. Sposób przyznawania punktów w przypadku części nr 1 zamówienia: 

1) Cena brutto – ocenie podlegać będzie wartość brutto zaproponowana przez Wykonawcę w 
Formularzu Ofertowym. W trakcie oceny ofert kolejno ocenianym ofertom, zostaną 
przyznane punkty wg poniższego wzoru: 
 
 
       cena brutto oferty najtańszej 
C = --------------------------------------  x 100% x 60 
        cena brutto oferty badanej  
 

2) W kryterium „Częstotliwość mycia okien i przeszkleń” (K1) ocena ofert zostanie 
przeprowadzona wg następującej punktacji:  

a) Minimalna częstotliwość mycia okien i przeszkleń w całym okresie umownym wynosi 2 razy 
w ciągu roku, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 5a do siwz). Jeżeli 
Wykonawca w złożonej ofercie nie poda częstotliwości mycia okien i przeszkleń lub poda 
mniejszą częstotliwość niż 2 razy w roku, Zamawiający do oceny przyjmie mycie 2 razy w roku. 
Zamawiający będzie punktować maksymalną częstotliwość mycia okien i przeszkleń – mycie 3 
razy w roku. Jeżeli Wykonawca wskaże częstotliwość mycia okien i przeszkleń większą niż 3 
razy w roku, Zamawiający przyjmie do oceny oferty mycie 3 razy w roku i nie będzie wymagał 
od Wykonawcy wykonania mycia okien więcej niż 3 razy.  
b) Częstotliwość mycia okien i przeszkleń (maksymalna liczba punktów 10):  
- mycie 2 razy w roku – 0 pkt 
- mycie 3 razy w roku – 10 pkt 
 
3) W kryterium „Częstotliwość czyszczenia i prania wykładziny dywanowej maszyną 

czyszcząco-piorącą w „Parakinie” (K2)- waga 30% 
a) Minimalna częstotliwość czyszczenia i prania wykładziny dywanowej maszyną czyszcząco-
piorącą w całym okresie umownym wynosi 3 razy w ciągu roku, zgodnie z opisem przedmiotu 
zamówienia (Załącznik nr 5a do siwz). Jeżeli Wykonawca w złożonej ofercie nie poda 
częstotliwości czyszczenia i prania wykładziny dywanowej lub poda mniejszą częstotliwość niż 
3 razy w roku, Zamawiający do oceny przyjmie 3 razy w roku. Zamawiający będzie punktować 
maksymalną częstotliwość czyszczenia i prania wykładziny dywanowej w „Parakinie –6 razy w 
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roku. Jeżeli Wykonawca wskaże częstotliwość czyszczenia i prania wykładziny dywanowej w 
„Parakinie większą niż 6 razy w roku, Zamawiający przyjmie do oceny oferty czyszczenie i 
pranie 6 razy w roku i nie będzie wymagał od Wykonawcy wykonania czyszczenia i prania 
wykładziny dywanowej w „Parakinie więcej niż 6 razy.  
b) Częstotliwość czyszczenia i prania wykładziny dywanowej (maksymalna liczba punktów 30):  
- czyszczenie i pranie 3 razy w roku – 0 pkt 
- czyszczenie i pranie 4 razy w roku – 10 pkt 
- czyszczenie i pranie 5 razy w roku – 20 pkt 
- czyszczenie i pranie 6 razy w roku - 30 pkt 

3. Oferta w części nr 1 zamówienia, która uzyska największą łączną liczbę punktów w 
poszczególnych kryteriach oceny ofert zostanie uznana za najkorzystniejszą (C+K1+K2). 

4. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, przy zastosowaniu 
matematycznych reguł zaokrąglenia liczb. 

5. W przypadku części nr 2 zamówienia, przy ocenie ofert Zamawiający będzie się kierował 
następującymi kryteriami: 

Lp. Kryterium Waga 
kryterium 

Maksymalna liczba 
punktów jakie może 
otrzymać oferta za 

dane kryterium 
1. Cena brutto (C2) 60% 60 
2. Częstotliwość mycia okien i przeszkleń (K3)  10% 10 
3. Częstotliwość czyszczenia i prania foteli 

kinowych w sali kinowej „KinoPort” (K4) 
30% 30 

6. Sposób przyznawania punktów w przypadku części nr 2 zamówienia: 
1) Cena brutto – ocenie podlegać będzie wartość brutto zaproponowana przez Wykonawcę w 

Formularzu Ofertowym. W trakcie oceny ofert kolejno ocenianym ofertom, zostaną 
przyznane punkty wg poniższego wzoru: 

 
 

          cena brutto oferty najtańszej 
C2 = --------------------------------------  x 100% x 60 
           cena brutto oferty badanej  

 
1) W kryterium „Częstotliwość mycia okien i przeszkleń” (K3) ocena ofert zostanie 

przeprowadzona wg następującej punktacji:  
a) Minimalna częstotliwość mycia okien i przeszkleń w całym okresie umownym wynosi 2 razy 
w ciągu roku, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 5b do siwz). Jeżeli 
Wykonawca w złożonej ofercie nie poda częstotliwości mycia okien i przeszkleń lub poda 
mniejszą częstotliwość niż 2 razy w roku, Zamawiający do oceny przyjmie mycie 2 razy w roku. 
Zamawiający będzie punktować maksymalną częstotliwość mycia okien i przeszkleń – mycie 3 
razy w roku. Jeżeli Wykonawca wskaże częstotliwość mycia okien i przeszkleń większą niż 3 
razy w roku, Zamawiający przyjmie do oceny oferty mycie 3 razy w roku i nie będzie wymagał 
od Wykonawcy wykonania mycia okien więcej niż 3 razy.  
b) Częstotliwość mycia okien i przeszkleń (maksymalna liczba punktów 10):  
- mycie 2 razy w roku – 0 pkt 
- mycie 3 razy w roku – 10 pkt 
2) W kryterium „Częstotliwość czyszczenia i prania foteli kinowych w sali kinowej 

„KinoPort” (K4) - waga 30% 
a) Minimalna częstotliwość czyszczenia i prania foteli kinowych w całym okresie umownym 
wynosi 3 razy w ciągu roku, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 5b do 
siwz). Jeżeli Wykonawca w złożonej ofercie nie poda częstotliwości czyszczenia i prania foteli 
kinowych lub poda mniejszą częstotliwość niż 3 razy w roku, Zamawiający do oceny przyjmie 3 
razy w roku. Zamawiający będzie punktować maksymalną częstotliwość czyszczenia i prania 
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foteli kinowych –6 razy w roku. Jeżeli Wykonawca wskaże częstotliwość czyszczenia i prania 
foteli kinowych większą niż 6 razy w roku, Zamawiający przyjmie do oceny oferty czyszczenie i 
pranie 6 razy w roku i nie będzie wymagał od Wykonawcy wykonania czyszczenia i prania foteli 
kinowych więcej niż 6 razy.  
b) Częstotliwość czyszczenia i prania foteli kinowych w „KinoPorcie” (maksymalna liczba 
punktów 30):  
- czyszczenie i pranie 3 razy w roku – 0 pkt 
- czyszczenie i pranie 4 razy w roku – 10 pkt 
- czyszczenie i pranie 5 razy w roku – 20 pkt 
- czyszczenie i pranie 6  razy w roku - 30 pkt 

7. Oferta w części nr 2 zamówienia, która uzyska największą łączną liczbę punktów w 
poszczególnych kryteriach oceny ofert zostanie uznana za najkorzystniejszą (C2+K3+K4). 

8. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, przy zastosowaniu 
matematycznych reguł zaokrąglenia liczb. 
 
XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty 

w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.  
1. O miejscu i terminie zawarcia umowy wykonawca zostanie poinformowany pisemnie. 
2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, lub 

nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający 
będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez 
przeprowadzenia ponownego ich badania i oceny, chyba, że zachodzą przesłanki do 
unieważnienia postępowania. 
 

XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
Zamawiający żąda od wykonawcy do dnia podpisania umowy wniesienia zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy w wysokości 10% od ceny całkowitej podanej w ofercie. 
 

XVI. Wzór umowy stanowi dla części nr 1 zamówienia załącznik nr 6a do siwz, a dla części 
nr 2  załącznik nr 6b do siwz. 
 

XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku 
postępowania o udzielenie zamówienia. 

Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony 
prawnej zgodnie z działem VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(tj. tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn.zm.). 

XVIII. Załączniki. 
 Wzór formularza oferty dla części nr 1 zamówienia – załącznik nr 1a; 
 Wzór formularza oferty dla części nr 2 zamówienia – załącznik nr 1b; 
 Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia i spełnieniu warunków udziału w 

postępowaniu – załącznik nr 2; 
 Wzór informacji Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej- załącznik nr 3; 
 Wzór wykazu usług – załącznik nr 4; 
 Opis przedmiotu zamówienia części nr 1 zamówienia– załącznik nr 5a; 
 Opis przedmiotu zamówienia części nr 2 zamówienia– załącznik nr 5b; 
 Instrukcja czyszczenia podłóg dla części nr 1 zamówienia– załącznik nr 5c; 
 Instrukcja czyszczenia podłóg dla części nr 2 zamówienia– załącznik 5d; 
 Wzór Umowy dla części nr 1 zamówienia - załącznik nr 6a; 
 Wzór umowy dla części nr 2 zamówienia – załącznik nr 6b. 
 

Zatwierdził: 
Dyrektor – Jadwiga Charzyńska 
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Załącznik nr  1a do siwz 
……………………………………… 
(pieczątka Wykonawcy) 

     
 

O F E R T A      W Y K O N A W C Y 
 

CZĘŚĆ NR 1 ZAMÓWIENIA - Świadczenie usług w zakresie sprzątania obiektów Centrum 
Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA na Dolnym Mieście w Gdańsku wraz z terenem zewnętrznym 
 

Pełna nazwa wykonawcy: 
adres:………………………………….. 
nr telefonu: ……………………………                  
e-mail: ..................................................... 
nr faksu: …………………………............     
        

1. Po zapoznaniu się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami, 
niniejszym składamy ofertę na część nr 1 zamówienia:  
Świadczenie usług w zakresie sprzątania obiektów Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia 
na Dolnym Mieście w Gdańsku wraz z terenem zewnętrznym. 

2.  Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia oraz warunki wykonania zostały określone w 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami. 

3. Cena ofertowa na wykonanie części nr 1 zamówienia wynosi:…………….. złotych brutto. 
4. Oferujemy częstotliwość mycia okien i przeszkleń: ................... razy. 
5. Oferujemy częstotliwość czyszczenia i prania wykładziny dywanowej maszyną 

czyszcząco-piorącą w „Parakinie”: ...............razy. 
6. Powyższa cena została obliczona zgodnie z następującymi cenami jednostkowymi: 
 
Lp. Zakres przedmiotu zamówienia Liczba 

przepracowanych 
miesięcy 

Cena 
jednostkowa 

brutto za każdy 
przepracowany  

1 miesiąc 

Wartość brutto za 
wszystkie 

przepracowane 
miesiące 

1. Sprzątanie budynku przy ulicy  Jaskółczej 1 
  

12 miesięcy   

2. Sprzątanie budynku przy ulicy  Jaskółczej 3 
 

12 miesięcy   

3. Sprzątanie obiektów małej architektury 
przy ulicy Szopy/Kamienna Grobla (LKW 
Gallery, Invisible Gate) i przy ulicy Łąkowej 
(Staging Anonymous) 

 
4 miesiące 

  

4. Sprzątanie terenów zewnętrznych 
 

12 miesięcy   

 
RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO 

 

7. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie 
wnosimy do niej zastrzeżeń i uzyskaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty. 

8. Oświadczamy, że akceptujemy termin płatności 30 dni zawarty we wzorze umowy. 
9. Oświadczamy, że wyżej podana cena ryczałtowa obejmuje realizację wszystkich zobowiązań 

wykonawcy opisanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  wraz z 
załącznikami.  

10. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. 
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11. Zamówienie zrealizujemy bez udziału podwykonawców*/z udziałem podwykonawców* w 
zakresie: …………………………………………………………………………………………………… 

* Niewłaściwe skreślić 
12. Oświadczamy, że do realizacji zamówienia zatrudnimy min. 2 osoby na podstawie umowy o 

pracę. 

13. Oświadczam, że oferta oraz załączone do niej dokumenty opisują stan prawny i faktyczny 
aktualny na dzień złożenia oferty. 

14. Oświadczamy, że Wzór Umowy został przez nas w pełni zaakceptowany i zobowiązujemy się, 
w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach, 
w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego. 

15. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) 
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w 
celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.**** 

 
1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 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).  
 
**** W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi 
wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia 
wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 
 
 
 
Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem 

bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem*? 

Proszę zaznaczyć właściwy kwadrat 

□ Tak   □ Nie 

 
*Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie 
przekracza 2 milionów EUR. 
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie 
przekracza 10 milionów EUR. 
Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które 
zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie 
przekracza 43 milionów EUR. 
 
 
 
 
 
 

     ……………..…...........……………........................................ 
                                                      podpis / podpisy uprawnionego przedstawiciela wykonawcy  

                                                        
* Niewłaściwe skreślić 



 19

Załącznik nr  1b do siwz 
……………………………………… 
(pieczątka Wykonawcy) 

     
 

O F E R T A      W Y K O N A W C Y 
 
CZĘŚĆ NR 2 ZAMÓWIENIA - Świadczenie usług w zakresie sprzątania obiektu Centrum Sztuki 

Współczesnej Łaźnia2 w Gdańsku Nowym Porcie wraz z terenem zewnętrznym 
 

Pełna nazwa wykonawcy: 
adres:………………………………….. 
nr telefonu: ……………………………                  
nr faksu: …………………………............     
        

1. Po zapoznaniu się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami, 
niniejszym składamy ofertę na część nr 2 zamówienia:  
Świadczenie usług w zakresie sprzątania obiektu Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia2 
w Gdańsku Nowym Porcie wraz z terenem zewnętrznym.  

2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia oraz warunki wykonania zostały określone w 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami. 

3. Cena ofertowa na wykonanie części nr 2 zamówienia wynosi:…………….. złotych brutto. 
4. Oferujemy częstotliwość mycia okien i przeszkleń: ................... razy. 
5. Oferujemy częstotliwość czyszczenia i prania foteli kinowych w „KinoPorcie”: 

...............razy. 
6. Powyższa cena została obliczona zgodnie z następującymi cenami jednostkowymi: 
 
Lp. Zakres przedmiotu zamówienia Liczba 

przepracowanych 
miesięcy 

Cena 
jednostkowa 

brutto za każdy 
przepracowany  

1 miesiąc 

Wartość brutto za 
wszystkie 

przepracowane 
miesiące 

1. Sprzątanie budynku przy ulicy  Strajku 
Dokerów 5 

12 miesięcy   

2. Sprzątanie terenu zewnętrznego 12 miesięcy   
 

RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO 
 

7. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie 
wnosimy do niej zastrzeżeń i uzyskaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty. 

8. Oświadczamy, że akceptujemy termin płatności 30 dni zawarty we wzorze umowy. 
9. Oświadczamy, że wyżej podana cena ryczałtowa obejmuje realizację wszystkich zobowiązań 

wykonawcy opisanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  wraz z 
załącznikami.  

10. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. 

11. Zamówienie zrealizujemy bez udziału podwykonawców*/z udziałem podwykonawców* w 
zakresie: …………………………………………………………………………………………………… 

* Niewłaściwe skreślić 
12. Oświadczamy, że do realizacji zamówienia zatrudnimy min. 2 osoby na podstawie umowy o 

pracę. 
13. Oświadczam, że oferta oraz załączone do niej dokumenty opisują stan prawny i faktyczny 

aktualny na dzień złożenia oferty. 
                                                        
* Niewłaściwe skreślić 
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14. Oświadczamy, że Wzór Umowy został przez nas w pełni zaakceptowany i zobowiązujemy się, 
w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach, 
w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego. 

15. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) 
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w 
celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.**** 

 
1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 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).  
 
**** W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi 
wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia 
wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 
 
 
 
Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem 

bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem*? 

Proszę zaznaczyć właściwy kwadrat 

□ Tak   □ Nie 

 
*Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie 
przekracza 2 milionów EUR. 
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie 
przekracza 10 milionów EUR. 
Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które 
zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie 
przekracza 43 milionów EUR. 
 
 
 

     ……………..…...........……………........................................ 
                                                      podpis / podpisy uprawnionego przedstawiciela wykonawcy  
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Załącznik nr 2 do siwz 
 
………………………………………........................ 
(nazwa i adres, pieczątka Wykonawcy) 
 

Oświadczenie Wykonawcy  

o niepodleganiu wykluczeniu oraz o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

 Prawo zamówień publicznych  
Niniejszym oświadczam, co następuje: 

1)  nie podlegam wykluczeniu z postępowania, 
2) spełniam warunki udziału w postępowaniu, wskazane przez Zamawiającego w  

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

        ………………………………………… 
(podpis) 

 

Informacja Wykonawcy, który powołuje się na zasoby innych podmiotów 

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w przedmiotowym 
postępowaniu polegam na zasobach następujących podmiotów: 

1) ......................, w następującym zakresie ......................................................... 
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

        ………………………………………… 
(podpis) 

 
Oświadczenie dotyczące podmiotu, na zasoby którego powołuje się Wykonawca 

Oświadczam, że niżej wymienione podmioty, na zasoby których powołuję się, nie podlegają 
wykluczeniu z postępowania: 

1) …………………………………………………………………………… (nazwa i adres podmiotu); 

2) …………………………………………………………………………… (nazwa i adres podmiotu) 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

        ………………………………………… 
(podpis) 

Oświadczenie dotyczące podanych informacji 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z 

prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji........................  
 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.    …………………………………… 
(podpis) 
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Oświadczenie dotyczące podwykonawcy 
 

Oświadczam, że niżej wymieniony podmiot, będący podwykonawcą ..............................(nazwa 
podwykonawcy), nie podlega wykluczeniu z postępowania. 

 

 

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

        ………………………………………… 
(podpis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oświadczenie dotyczące podanych informacji 

 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z 

prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji........................  
 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

        ………………………………………… 
(podpis) 
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Załącznik nr 3 do siwz  

 
 
 

INFORMACJA O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ 
 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu 
nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień 
publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn.zm.), pod nazwą: 
 

Część nr 1 zamówienia* Świadczenie usług w zakresie sprzątania obiektów Centrum Sztuki 
Współczesnej Łaźnia w Gdańsku wraz z terenem zewnętrznym 

 
Część nr 2 zamówienia *  Świadczenie usług w zakresie sprzątania obiektu Centrum Sztuki 

Współczesnej Łaźnia2 w Gdańsku Nowym Porcie wraz z terenem zewnętrznym 
 
*Niepotrzebne skreślić 
 
Działając w imieniu Wykonawcy - …….......……….. oświadczam/y, że: 
Wykonawca należy / nie należy* do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634) 
z wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty w niniejszym postępowaniu: 

1) …………………., 

2) …………………., 

Uwaga: 
W przypadku, gdy Wykonawca przynależy do tej samej grupy kapitałowej z wykonawcą, który złożył 
odrębną ofertę w postępowaniu, Wykonawca wraz ze złożeniem niniejszego oświadczenia może 
przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 
*niepotrzebne skreślić 
 

...................................................................................... 
                                                podpis / podpisy  uprawnionego  przedstawiciela  Wykonawcy  
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Załącznik nr 4 do siwz  
  
………………………………………........................... 
 (nazwa i adres, pieczątka Wykonawcy) 
 
 

Wykaz usług, o których mowa w rozdziale V ust. 1 pkt 1.3 siwz dla części 1 zamówienia, a dla 
części 2 zamówienia w rozdziale V ust. 2 pkt 2.3, 

wraz z dowodami, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie 
 
CZĘŚĆ NR 1 ZAMÓWIENIA *: 
 

L.p 
Nazwa  przedmiotu 

zamówienia 
/Zakres przedmiotu 

zamówienia 
 

Zamawiający Data realizacji 
(dzień/m-c/ rok-

zakończ.) 

 
Powierzchnia 

sprzątana w m2 

    
 
 

 

     

     

 
CZĘŚĆ NR 2 ZAMÓWIENIA *: 
 

L.p 
Nazwa  przedmiotu 

zamówienia 
/Zakres przedmiotu 

zamówienia 
 

Zamawiający Data realizacji 
(dzień/m-c/ rok-

zakończ.) 

 
Powierzchnia 

sprzątana w m2 

    
 
 

 

     

     

     

 
 

*Niepotrzebne skreślić 
.......................................................................... 

                                                podpis / podpisy  uprawnionego  przedstawiciela  Wykonawcy  
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Załącznik  nr 5a do siwz                       
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
 

CZĘŚĆ NR 1 ZAMÓWIENIA 
 

Świadczenie usług w zakresie sprzątania obiektów Centrum Sztuki Współczesnej 
Łaźnia na Dolnym Mieście w Gdańsku wraz z terenem zewnętrznym 

 
I. Dane ogólne obiektu położonego w Gdańsku, ul. Jaskółcza 1: 

Powierzchnia użytkowa: 1 381,35 m² 
       -  Sale wystawiennicze                             467,15 m2 

       -  sala projekcyjna /parakino/    73,75 m2 
        - Sale edukacyjne                                   110,92   m2 
       -  Pomieszczenia biurowe                        174,54 m2 

       -  antresola      10,68 m2 
        - Korytarze i klatka schodowa                     280 m2 

       -  Pomieszczenia sanitarne                        20,80   m2 

    - Pomieszczenie socjalne (kuchnia)  10,9   m2 

        - Magazyn, pomieszczenia  techniczne,   100   m2 
pomieszczenie z łazienką               

        - łazienki: 8 szt. (1 kabina prysznicowa)  50 m2 
        - Teren przyległy do obiektu   336,00 m2 

 

II.    Dane ogólne obiektu   budynku mieszkalno-użytkowego „Domku Palacza” położonego w 
Gdańsku, ul. Jaskółcza 3: 
       - Pomieszczenia mieszkalno-użytkowe  26,00 m2 

       -  Pomieszczenia mieszkalno-użytkowe  27,25m2 

       -  Korytarze                                                    11,39 m2 

       -  Klatka schodowa                                          3,40 m2 

       -  Pomieszczenia sanitarne                              4,08 m2 

    - Pomieszczenie socjalne (kuchnia)  7,44 m2 

        - Teren przyległy do obiektu   170,00 m2 

- 2 łazienki (1 wanna) 
Usługa utrzymania czystości pomieszczeń: 
- parter budynku – 2 pomieszczenia, kuchnia, łazienka, korytarz,  
- parter budynku – 2 pomieszczenia /magazyn książek, biuro/ 
- pierwsze piętro budynku – pomieszczenia biurowe, łazienka 
- obejmuje czynności wykonywane codziennie (od poniedziałku do piątku), okresowo oraz 
prace porządkowe wykonywane w miarę potrzeb: 
1) Sprzątanie codziennie pomieszczeń, 
2) Sprzątanie codziennie korytarzy, klatek schodowych; 
3) Sprzątanie codziennie toalet; 
4) Mycie okien (2 razy w roku – podlega każdorazowo odbiorowi). 
 
 

 
Uwaga! 
1. Wykonawca w budynku przy ul. Jaskółczej 1 winien raz w tygodniu dokonać sprzątania podłóg 

automatem szorującym i szorująco – zbierającym i raz w miesiącu maszyną do polerowania, 
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szybkoobrotową z odpowiednim padem (jeden z automatów powinien stacjonować na obiekcie) 
– polerowanie podlega każdorazowo odbiorowi. 

2. Czyszczenie podłóg Wykonawca zobowiązany jest wykonywać zgodnie z instrukcją producenta 
podłóg (załącznik nr 5c do siwz). 

3. Sprzęt (Zamawiający wymaga, aby Wykonawca używał własnego sprzętu) wykorzystywany do 
sprzątania podłogi oraz sprzęt używany do innych celów powinien posiadać niebrudzące i 
nierysujące podłogi kółka lub osłony. W innym przypadku Wykonawca powinien wyposażyć 
personel sprzątający w wózki/platformy na niebrudzących i nierysujących podłogi kółkach do 
przewożenia sprzętu. 

 
III. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia (pkt I÷II): 
       1/ czynności wykonywane codziennie: 
           - odkurzanie wykładzin dywanowych, 

- mycie z zewnątrz i wewnątrz ekspresu do kawy (dzbanek do mleka), 
          -  mycie naczyń  
          - mycie i czyszczenie windy 
          - czyszczenie krzeseł i stołów  w salach edukacyjnych 
          - czyszczenie i przecieranie biurek płynami antystatycznymi, 

   - sprzątanie, odkurzanie i zmywanie podłóg twardych wg instrukcji producenta 
          - czyszczenie poręczy na klatkach schodowych z użyciem płynu do drewna  
          - opróżnianie koszy w pomieszczeniach, opróżnianie  niszczarek  ze  ścinków  papieru - do   
            pojemników Zamawiającego, 

- sprzątanie kuchni, toalet i urządzeń sanitarnych  /w tym zlewozmywaka, umywalek, kabin 
WC, kabiny prysznicowej, armatury, luster, koszy na śmieci, obsługa zmywarki/ 

          - mycie luster, czyszczenie lamp - na bieżąco,  
          - wykonywanie bieżących zaleceń w zakresie sprzątania,  
          - sprzątanie terenu wokół obiektu /zamiatanie,  

- odśnieżanie terenu /skuwanie lodu, sypanie piasku i soli drogowej/   
- Odśnieżanie terenu wokół budynków winno się odbywać od godziny 6:00. 
- grabienie liści, trawy wraz z wywozem liści i trawy w okresie jesiennym, usuwanie trawy z 
krawężników, opasek, chodników/. 

- segregacja śmieci: suche, mokre. 
 

       2/ czynności wykonywane raz w tygodniu: 
           - czyszczenie i przecieranie mebli i żaluzji płynami antystatycznymi, 
           - dezynfekowanie aparatów telefonicznych, lamp na biurkach, komputerów,  
           - zmywanie parapetów okiennych, szyb w drzwiach wejściowych i działowych; 

-  zewnętrzna usługa prania, kocy,  narzut na sofy, materiałowych zasłon kinowych i wystawowych (kurtyn), 
ręczników kuchennych  - pralnia chemiczna. 

       - mycie z zewnątrz i wewnątrz lodówki, zmywarki, mikrofalówki, czajników elektrycznych 
        - czyszczenie i nabłyszczanie glazury ściennej i podłogowej w pomieszczeniach socjalnych i 
        Sanitarnych 
          
       3/ czynności wykonywane raz w miesiącu: 

- odkamienianie czajników,  
-czyszczenie żaluzji i rolet, 

            - zmywanie drzwi łącznie z szybami, łącz oraz ścianek działowych, 
           - czyszczenie klamek, listew, wyłączników światła, 
           - odkurzanie kloszy lamp sufitowych i innych, dostępnych przy użyciu drabiny, 
           - odkurzanie pokryć mebli tapicerowanych, 
           - odkurzanie magazynu; 
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3a/ W obiekcie CSW Łaźnia przy ul. Jaskółczej 1  
 - Wykonawca musi dysponować szorowarką NUMATIC nr 1500s 68.1 dB/A, Hav 1.1 m/s, 

220-240 V-50 Hz 1500V, 40.k kg lub „równoważną” maszyną 
- Wykonawca musi dysponować maszyną zbierającą wodę po maszynie, która wcześniej 

zmywała podłogę, 
- Wykonawca musi dysponować odkurzaczem zbierającym lub maszyną czyszcząco-

zbierającą. 
        4/ czynności wykonywane raz w kwartale: 
           - zmywanie grzejników, 
            - zmywanie części szaf powyżej zasięgu ręki, częściowo wg zgłaszanego zapotrzebowania; 
           - sprzątanie pomieszczeń z pracującymi urządzeniami technicznymi (wyłącznie pod 

nadzorem       upoważnionego pracownika Zamawiającego) 
         5/ czynności wykonywane okresowo: 

- mycie ram i szyb okiennych, przy użyciu drabiny i rusztowania i przy użyciu podnośnika 
na zewnątrz budynków oraz mycie okien drzwiowych (małe okienka) – podlega 
każdorazowo odbiorowi (min. 2 razy w roku); 
- czyszczenie i pranie wykładziny dywanowej maszyną czyszcząco-piorącą w „Parakinie” 
(min. 3 razy w roku); 
- dodatkowe sprzątanie całego obiektu przed organizowaną wystawą, sprzątanie w trakcie 
wydarzenia (imprezy) oraz po wydarzeniu (wernisaż), w tym sprzątanie przy użyciu 
specjalistycznego sprzętu do zmywania podłóg w celu usunięcia farby, cekolu itp. 
- sprzątanie po imprezach plenerowych oraz okolicznościowych np. dzień dziecka, (nie 
więcej niż 10 razy w roku) 
- sprzątanie po imprezach plenerowych „Dzień Dziecka”, „Noc Świętojańska”, „Noc Muzeów”, 
Św. Matki Boskiej Zielnej, „Cud Nad Martwą Wisłą” 
- pranie pokryć mebli tapicerowanych 
- pranie pokryć leżaków  
 

         6/ zaopatrywanie i bieżące uzupełnianie: 
 worków foliowych do koszy na śmieci,  wkładów do WC  i  pisuaru, odświeżaczy powietrza,  
papieru toaletowego (do pokoi gościnnych biały), ręczników papierowych (białych),  mydła 
w płynie,  płynu do  szyb,  płynów do czyszczenia,  płynów antystatycznych, płynów do 
naczyń, środków do zmywarki (oddzielnie kostki, sól i nabłyszczacz) oraz innych środków 
potrzebnych do utrzymania czystości; 

         7/ sprzątanie po imprezie okolicznościowej: 
-  sprzątanie po imprezach okolicznościowych tego samego dnia lub dnia następnego 
nie później niż o 6.00 rano 
- dostarczenie worków (120 litrów ) na odpady w dniu imprezy  nie mniej niż 20 szt. 
- wywóz nieczystości po imprezach okolicznościowych we własnym zakresie ( suche, 
mokre, palenisko) 
- w razie konieczności mycie stołów i krzeseł 

 
   IV.  Dane obiektów małej architektury – zakres sprzątania: 

1. Obiekty pod wiaduktem  w ciągu ulic Szopy/Kamienna Grobla 
a) Invisible Gate  
- ręczne ścieranie graffiti i napisów z powierzchni blachy nierdzewnej (boczna zabudowa 

wiaduktu na wysokość 2 arkuszy od chodnika – 52 m2)– raz na kwartał  
-  mycie ciśnieniowe całych arkuszy od czoła wiaduktu, z obu stron (60 m2) – 1 x jesienią 
- mycie ciśnieniowe całych arkuszy od czoła wiaduktu plus boczna zabudowa, z obu stron 

(104 m2) – 1 x na wiosnę 
b) LKW Gallery (pomieszczenie wewnątrz ciężarówki) 
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 –1 osoba 1 raz w tygodniu, w piątki od godziny 15.00-16.00 w okresie lipiec – 
sierpień. Kompleksowe mycie pomieszczenia wewnątrz tira oraz sprzątanie terenu 
wokół tira oraz ręczne czyszczenie tira z zewnątrz ( w zasięgu ręki) . 

- mycie ciśnieniowe obiektu 1 raz w roku według wskazań przedstawiciela 
Zamawiającego . 

2. Staging Anonymous (panel LED podświetlany) – przejście podziemne w ciągu ulicy Łąkowej 

Powierzchnia (panelu): szerokość 562cm, wysokość 275 cm (z wielkoformatowym 
nadrukiem zabezpieczonym folią poliestrową) – 1 x na wiosnę i 1 x jesienią 
Sprzątanie:  mycie ręczne delikatnym środkiem – nie wolno polewać panelu wodą pod 

ciśnieniem (panel jest podświetlany) 
 ręczne usuwanie graffiti i napisów specjalistycznym środkiem myjącym 

3. Mycie obiektów małej architektury nie wymaga stosowania technik  
alpinistycznych. 
Wysokość od podłoża (twardego) miejsc wymagających wycierania ręcznego nie  
przekracza 3 metrów. 
Mycie ciśnieniowe dotyczy tych samych miejsc plus obudowy górnej części  
(czoła) wiaduktu z obu stron, które znajdują się na wysokości od 3 metrów do  
5 metrów (2 metry wysokie, 27 metrów długie). 
Mycie ciśnieniowe obudowy górnej można realizować z podestów, albo z góry -  
z wiaduktu. 

 
V. Obowiązki Wykonawcy 
1. Wykonawca będzie wykonywał prace objęte umową z wykorzystaniem własnego sprzętu i 

narzędzi pracy. 
2. Wykonawca  zapewni  środki niezbędne do  utrzymania  czystości w całym obiekcie, o 

parametrach nie gorszych niż wymienione w ust. VI nin. załącznika. 
3. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wykaz pracowników zatrudnionych do sprzątania. O 

zmianie pracowników Wykonawca każdorazowo poinformuje Zamawiającego. Zamawiający ma 
prawo nie zgodzić się na zamianę pracowników. 

4. Zamawiający udostępni Wykonawcy nieodpłatnie pomieszczenie niezbędne do 
przechowywania narzędzi pracy, sprzętu technicznego i  środków czystości wykorzystywanych 
przy wykonywaniu usługi objętej umową oraz dostęp do źródeł wody i energii elektrycznej.  

5. Sprzątanie budynków przy ul. Jaskółcza 1 i 3 (od poniedziałku do piątku) winno odbywać się w 
godzinach od 6:00 do godz. 13:00 - serwis sprzątający stale obecny w obiekcie w ww. godzinach. 

6. Liczba osób sprzątających: 
-2 osoby od 6:00 do godz. 13:00 do obsługi wewnątrz budynku, ul. Jaskółczej 1 i ul. 
Jaskółczej 3 –codziennie od poniedziałku do piątku (na umowę o pracę). Sporadycznie również 
w soboty i niedziele na wyraźne polecenie przedstawiciela Zamawiającego w godzinach 
popołudniowych w zależności od terminu zaplanowanych wydarzeń. Zamawiający zastrzega, że 
w okresie ferii zimowych przez 2 tygodnie oraz w okresie wakacji letnich przez 2 miesiące, 
obowiązuje inny grafik sprzątania obiektu: jedna osoba od godz. 6:00 do 13:00 , druga osoba od 
godz. 09:00 do 16:00. 
- 1 osoba dodatkowo (zastrzegamy, że nie mogą to być osoby sprzątające w tym czasie 
wew.budynek) do sprzątania  terenu zewnętrznego przy budynkach ul. Jaskółczej 1 i ul. 
Jaskółczej 3, codziennie od poniedziałku do piątku od godz. 6:00 do 9.00 (nie ma obowiązku 
zatrudniania na umowę o pracę), a w przypadku wystąpienia opadów śniegu również w soboty i 
niedziele. 
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-Organizację pracy w obiektach małej architektury Wykonawca dostosuje do wymagań 
Zamawiającego we własnym zakresie. 
- 1 osoba w obiekcie LKW Gallery (Tir) 1 raz w tygodniu, w piątki od godziny 15.00-16.00 w 
okresie lipiec –sierpień  

 
Dane do skalkulowania art. higienicznych: 
Budynki przy ul. Jaskółczej – osoby przebywające na stałe codziennie (od poniedziałku do piątku) 
30 osób.  
Ponadto w wycenie należy ująć również artykuły higieniczne dla osób: 

1) zwiedzających wystawę,  
2) osób obecnych podczas wernisaży,  
3) osób uczestniczących w warsztatach  
4) łącznie liczba osób -  średnio rocznie 10 000 osób. 

 
VI. Wykaz środków i materiałów niezbędnych do utrzymania czystości 
1/ papier toaletowy biały, miękki, 2-warstwowy: małe rolki o średnicy 19 cm, białość min.60% ; 
2/ papier toaletowy biały i szary duże rolki o średnicy 32cm, białość min. 60% ; 
3/ ręczniki kuchenne papierowe w rolach, dwuwarstwowe, super białe, mini, maxi; 
4/ ręczniki kuchenne papierowe w listkach, dwuwarstwowe, super białe; 
5/ płyn do mycia naczyń z balsamem– do zaopatrzenia pomieszczeń socjalnych 
(kuchnie – 3 pomieszczenia, sekretariat – 1); 
6/ kostki do zmywarki (52 szt. w opakowaniu), sól zmiękczająca, i nabłyszczacz do zmywarki, 
odświeżacz do zmywarki– 2 zmywarki; 
7/ mleczko do czyszczenia z wybielaczem o poj.75ml  - do zaopatrzenia pomieszczeń 
socjalnych; 
8/ pianka lub płyn przeciw kurzowi do czyszczenia mebli biurowych /biurek, szaf itp./ w 
pomieszczeniach biurowych . 
9/ płyn do mycia toalet; 
10/ stojące zapachy łazienkowe w żelu,  
11/ odświeżacze powietrza w spray’u pojemność 275 ml  – do 12 pomieszczeń (toaleta i łazienka 
hotelowa). 
12/ mydło w płynie - w kanistrach 5ltr. o dobrych właściwościach myjących, z kolagenem i 
pochodnymi lanoliny; 
13/ worki na śmieci o poj.: 35ltr (37 koszy), 60ltr (27 koszy), 120ltr (3 kosze), mocne z hdpe, 
czarne; 
14/ ścierki z mikrofibry , ściereczki gąbczaste; 
15/ zmywak do naczyń, jedna strona o ostrej powłoce, duży – 4 pomieszczenia socjalne. Należy 
wymieniać raz w tygodniu na nowe. 
16/ odtłuszczacz do zmywarki  
17/ płyn do mycia kafli  
18/ żelowe krążki z aplikatorem do muszli toaletowej  
19/ płyn do szyb  
20/ płyn do mycia codziennego podłóg (uniwersalny lub rozcieńczony płyn do maszyny) 
21/ płyn do maszyny na podłogi na bazie mydła pH 11 
22/ płyn do mycia mebli  
23/ płyn do mycia lodówek (4 sztuki lodówek) 
24/ płyn do mycia paneli 
25/preparat do czyszczenia okładzin ze stali nierdzewnej ( winda) 
26/ mopy do mycia każdego rodzaju podłóg i posadzek  
- płaskie bawełniane,  
- sznurkowe, np.:  zestawy: mop płaski z drążkiem oraz wiadro (mycie podłóg w budynku przy ul. 
Jaskółczej 3) 
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27/ profesjonalny wózek zestaw sprzątający wyposażony w: (dot. mycia codziennego podłóg w 
obiekcie Łaźnia przy ul. Jaskółczej 1): 
- stelaż chromowany na kółkach samo-skrętnych 
- dwa wiadra o pojemności 20 litrów każde 
- prasa do wyciskania mopów 
- koszyk metalowy 
28/ uzupełnianie w razie potrzeb oraz innych środków utrzymania czystości niezbędnych do 
realizacji zamówienia; 
 
Uwaga: 
Wykonawca zobowiązany jest do regularnej dostawy raz w miesiącu środków czystości i 
materiałów określonych szczegółowo w pkt VI niniejszego załącznika, m.in. ręczników 
papierowych, papieru toaletowego i worków na śmieci. Dostawa ww. środków i materiałów będzie 
każdorazowo raz w miesiącu odbierana przez osobę upoważnioną ze strony Zamawiającego. 
Zamawiający zastrzega, że poza godzinami pracy Wykonawcy, osoba upoważniona ze strony 
Zamawiającego w razie potrzeby jest uprawniona do dysponowania ww. materiałami i środkami 
czystości na potrzeby CSW ŁAŹNIA.  
 
VII. Informacja dotycząca ilości posiadanych przez Zamawiającego dozowników i pojemników : 
Obiekty przy ul. Jaskółczej: 
1/ dozowniki na mydło – 11 szt. 
2/ uchwyt na papier toaletowy do małych rolek  - 1 szt. 
3/ pojemniki na papier toaletowy duży -11 szt. 
4/ pojemniki na ręczniki papierowe – 11 szt. 
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Załącznik  nr 5b do siwz                                              
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

CZĘŚĆ NR 2 ZAMÓWIENIA 
 

Świadczenie usług w zakresie sprzątania obiektu Centrum Sztuki Współczesnej 
ŁAŹNIA w Gdańsku wraz z terenem zewnętrznym przy ul. Strajku Dokerów 5 w Gdańsku 
Nowym Porcie. 
 

 
I. Dane ogólne obiektu położonego w Gdańsku Nowym Porcie, przy ul. Strajku Dokerów 5: 
 
Powierzchnia użytkowa budynku – Pu = 1.449,00 m2 

Teren zewnętrzny 1.400 m2 (wjazd, parking, trawniki) 
Łazienki i pomieszczenia socjalne (glazura): 80 m2 

Pomieszczenia z posadzką poliuretanową: 1.000 m2 

Pomieszczenia techniczne i gospodarcze z podłogą na bazie betonu: 220 m2 

 
Wymagania specjalne: 
Pokoje gościnne – 8 pokoi (zasady utrzymania czystości): 

- Sprzątanie pokoju po wyjeździe gościa;( w tym zmiana pościeli oraz ręczników) 
- Sprzątanie pokoi podczas pobytu gości (raz w tygodniu); 
- Sprzątanie przed przyjazdem gościa po okresie niewykorzystania pokoju (powyżej 3 dni); 

Uwaga! 
1. Wykonawca winien raz w tygodniu dokonać sprzątania podłóg poliuretanowych automatem 

szorującym lub szorująco – zbierającym i raz w tygodniu maszyną do polerowania, 
szybkoobrotową z odpowiednim padem (jeden z automatów powinien stacjonować na obiekcie) 
– polerowanie podlega każdorazowo odbiorowi. 

2. Czyszczenie podłóg (podłogi poliuretanowe są białe) Wykonawca zobowiązany jest wykonywać 
zgodnie z instrukcją producenta podłóg (załącznik nr 5d do siwz). 

3. Sprzęt (Zamawiający wymaga, aby Wykonawca używał własnego sprzętu) wykorzystywany do 
sprzątania podłogi oraz sprzęt używany do innych celów (ustawiany na białej podłodze 
poliuretanowej) powinien posiadać niebrudzące i nierysujące podłogi kółka lub osłony. W 
innym przypadku Wykonawca powinien wyposażyć personel sprzątający w wózki/platformy na 
niebrudzących i nierysujących podłogi kółkach do przewożenia sprzętu. 

 
II. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia  
       1/ czynności wykonywane codziennie: 
          - mycie z zewnątrz i wewnątrz ekspresu do kawy (dzbanek do mleka), 
          - mycie i czyszczenie windy 
          - mycie naczyń 
          - czyszczenie krzeseł w salach edukacyjnych 
          - czyszczenie i przecieranie biurek płynami antystatycznymi, 

   - odkurzanie i zmywanie podłóg twardych (wg instrukcji producenta) 
  - czyszczenie powierzchni okładzin ze stali nierdzewnej (poręcze, parapety i półki zabudów) – 

podlega każdorazowo odbiorowi      
          - opróżnianie koszy w pomieszczeniach, opróżnianie  niszczarek  ze  ścinków  papieru - do   
            pojemników Zamawiającego, 
          - sprzątanie kuchni, toalet i urządzeń sanitarnych  /w tym zlewozmywaka,  
            umywalek, kabin WC, armatury, luster, koszy na śmieci, obsługa zmywarki/ 
          - mycie luster, czyszczenie lamp - na bieżąco,  
          - wykonywanie bieżących zaleceń w zakresie sprzątania,  
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          - sprzątanie terenu wokół obiektu /zamiatanie( również chodnika wzdłuż ogrodzenia) 
- odśnieżanie terenu /skuwanie lodu, sypanie piasku i soli drogowej/   
- Odśnieżanie terenu wokół budynku winno się odbywać od godziny 6:00. 
- grabienie liści, trawy wraz z wywozem liści i trawy w okresie jesiennym, usuwanie trawy z 
krawężników, opasek, chodników/. 

 - sprzątanie pokoi gościnnych 
- segregacja śmieci: suche, mokre. 

       
 2/ czynności wykonywane raz w tygodniu: 
           - odkamienianie ekspresu do kawy 
           - mycie szyb w portierni 
          - czyszczenie i przecieranie mebli i żaluzji płynami antystatycznymi, 
           - dezynfekowanie aparatów telefonicznych, lamp na biurkach, komputerów, monitorów, 
           - zmywanie parapetów okiennych, w tym ze stali nierdzewnej             
           - mycie/polerowanie szyb w drzwiach wejściowych i działowych; 

-  zewnętrzna usługa prania, prasowania pościeli, prześcieradeł  i ręczników, narzut, kocy, kołder, poduszek,    
chodników łazienkowych, , materiałowych zasłon  kinowych i wystawowych (kurtyn), ręczników kuchennych  - 
pralnia chemiczna. 

          - zmiana pościeli w pokojach hotelowych, 
         - mycie z zewnątrz i wewnątrz lodówki, zmywarki, mikrofalówki, 
         - czyszczenie i nabłyszczanie glazury ściennej i podłogowej w pomieszczeniach socjalnych i   
sanitarnych 
         -Raz w tygodniu należy wykonać czynności czyszczenia i mycia podłóg przy użyciu 
specjalistycznego sprzętu tj. maszyny czyszczącej i myjącej podłogi : 
a. Wykonawca musi dysponować szorowarką NUMATIC nr 1500s 68.1 dB/A, Hav 1.1 m/s, 220-240 
V-50 Hz 1500V, 40.k kg, lub „równoważną” maszyną 
b. Wykonawca musi dysponować maszyną zbierającą wodę po maszynie, która wcześniej zmywała 
podłogę, 
c. Wykonawca musi dysponować odkurzaczem zbierającym lub maszyną czyszcząco-zbierającą 
     
   3/ czynności wykonywane raz w miesiącu: 

- odkamienianie czajników,  
-czyszczenie rolet, 

            - zmywanie drzwi łącznie z szybami, 
           - czyszczenie klamek, listew, wyłączników światła, 
           - odkurzanie kloszy lamp sufitowych i innych, dostępnych przy użyciu drabiny, 
           - odkurzanie pokryć mebli tapicerowanych, 
           - odkurzanie pomieszczeń magazynowych; 
           -  czyszczenie specjalnym środkiem do tego przeznaczonym mebli pokrytych skórą, 

- strzyżenie trawników wraz z wywozem skoszonej trawy (sezonowo nie rzadziej niż raz w 
miesiącu) 

      4/ czynności wykonywane raz w kwartale: 
           - zmywanie grzejników,  

- zmywanie części szaf powyżej zasięgu ręki, częściowo wg zgłaszanego zapotrzebowania; 
           - sprzątanie pomieszczeń z pracującymi urządzeniami technicznymi (wyłącznie pod 

nadzorem   upoważnionego pracownika Zamawiającego) 
  
 
         5/ czynności wykonywane okresowo: 

- mycie ram i szyb okiennych, przy użyciu drabiny i rusztowania i przy użyciu podnośnika 
na zewnątrz budynków oraz mycie okien drzwiowych (małe okienka) – podlega 
każdorazowo odbiorowi (min. 2 razy w roku) 
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- czyszczenie i pranie chemiczne foteli kinowych specjalistycznym sprzętem piorącym w sali 
kinowej „KinoPortu”-  min. 3 razy w roku, 
 
- dodatkowe sprzątanie całego obiektu przed organizowaną wystawą, sprzątanie w trakcie 
wydarzenia (imprezy) oraz po wydarzeniu (wernisaż), w tym sprzątanie przy użyciu 
specjalistycznego sprzętu do zmywania podłóg w celu usunięcia farby, cekolu itp. 
- sprzątanie po imprezach plenerowych oraz okolicznościowych np. „Dzień Dziecka”, „Noc 
Świętojańska”, „Noc Muzeów”, Św. Matki Boskiej Zielnej, „Cud Nad Martwą Wisłą” (nie 
więcej niż 10 razy w roku) 
- pranie pokryć mebli tapicerowanych 

              - pranie pokryć leżaków 
 

         6/ zaopatrywanie i bieżące uzupełnianie: 
 worków foliowych do koszy na śmieci,  wkładów do WC  i  pisuaru, odświeżaczy powietrza,  
papieru toaletowego (do pokoi gościnnych biały), ręczników papierowych,  mydła w płynie,  
płynu do  szyb,  płynów do czyszczenia,  płynów antystatycznych,  płynów do naczyń, 
środków do zmywarki (oddzielnie kostki, sól i nabłyszczacz) oraz innych środków 
potrzebnych do utrzymania czystości; 
 

         7/ sprzątanie po imprezie okolicznościowej: 
-  sprzątanie po imprezach okolicznościowych tego samego dnia lub dnia następnego nie   
później niż o 6.00 rano 
- dostarczenie worków (120 litrów ) na odpady w dniu imprezy  nie mniej niż 20 szt. 
- wywóz nieczystości po imprezach okolicznościowych we własnym zakresie ( suche, mokre, 
palenisko) 
- w razie konieczności mycie stołów i krzeseł 
-  mycie ( w razie konieczności ) muru otaczającego obiekt w Nowym Porcie (graffiti i inne 

zabrudzenia) 
 

II. Obowiązki Wykonawcy 
1. Wykonawca będzie wykonywał prace objęte umową z wykorzystaniem własnego sprzętu i 

narzędzi pracy. 
2. Wykonawca  zapewni  środki niezbędne do  utrzymania  czystości w całym obiekcie, o 

parametrach nie gorszych niż wymienione w pkt. VI nin. załącznika. 
3. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wykaz pracowników zatrudnionych do sprzątania. O 

zmianie pracowników Wykonawca każdorazowo poinformuje Zamawiającego. Zamawiający ma 
prawo nie zgodzić się na zamianę pracowników. 

4. Zamawiający udostępni Wykonawcy nieodpłatnie pomieszczenie niezbędne do 
przechowywania narzędzi pracy, sprzętu technicznego i  środków czystości wykorzystywanych 
przy wykonywaniu usługi objętej umową oraz dostęp do źródeł wody i energii elektrycznej.  

5. Sprzątanie budynku (od poniedziałku do piątku) winno odbywać się w godzinach od 6:00 do 
godz. 13:00. - serwis sprzątający stale obecny w obiekcie w ww. godzinach. 

6. Liczba osób sprzątających: 
– 2 osoby od godz. 6:00 do godz. 13:00, codziennie od poniedziałku do piątku, (na umowę o 
pracę). Zamawiający zastrzega, że w okresie ferii zimowych przez 2 tygodnie oraz w okresie 
wakacji letnich przez 2 miesiące, obowiązuje inny grafik sprzątania obiektu: jedna osoba od 
godz. 6:00 do 13:00 , druga osoba od godz. 09:00 do 16:00. 
 - dodatkowo 1 osoba (zastrzegamy, że nie mogą to być osoby sprzątające w tym czasie 
wew.budynek) do utrzymania terenu zewnętrznego, od poniedziałku do piątku w godzinach 
6:00-9:00, a w przypadku wystąpienia opadów śniegu również w soboty i niedzielę 
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-  1 osoba w soboty i niedziele, ze względu na weekendową pracę kina oraz przebywających 
rezydentów, (godziny ustalane na bieżąco z Przedstawicielem Zamawiającego, jednakże nie 
mniej niż 3 godziny). 
 
 
 

Dane do skalkulowania art. higienicznych: 
Liczba osób przebywających na stałe codziennie (od poniedziałku do piątku) 19 osób.  
Ponadto w wycenie należy ująć również artykuły higieniczne dla osób: 

1) zwiedzających wystawę,  
2) obecnych podczas wernisaży,  
3) uczestniczących w warsztatach, 
4)  korzystających z kina, 
5) gości hotelowych –8 pokoi hotelowych,  
6) łącznie liczba osób -  średnio rocznie 10 000 osób. 

 
IV. Wykaz środków i materiałów niezbędnych do utrzymania czystości 
1/ papier toaletowy biały, miękki, 2-warstwowy: małe rolki o średnicy 19 cm, białość min.60% ; 
2/ papier toaletowy biały i szary duże rolki o średnicy 32cm, białość min. 60% ; 
3/ ręczniki kuchenne papierowe w rolach, dwuwarstwowe, super białe, mini, maxi; 
4/ ręczniki kuchenne papierowe w listkach, dwuwarstwowe, super białe; 
5/ płyn do mycia naczyń z balsamem– do zaopatrzenia pomieszczeń socjalnych 
(kuchnie – 1 pomieszczenie); 
6/ kostki do zmywarki (52 szt. w opakowaniu), sól zmiękczająca, i nabłyszczacz do zmywarki, 
odświeżacz do zmywarki– 1 zmywarka; 
7/ mleczko do czyszczenia z wybielaczem o poj.75ml  - do zaopatrzenia pomieszczeń 
socjalnych; 
8/ pianka lub płyn przeciw kurzowi do czyszczenia mebli biurowych /biurek, szaf itp./ w 
pomieszczeniach biurowych . 
8/ płyn do mycia toalet; 
9/ stojące zapachy łazienkowe w żelu,  
9a/ żelowe krążki z aplikatorem do muszli toaletowej 
10/ odświeżacze powietrza w spray’u pojemność 275 ml  – do 20 pomieszczeń (toaleta i łazienka 
hotelowa). 
11/ mydło w płynie - w kanistrach 5ltr. o dobrych właściwościach myjących, z kolagenem i 
pochodnymi lanoliny; 
12/ worki na śmieci o poj.: 35ltr (37 koszy), 60ltr (27 koszy), 120ltr (3 kosze), mocne z hdpe, 
czarne; 
13/ ścierki z mikrofibry , ściereczki gąbczaste; 
14/ zmywak do naczyń, jedna strona o ostrej powłoce, duży – 1 pomieszczenie socjalne. Należy 
wymieniać raz w tygodniu na nowe. 
15/ odtłuszczacz do zmywarki  
16/ płyn do mycia kafli  
17/ płyn do mycia blach nierdzewnych  
18/ płyn i mleczko do mycia płyt indukcyjnych, 
19/ płyn do szyb  
20/ płyn do mycia codziennego podłóg (uniwersalny lub rozcieńczony płyn do maszyny) 
21/ płyn do maszyny przeznaczonej do mycia podłóg poliuretanowych (zgodnie z instrukcją 
producenta podłóg, załącznik nr 5a do siwz).  
22/ płyn do mycia mebli . 
23/ płyn do mycia lodówek (9 sztuk lodówek) 
24/ płyn do mycia paneli. 
25/ mopy do mycia każdego rodzaju podłóg i posadzek : 
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- płaskie bawełniane, 
- sznurkowe, np.: zestawy: mop płaski z drążkiem oraz wiadro 
26/ profesjonalny wózek zestaw sprzątający (dot. mycia codziennego podłóg) wyposażony w: 
 - stelaż chromowany na kółkach samo-skrętnych): 
- dwa wiadra o pojemności 20 litrów każde 
- prasa do wyciskania mopów 
- koszyk metalowy 
27/środki do odkamieniania ekspresów i czajników, 
28/ uzupełnianie w razie potrzeb oraz innych środków utrzymania czystości niezbędnych do 
realizacji zamówienia; 
29/ preparat do czyszczenia okładzin ze stali nierdzewnej ( winda, poręcze, cokoły, półki) 
 
 
Uwaga: 
Wykonawca zobowiązany jest do regularnej dostawy raz w miesiącu środków czystości i 
materiałów określonych szczegółowo w pkt IV niniejszego załącznika, ręczników papierowych, 
papieru toaletowego i worków na śmieci. Dostawa ww. środków i materiałów będzie każdorazowo 
raz w miesiącu odbierana przez osobę upoważnioną ze strony Zamawiającego. Zamawiający 
zastrzega, że poza godzinami pracy Wykonawcy, osoba upoważniona ze strony Zamawiającego w 
razie potrzeby jest uprawniona do dysponowania ww. materiałami i środkami czystości na 
potrzeby CSW ŁAŹNIA.  
 
V. Informacja dotycząca ilości posiadanych przez Zamawiającego dozowników i pojemników : 
1/ dozowniki na mydło -16 szt. 
2/ pojemniki na papier toaletowy mały – 7 szt. 
3/ pojemniki na papier toaletowy duży -8 szt. 
4/ pojemniki na ręczniki papierowe duże - 7szt.  
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Wzór umowy - Załącznik nr 6a do siwz 
 

CZĘŚĆ NR 1 ZAMÓWIENIA 
 

UMOWA Nr ……/2019– wzór 
Niniejsza umowa zawierana jest w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: „Świadczenie usług w 
zakresie sprzątania obiektów Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA na Dolnym Mieście w Gdańsku wraz z terenem 
zewnętrznym” (nr zamówienia nadany przez zamawiającego: ZP/PN/261-1/2019), przeprowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego (art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych tj. tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 
1986 z późn.zm.), którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 221 000 euro oraz na 
podstawie oferty złożonej przez Wykonawcę. 

 
 

Zawarta w dniu ………… w Gdańsku, pomiędzy: 
Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA z siedzibą w Gdańsku, ul. Jaskółcza 1, 80-767 Gdańsk, 
wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury Miasta Gdańska, pod numerem 6/98, o numerze 
identyfikacyjnym NIP: 583-25-52-296, numerze REGON: 191571237,  
reprezentowanym przez: 
Jadwigę Charzyńską – Dyrektora 

zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM, 
a  
………………………. z siedzibą w …………………., wpisanym do …………………….pod nr  ………, o numerze 
identyfikacyjnym NIP:………. REGON: ………………… 
 
reprezentowana przez: 
……………………………………………… 
zwanym dalej WYKONAWCĄ                                                     
o następującej treści: 

 
§ 1.  

Przedmiot umowy 
1. Na podstawie rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego (numer nadany przez 

Zamawiającego ZP/PN/261-1/2019)  i dokonanego wyboru oferty, Zamawiający zleca, a 
Wykonawca przyjmuje do wykonania następujące zamówienie: świadczenie usług w zakresie 
sprzątania obiektów Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia na Dolnym Mieście w Gdańsku 
wraz z terenem zewnętrznym, w tym: 
1) budynku mieszkalno-użytkowego przy ul. Jaskółczej 3 w Gdańsku wraz z terenem 

zewnętrznym 
2) terenu zewnętrznego wokół budynku przy ul. Jaskółczej 1 w Gdańsku,  
3) budynku przy ul. Jaskółczej 1 w Gdańsku, 
4) utrzymanie czystości obiektów małej architektury:  

- LKW Gallery i Invisible Gate – pod wiaduktem ul. Podwale Przedmiejskie w ciągu ulic 
Szopy/  Kamienna Grobla 

- Staging Anonymous – panel w przejściu podziemnym pod ul. Podwale Przedmiejskie w 
ciągu ulicy Łąkowej 

2. Szczegółowy zakres prac określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z 
załącznikami i oferta Wykonawcy stanowiące integralną część umowy. 

 
§ 2 

Obowiązki stron 
1. Wykonawca zapewnia środki czystości, maszyny i urządzenia niezbędne do należytego 

wykonania usługi oraz zapewni prawidłowy nadzór. 
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2. Wykonawca zobowiązuje się przy wykonywaniu usługi do stosowania środków czystości 
spełniających odpowiednie normy i przeznaczonych do czyszczenia określonych rodzajów 
powierzchni. 

3. Zamawiający udostępni ciepłą i zimną wodę oraz energię elektryczną potrzebną 
do wykonywania w/w prac oraz zamykane na klucz pomieszczenia gospodarcze. 

4. Wykonawca najpóźniej w dniu rozpoczęcia świadczenia usługi dostarczy Zamawiającemu listę 
pracowników, którzy będą zajmować się wykonywaniem prac, jak również listę ich 
zmienników w przypadku choroby, urlopu itp. Listę tę należy każdorazowo aktualizować w 
przypadku zmian w składzie personelu Wykonawcy. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia na umowę o pracę co najmniej 2 osób 
(sprzątających), które będą świadczyły pracę w zakresie sprzątania budynku Zamawiającego. 

6. Wykonawca lub Podwykonawca zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu dokumenty 
potwierdzające, że osoby o których mowa w ust. 5 są zatrudnione na podstawie umowy o pracę 
na każde wezwanie Zamawiającego, w terminie 4 dni od otrzymania wniosku. Wykonawca lub 
Podwykonawca udostępni do wglądu dokumenty w zakresie niezbędnym do oceny 
poprawności realizowanej Umowy (np. zanonimizowane kopie umów o pracę zawierające imię 
i nazwisko osoby, datę zawarcia umowy, rodzaj umowy, wymiar etatu; dokument 
potwierdzający opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę wraz z informacją o liczbie odprowadzonych 
składek, które będzie mogło przyjąć postać zaświadczenia właściwego oddziału ZUS lub 
zanonimizowanych, z wyjątkiem imienia i nazwiska, dowodów potwierdzających zgłoszenie 
pracownika do ubezpieczeń; oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na 
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności). 

7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia osób wykonujących wskazane 
czynności przez cały okres realizacji wykonywanych przez niego czynności, w szczególności 
poprzez wezwanie do okazania dokumentów potwierdzających bieżące opłacanie składek i 
należnych podatków z tytułu zatrudnienia w/w osoby. Kontrola może być przeprowadzona bez 
wcześniejszego uprzedzenia Wykonawcy 

8. Wykonawca będzie wykonywał prace będące przedmiotem umowy przy użyciu własnego 
sprzętu technicznego oraz własnych środków czystości, a także dokonywał będzie na własny 
koszt wymiany worków w koszach na śmieci, uzupełniał na bieżąco w pojemnikach ręczniki 
papierowe, mydło oraz papier toaletowy.  

9. Pomieszczenia biurowe, które podlegają ochronie danych osobowych mogą być sprzątane tylko 
w obecności zatrudnionego tam pracownika Zamawiającego. 

10. Pracownicy sprzątający nie mogą być zmieniani w czasie trwania umowy bez zgody 
Zamawiającego. 

11. Prace związane z wykonaniem przedmiotu umowy wykonywane będą przez Wykonawcę w 
następujących terminach: 

1) sprzątanie budynku przy ul. Jaskółczej 1 winno odbywać się w każdym tygodniu od 
poniedziałku do piątku w godzinach od 6:00 do godz. 13:00 – 2 osoby. Zamawiający 
zastrzega, że w okresie ferii zimowych przez 2 tygodnie oraz w okresie wakacji letnich 
przez 2 miesiące, obowiązuje inny grafik sprzątania obiektu: jedna osoba od godz. 6:00 do 
13:00 , druga osoba od godz. 09:00 do 16:00. 

2) sprzątanie terenu zewnętrznego od 6:00 do godz. 9:00 – 1 osoba. 
 

§ 3. 
Termin realizacji 

Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres od 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. 
 

§ 4. 
Wynagrodzenie i płatność 

1. Za wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w § 1 niniejszej umowy  Wykonawcy 
przysługuje wynagrodzenie ………. zł brutto. 
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2. Wynagrodzenie brutto za każdy przepracowany i zakończony miesiąc wyniesie: 
Lp. Zakres przedmiotu umowy Termin realizacji 

zamówienia 
Cena jednostkowa brutto za 

każdy przepracowany  
1 miesiąc 

1. Sprzątanie budynku przy ulicy  
Jaskółczej 1  

12 miesięcy  

2. Sprzątanie budynku przy ulicy  
Jaskółczej 3 

12 miesięcy  

3. Sprzątanie obiektów małej architektury 
przy ulicy Szopy/Kamienna Grobla 
(LKW Gallery, Invisible Gate) i przy 
ulicy Łąkowej (Staging Anonymous) 

 
4 miesiące 

 

4. Sprzątanie terenów zewnętrznych 
 

12 miesięcy  

 
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy raz w miesiącu wynagrodzenie określone w  ust. 2 przelewem 

w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury VAT wraz z protokołem odbioru wykonanej 
usługi w ciągu miesiąca. 

4. Fakturę za wykonane i odebrane zamówienie, Wykonawca wystawi i przekaże na adres 
Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA, ul. Jaskółcza 1, 80-767 Gdańsk, Polska, NIP: 583-25-52-
296.  

5. Zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach 
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-
prywatnym (Dz. U. z 2018 poz. 2191) Zamawiający dopuszcza możliwość przesyłania 
ustrukturyzowanych faktur elektronicznych drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy 
Elektronicznego Fakturowania. Zamawiający informuje, że identyfikatorem PEPPOL/adresem 
PEF Zamawiającego jest nr NIP: 5832552296. Zamawiający nie dopuszcza wysyłania i 
odbierania za pośrednictwem platformy innych ustrukturyzowanych dokumentów 
elektronicznych z wyjątkiem faktur korygujących. 
 

§ 5. 
Odpowiedzialność Wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązuje się do prawidłowego zabezpieczenia pomieszczeń Zamawiającego w 
tym:  zamknięcia okien, zamknięcia na klucz drzwi  wejściowych do pomieszczeń oraz drzwi 
wejściowych na korytarz,  sprawdzenia czy nie pozostawiono włączonych urządzeń 
elektrycznych, odkręconych kranów (każdorazowo po zakończeniu wykonania prac 
porządkowych).   

2. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego informowania Zamawiającego o wszelkich awariach 
sieci i urządzeń wodno-kanalizacyjnych, elektrycznych, niesprawności zamków itp. 
stwierdzonych podczas wykonywania zlecenia. 

3. Wykonawca zobowiązuje się w okresie trwania umowy i po  jej  zakończeniu do zachowania w 
tajemnicy wszelkich informacji dotyczących zabezpieczenia obiektu oraz związanych z 
działalnością Zamawiającego uzyskanych w trakcie wykonywania zamówienia. 

4. Wykonawca  zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy i nie przekazywania osobom trzecim 
informacji o Zamawiającym. 

5. Zamawiający zakazuje Wykonawcy korzystania w jakiejkolwiek formie ze sprzętu 
komputerowego będącego na wyposażeniu Zamawiającego (włączaniu, używaniu, kopiowaniu 
programów własnych bądź Zamawiającego itp.). 

6. Zamawiający udostępni Wykonawcy nieodpłatnie wydzielone miejsce niezbędne do 
przechowywania narzędzi pracy, sprzętu technicznego i  środków czystości wykorzystywanych 
przy wykonaniu usługi objętej umową oraz dostęp do źródeł wody i energii elektrycznej. 

 
§ 6. 

Kary umowne 
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1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 10% wynagrodzenia miesięcznego 
brutto w danym okresie za każdy dzień niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 

2. Zamawiający wyznacza 1 osobę i Wykonawca 1 osobę, które stanowić będą Komisję oceniającą 
jakość wykonywanych prac porządkowych w przypadkach, gdy będą zgłaszane uwagi w 
przedmiocie jakości wykonywania usługi. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia stwierdzonych przypadków nie utrzymania 
czystości w budynkach wraz z terenem zewnętrznym Zamawiającego na wniosek Komisji w 
terminie od chwili zgłoszenia lub najdalej w terminie następnego dnia od chwili zgłoszenia 
usterek przez Komisję. 

4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1000 złotych za każde 
dwukrotne stwierdzenie uchybień w okresie jednego miesiąca kalendarzowego w zakresie 
utrzymania czystości w budynkach wraz z terenem zewnętrznym Zamawiającego, stwierdzone 
przez Komisję. 

5. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów o których mowa w § 2 ust. 6  w terminie 
wskazanym przez Zamawiającego, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku 
zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o prace oraz będzie skutkować naliczeniem 
kary umownej w wysokości 2 000 zł, a także zawiadomieniem Państwowej Inspekcji Pracy o 
podejrzeniu zastąpienia umowy o pracę z osobami wykonującymi pracę na warunkach 
określonych w art. 22 § 1 ustawy Kodeks Pracy, umową cywilnoprawną.   

6. W przypadku kolejnych uchybień w zakresie utrzymania czystości w budynkach wraz z terenem 
zewnętrznym stosuje się kary umowne na zasadach określonych w ust. 1. 

7. Ponadto Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 30% 
łącznej wartości wynagrodzenia brutto, w przypadku odstąpienia od umowy z powodu 
okoliczności, za które odpowiada Wykonawca. 

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania 
uzupełniającego przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych. 

9. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia 
Wykonawcy. 

§ 7. 
Rozwiązanie umowy 

1. Umowa może być rozwiązana w trybie natychmiastowym w przypadku: 
1) trzykrotnego stwierdzenia nienależytego wykonania umowy, stwierdzenie nienależytego       
wykonania umowy, będzie każdorazowo potwierdzane protokołem, 
2) niewykonania przez Wykonawcę, obowiązków wynikających z umowy,  a zawartych w siwz,  
przez niego zawinionych, przez okres minimum trzech dni;   
3) istotnego naruszenia prawa przez pracownika bezpośrednio zaangażowanego w proces 
sprzątania. 
2. W  razie  wystąpienia   istotnej  zmiany  okoliczności   powodującej,  że  wykonanie umowy nie 

leży w  interesie  publicznym,  czego  nie   można  było  przewidzieć  w  chwili  zawarcia 
umowy,   Zamawiający    może   odstąpić   od   umowy   w   terminie   30  dni  od  powzięcia  
wiadomości o powyższych okolicznościach,  w  takim  przypadku  Wykonawca   może  żądać  
jedynie  wynagrodzenia   należnego mu  z  tytułu  wykonania  części  umowy (art. 145 ust.1 i 2 
ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych). 

 
    § 8.  

Zmiany umowy 
1. Wszystkie  zmiany  dotyczące   ustaleń   zawartych  w   niniejszej  umowie   wymagają 

każdorazowo formy pisemnej w postaci aneksu  pod rygorem nieważności. 
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do 

treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co 
najmniej  jednej z okoliczności wymienionych poniżej: 
1) jeżeli z przyczyn nie przewidzianych w chwili zawarcia Umowy niezbędne jest ograniczenie 

przez Zamawiającego zakresu zleconego przedmiotu zamówienia – w takim przypadku 
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zmianie mogą ulec postanowienia Umowy odnoszące się do opisu przedmiotu zamówienia 
oraz obniżona zostanie wysokość wynagrodzenia o wartość elementów, których dotyczy 
to ograniczenie; 

2) konieczna jest zmiana terminu wykonania zamówienia – w przypadku, gdy w zgodnej 
ocenie Stron, nie ma możliwości dotrzymania przez Wykonawcę terminu wykonania 
przedmiotu zamówienia z przyczyn niezależnych od Wykonawcy; 

3) zmiana wynagrodzenia w przypadku zmiany: 
a) stawki podatku od towarów i usług, pod warunkiem zachowania niezmienionej 

wartości wynagrodzenia netto; 
b) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne; 
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przez Wykonawcę przedmiotu 

Umowy. 
3. Nie wymagają zmiany Umowy zmiany dotyczące:  

a) adresów; 
b) numerów telefonów; 
c) poczty elektronicznej; 
d) wystąpienia konieczności zmiany osób wskazanych w umowie (pracownicy 

Zamawiającego i Wykonawcy) oraz imiennej liście przekazanej Zamawiającemu (śmierć, 
choroba, ustania stosunku pracy lub inne zdarzenia losowe lub inne przyczyny 
niezależne od Wykonawcy), przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot 
Umowy. 

4. Każda ze stron może jednostronnie dokonać zmian, o których mowa w ust. 3 niniejszego 
paragrafu, w zakresie jej dotyczącym, powiadamiając o tym pisemnie drugą Stronę. 
 

§ 9. 
 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. W celu zagwarantowania należytego wykonania umowy, Wykonawca wniósł na rzecz 
Zamawiającego zabezpieczenie w wysokości 10% wartości umownej brutto, tj. ……….. zł, 
słownie: ………………w formie ………..…………………………….(jeżeli będzie wniesione w pieniądzu, to 
na rachunek bankowy Zamawiającego: Banku Millennium 422/O Gdańsk,  Nr rachunku: PL08 
1160 2202 0000 0000 5171 2815 POLAND). 

2.  Zwolnienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 100% jego wartości, tj. 
kwoty …….. zł nastąpi w terminie  30  dni  od  dnia  wykonania zamówienia i uznania przez 
Zamawiającego za należycie wykonane.  

 
§ 10. 

Przedstawiciele Stron 
1. Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą oraz nadzorowania 

wykonania umowy w imieniu Zamawiającego jest  …………….……….. tel.: ………………….. 
2. Osobą upoważnioną przez Wykonawcę do kontaktów z Zamawiającym jest  …………….……….. tel.: 

………………….. 
§ 11.  

Postanowienia końcowe 
1. Każda ze stron Umowy zobowiązana jest do realizacji obowiązków informacyjnych określonych 

przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 
95/46/WE w takim zakresie w jakim są do tego zobowiązane zgodnie z tymi przepisami.   
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2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo 
Zamówień Publicznych i Kodeksu Cywilnego oraz wydane na ich podstawie przepisy 
wykonawcze. 

3. Ewentualne spory wynikłe na tle wykonania niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd 
właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

4. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 
egzemplarzu dla każdej ze stron. 

 
              WYKONAWCA                            ZAMAWIAJĄCY 
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Wzór umowy - Załącznik nr 6b do siwz 
 

 
CZĘŚĆ NR 2 ZAMÓWIENIA 

Świadczenie usług w zakresie sprzątania obiektu Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia2 w 
Gdańsku Nowym Porcie wraz z terenem zewnętrznym 
 

UMOWA Nr ……/2019– wzór 
Niniejsza umowa zawierana jest w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: „Świadczenie usług w 
zakresie sprzątania obiektu Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia2 w Gdańsku wraz z terenem zewnętrznym” (nr zamówienia 
nadany przez zamawiającego: ZP/PN/261-1/2019), przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn.zm.), którego 
wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 221 000 euro oraz na podstawie oferty złożonej przez 
Wykonawcę. 

 
Zawarta w dniu ………… w Gdańsku, pomiędzy: 
Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA z siedzibą w Gdańsku, ul. Jaskółcza 1, 80-767 Gdańsk, 
wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury Miasta Gdańska, pod numerem 6/98, o numerze 
identyfikacyjnym NIP: 583-25-52-296, numerze REGON: 191571237,  
reprezentowanym przez: 
Jadwigę Charzyńską – Dyrektora 

zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM, 
a  
………………………. z siedzibą w …………………., wpisanym do …………………….pod nr  ………, o numerze 
identyfikacyjnym NIP:………. REGON: ………………… 
 
reprezentowana przez: 
……………………………………………… 
zwanym dalej WYKONAWCĄ                                                     
o następującej treści: 

 
§ 1.  

Przedmiot umowy 
1. Na podstawie rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego (numer nadany przez 

Zamawiającego ZP/PN/261-1/2019)  i dokonanego wyboru oferty, Zamawiający zleca, a 
Wykonawca przyjmuje do wykonania następujące zamówienie: świadczenie usług w zakresie 
sprzątania obiektu Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia2 w Gdańsku Nowym Porcie wraz 
z terenem zewnętrznym. 

2. Szczegółowy zakres prac określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z 
załącznikami i oferta Wykonawcy stanowiące integralną część umowy. 
 

§ 2 
Obowiązki stron 

1. Wykonawca zapewnia środki czystości, maszyny i urządzenia niezbędne do należytego 
wykonania usługi oraz zapewni prawidłowy nadzór. 

2. Wykonawca zobowiązuje się przy wykonywaniu usługi do stosowania środków czystości 
spełniających odpowiednie normy i przeznaczonych do czyszczenia określonych rodzajów 
powierzchni. 

3. Zamawiający udostępni ciepłą i zimną wodę oraz energię elektryczną potrzebną 
do wykonywania w/w prac oraz zamykane na klucz pomieszczenia gospodarcze. 

4. Wykonawca najpóźniej w dniu rozpoczęcia świadczenia usługi dostarczy Zamawiającemu 
listę pracowników, którzy będą zajmować się wykonywaniem prac, jak również listę ich 
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zmienników w przypadku choroby, urlopu itp. Listę tę należy każdorazowo aktualizować w 
przypadku zmian w składzie personelu Wykonawcy. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia na umowę o pracę co najmniej 2 osób 
(sprzątających), które będą świadczyły pracę w zakresie sprzątania budynku Zamawiającego. 

6. Wykonawca lub Podwykonawca zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu dokumenty 
potwierdzające, że osoby o których mowa w ust. 5 są zatrudnione na podstawie umowy o pracę 
na każde wezwanie Zamawiającego, w terminie 4 dni od otrzymania wniosku. Wykonawca lub 
Podwykonawca udostępni do wglądu dokumenty w zakresie niezbędnym do oceny 
poprawności realizowanej Umowy (np. zanonimizowane kopie umów o pracę zawierające imię 
i nazwisko osoby, datę zawarcia umowy, rodzaj umowy, wymiar etatu; dokument 
potwierdzający opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę wraz z informacją o liczbie odprowadzonych 
składek, które będzie mogło przyjąć postać zaświadczenia właściwego oddziału ZUS lub 
zanonimizowanych, z wyjątkiem imienia i nazwiska, dowodów potwierdzających zgłoszenie 
pracownika do ubezpieczeń; oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na 
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności). 

7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia osób wykonujących 
wskazane czynności przez cały okres realizacji wykonywanych przez niego czynności, w 
szczególności poprzez wezwanie do okazania dokumentów potwierdzających bieżące 
opłacanie składek i należnych podatków z tytułu zatrudnienia w/w osoby. Kontrola może być 
przeprowadzona bez wcześniejszego uprzedzenia Wykonawcy 

8. Wykonawca będzie wykonywał prace będące przedmiotem umowy przy użyciu własnego 
sprzętu technicznego oraz własnych środków czystości, a także dokonywał będzie na własny 
koszt wymiany worków w koszach na śmieci, uzupełniał na bieżąco w pojemnikach ręczniki 
papierowe, mydło oraz papier toaletowy.  

9. Pomieszczenia biurowe, które podlegają ochronie danych osobowych mogą być sprzątane 
tylko w obecności zatrudnionego tam pracownika Zamawiającego. 

10. Pracownicy sprzątający nie mogą być zmieniani w czasie trwania umowy bez zgody 
Zamawiającego. 

11. Prace związane z wykonaniem przedmiotu umowy wykonywane będą przez Wykonawcę w 
następujących terminach: 
1) sprzątanie budynku w Nowym Porcie winno odbywać się w każdym tygodniu od 

poniedziałku do piątku w godzinach od 6:00 do godz. 13:00  – 2 osoby. Zamawiający 
zastrzega, że w okresie ferii zimowych przez 2 tygodnie oraz w okresie wakacji letnich przez 
2 miesiące, obowiązuje inny grafik sprzątania obiektu: jedna osoba od godz. 6:00 do 13:00 , 
druga osoba od godz. 09:00 do 16:00 

2) sprzątanie ternu zewnętrznego od 6:00 do godz. 9:00 – 1 osoba. 
3) sprzątanie budynku w Nowym Porcie dodatkowo w soboty i niedziele przez 1 osobę w 

godzinach ustalonych z przedstawicielem Zamawiającego, ze względu na weekendową pracę 
kina oraz przebywających rezydentów. 

§ 3. 
Termin realizacji 

Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres od 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. 
 

§ 4. 
Wynagrodzenie i płatność 

1. Za wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w § 1 niniejszej umowy  Wykonawcy 
przysługuje wynagrodzenie ………. zł brutto. 

2. Wynagrodzenie brutto za każdy przepracowany i zakończony miesiąc wyniesie: 
Lp. Zakres przedmiotu umowy Termin realizacji 

zamówienia  
Cena jednostkowa brutto 
za każdy przepracowany  

1 miesiąc 
1. Sprzątanie budynku przy ulicy  Strajku 

Dokerów 5 
12 miesięcy  
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2. Sprzątanie terenów zewnętrznych 
 

12 miesięcy  

 
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy raz w miesiącu wynagrodzenie określone w  ust. 2 przelewem 

w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury VAT wraz z protokołem odbioru wykonanej 
usługi w ciągu miesiąca. 

4. Fakturę za wykonane i odebrane zamówienie, Wykonawca wystawi i przekaże na adres 
Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA, ul. Jaskółcza 1, 80-767 Gdańsk, Polska, NIP: 583-25-52-
296.  

5. Zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach 
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-
prywatnym (Dz. U. z 2018 poz. 2191) Zamawiający dopuszcza możliwość przesyłania 
ustrukturyzowanych faktur elektronicznych drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy 
Elektronicznego Fakturowania. Zamawiający informuje, że identyfikatorem PEPPOL/adresem 
PEF Zamawiającego jest nr NIP: 5832552296. Zamawiający nie dopuszcza wysyłania i 
odbierania za pośrednictwem platformy innych ustrukturyzowanych dokumentów 
elektronicznych z wyjątkiem faktur korygujących. 

 
§ 5. 

Odpowiedzialność Wykonawcy 
1. Wykonawca zobowiązuje się do prawidłowego zabezpieczenia pomieszczeń Zamawiającego w 

tym:  zamknięcia okien, zamknięcia na klucz drzwi  wejściowych do pomieszczeń oraz drzwi 
wejściowych na korytarz,  sprawdzenia czy nie pozostawiono włączonych urządzeń 
elektrycznych, odkręconych kranów (każdorazowo po zakończeniu wykonania prac 
porządkowych).   

2. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego informowania Zamawiającego o wszelkich awariach 
sieci i urządzeń wodno-kanalizacyjnych, elektrycznych, niesprawności zamków itp. 
stwierdzonych podczas wykonywania zlecenia. 

3. Wykonawca zobowiązuje się w okresie trwania umowy i po  jej  zakończeniu do zachowania w 
tajemnicy wszelkich informacji dotyczących zabezpieczenia obiektu oraz związanych z 
działalnością Zamawiającego uzyskanych w trakcie wykonywania zamówienia. 

4. Wykonawca  zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy i nie przekazywania osobom trzecim 
informacji o Zamawiającym. 

5. Zamawiający zakazuje Wykonawcy korzystania w jakiejkolwiek formie ze sprzętu 
komputerowego będącego na wyposażeniu Zamawiającego (włączaniu, używaniu, kopiowaniu 
programów własnych bądź Zamawiającego itp.). 

6. Zamawiający udostępni Wykonawcy nieodpłatnie wydzielone miejsce niezbędne do 
przechowywania narzędzi pracy, sprzętu technicznego i  środków czystości wykorzystywanych 
przy wykonaniu usługi objętej umową oraz dostęp do źródeł wody i energii elektrycznej. 

 
§ 6. 

Kary umowne 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 10% wynagrodzenia miesięcznego 

brutto w danym okresie za każdy dzień niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 
2. Zamawiający wyznacza 1 osobę i Wykonawca 1 osobę, które stanowić będą Komisję oceniającą 

jakość wykonywanych prac porządkowych w przypadkach, gdy będą zgłaszane uwagi w 
przedmiocie jakości wykonywania usługi. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia stwierdzonych przypadków nie utrzymania 
czystości w budynkach wraz z terenem zewnętrznym Zamawiającego na wniosek Komisji w 
terminie od chwili zgłoszenia lub najdalej w terminie następnego dnia od chwili zgłoszenia 
usterek przez Komisję. 

4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1000 złotych za każde 
dwukrotne stwierdzenie uchybień w okresie jednego miesiąca kalendarzowego w zakresie 
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utrzymania czystości w budynkach wraz z terenem zewnętrznym Zamawiającego, stwierdzone 
przez Komisję. 

5. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów o których mowa w § 2 ust. 6  w terminie 
wskazanym przez Zamawiającego, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku 
zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o prace oraz będzie skutkować naliczeniem 
kary umownej w wysokości 2 000 zł, a także zawiadomieniem Państwowej Inspekcji Pracy o 
podejrzeniu zastąpienia umowy o pracę z osobami wykonującymi pracę na warunkach 
określonych w art. 22 § 1 ustawy Kodeks Pracy, umową cywilnoprawną.   

6. W przypadku kolejnych uchybień w zakresie utrzymania czystości w budynkach wraz z terenem 
zewnętrznym stosuje się kary umowne na zasadach określonych w ust. 1. 

7. Ponadto Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 30% 
łącznej wartości wynagrodzenia brutto, w przypadku odstąpienia od umowy z powodu 
okoliczności, za które odpowiada Wykonawca. 

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania 
uzupełniającego przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych. 

9. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia 
Wykonawcy. 

§ 7. 
Rozwiązanie umowy 

1. Umowa może być rozwiązana w trybie natychmiastowym w przypadku: 
1) trzykrotnego stwierdzenia nienależytego wykonania umowy, stwierdzenie nienależytego       
wykonania umowy, będzie każdorazowo potwierdzane protokołem, 
2) niewykonania przez Wykonawcę, obowiązków wynikających z umowy,  a zawartych w siwz,  
przez niego zawinionych, przez okres minimum trzech dni;   
3) istotnego naruszenia prawa przez pracownika bezpośrednio zaangażowanego w proces 
sprzątania. 
2. W  razie  wystąpienia   istotnej  zmiany  okoliczności   powodującej,  że  wykonanie 

umowy nie leży w  interesie  publicznym,  czego  nie   można  było  przewidzieć  w  chwili  
zawarcia umowy,   Zamawiający    może   odstąpić   od   umowy   w   terminie   30  dni  od  
powzięcia  wiadomości o powyższych okolicznościach,  w  takim  przypadku  Wykonawca   
może  żądać  jedynie  wynagrodzenia   należnego mu  z  tytułu  wykonania  części  umowy 
(art. 145 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych). 

 
    § 8.  

Zmiany umowy 
1. Wszystkie  zmiany  dotyczące   ustaleń   zawartych  w   niniejszej  umowie   wymagają 

każdorazowo formy pisemnej w postaci aneksu  pod rygorem nieważności. 
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do 

treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co 
najmniej  jednej z okoliczności wymienionych poniżej: 
1) jeżeli z przyczyn nie przewidzianych w chwili zawarcia Umowy niezbędne jest ograniczenie 

przez Zamawiającego zakresu zleconego przedmiotu zamówienia – w takim przypadku 
zmianie mogą ulec postanowienia Umowy odnoszące się do opisu przedmiotu zamówienia 
oraz obniżona zostanie wysokość wynagrodzenia o wartość elementów, których dotyczy 
to ograniczenie; 

2) konieczna jest zmiana terminu wykonania zamówienia – w przypadku, gdy w zgodnej 
ocenie Stron, nie ma możliwości dotrzymania przez Wykonawcę terminu wykonania 
przedmiotu zamówienia z przyczyn niezależnych od Wykonawcy; 

3) zmiana wynagrodzenia w przypadku zmiany: 
a) stawki podatku od towarów i usług, pod warunkiem zachowania niezmienionej 

wartości wynagrodzenia netto; 
b) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne; 
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- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przez Wykonawcę przedmiotu 
Umowy. 

3. Nie wymagają zmiany Umowy zmiany dotyczące:  
a) adresów; 
b) numerów telefonów; 
c) poczty elektronicznej; 
d) wystąpienia konieczności zmiany osób wskazanych w umowie (pracownicy 

Zamawiającego i Wykonawcy) oraz imiennej liście przekazanej Zamawiającemu (śmierć, 
choroba, ustania stosunku pracy lub inne zdarzenia losowe lub inne przyczyny 
niezależne od Wykonawcy), przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot 
Umowy. 

4. Każda ze stron może jednostronnie dokonać zmian, o których mowa w ust. 3 niniejszego 
paragrafu, w zakresie jej dotyczącym, powiadamiając o tym pisemnie drugą Stronę. 
 

§ 9. 
 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. W celu zagwarantowania należytego wykonania umowy, Wykonawca wniósł na rzecz 
Zamawiającego zabezpieczenie w wysokości 10% wartości umownej brutto, tj. ……….. zł, 
słownie: ………………w formie ………..…………………………….(jeżeli będzie wniesione w pieniądzu, to 
na rachunek bankowy Zamawiającego: Banku Millennium 422/O Gdańsk,  Nr rachunku: PL08 
1160 2202 0000 0000 5171 2815 POLAND). 

2.  Zwolnienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 100% jego wartości, tj. 
kwoty …….. zł nastąpi w terminie  30  dni  od  dnia  wykonania zamówienia i uznania przez 
Zamawiającego za należycie wykonane.  

 
§ 10. 

Przedstawiciele Stron 
1. Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą oraz nadzorowania 

wykonania umowy w imieniu Zamawiającego jest  …………….……….. tel.: ………………….. 
2. Osobą upoważnioną przez Wykonawcę do kontaktów z Zamawiającym jest  …………….……….. tel.: 

………………….. 
§ 11.  

Postanowienia końcowe 
1. Każda ze stron Umowy zobowiązana jest do realizacji obowiązków informacyjnych określonych 

przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 
95/46/WE w takim zakresie w jakim są do tego zobowiązane zgodnie z tymi przepisami.   

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo 
Zamówień Publicznych i Kodeksu Cywilnego oraz wydane na ich podstawie przepisy 
wykonawcze. 

3. Ewentualne spory wynikłe na tle wykonania niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd 
właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

4. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 
egzemplarzu dla każdej ze stron. 

 
              WYKONAWCA                            ZAMAWIAJĄCY 


