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      ZATWIERDZAM 

     KOMENDANT 12 WOG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                     / - / 

   płk Grzegorz GOTOWICZ 

          dnia 19/01/2022 r. 

 

 

 

 

SPECYFIKACJA 
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  

w trybie podstawowym bez negocjacji 

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 

 

Świadczenie usług pralniczych  
na rzecz 12 WOG 

 
Kod CPV: 98312000-3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych  

w dniu 19.01.2022 r., pod numerem 2022/BZP 00025751/01 

 

Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią niniejszej SWZ. 

Wykonawca ponosi ryzyko niedostarczenia wszystkich wymaganych informacji i dokumentów,    

oraz przedłożenia oferty nie odpowiadającej wymaganiom określonym przez Zamawiającego. 
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Rozdział I 
Nazwa oraz adres zamawiającego 

 

12 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY (12 WOG) 

ul. Okólna 37, 87 – 103 Toruń 

NIP: 9562288838 

Tel.: 261-433-271 

Rozdział II  
Adres strony internetowej na której udostępniane będą zmiany  

i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia 
bezpośrednio związane  

z postępowaniem o udzielenie zamówienia 

 

adres platformy zakupowej:  https://platformazakupowa.pl/pn/12wog 

strona internetowa:   www.12wog.wp.mil.pl 

Nr referencyjny postępowania:    U/2/12WOG/2022  

Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się powyższym numerem 

referencyjnym. 

 

Rozdział III 
Tryb udzielenia zamówienia 

 

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie  
art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., 
poz. 1129) (zwanej dalej PZP). 

2. Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia nie przekracza progów unijnych o jakich mowa 
w art. 3 ustawy PZP. 

3. W sprawach nieuregulowanych zapisami niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej 
dalej SWZ), stosuje się zapisy ustawy Prawo zamówień publicznych, aktów wykonawczych 
wydanych na podstawie ustawy oraz Kodeksu Cywilnego. 

 

Rozdział IV 
Opis przedmiotu zamówienia 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest:  
 

Świadczenie usług pralniczych na rzecz 12 WOG w Toruniu. 
 

https://platformazakupowa.pl/pn/12wog
http://www.12wog.wp.mil.pl/
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1. Przedmiot zamówienia obejmuje: 

− pranie wodne z wykończeniem z jednoczesną dezynfekcją chemiczno-termiczną, w skład 

którego wchodzi: krochmalenie, maglowanie lub prasowanie (bielizny  

i odzieży wymagającej prasowania), suszenie, naprawa w ilości około 25 000,00 kg 

rocznie; 

− pranie wodne bez wykończenia z jednoczesną dezynfekcją chemiczno-termiczną ilości 

około 10 000,00 kg rocznie; 

− czyszczenie chemiczne z jednoczesną dezynfekcją chemiczno-termiczną ilości około  

10 000,00 kg rocznie; 

− czyszczenie chemiczne z jednoczesną dezynfekcją chemiczno-termiczną oraz 

reimpregnacją w ilości około 400,00 kg rocznie; 

− odkażanie i dezynfekcja obuwia w ilości około 1 500,00 par rocznie; 

− dokonywanie po praniu wstępnej selekcji przedmiotów na kwalifikujące się do dalszego 

użytkowania oraz przeznaczone do wybrakowania i pakowanie  ich osobno; 

− naprawa drobnych uszkodzeń (wszywanie zamków, przyszywanie guzików, troczków do 

podpinek namiotowych, zszywanie rozpruć, obszywanie brzegów, wciąganie gumek itp.) 

wchodząca w koszt prania (czyszczenia chemicznego); 

− składanie i pakowanie przedmiotów po praniu i czyszczeniu chemicznym asortymentowo 

w sposób określony w załączniku nr 1 do umowy. 

 

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać usługi zgodnie z obowiązującymi zasadami  

i technologią stosowaną w zakładach pralniczych. 

3. Zamawiający wymaga stosowania technologii zapewniających estetyczne wykończenie nie 

powodujące zniszczenia włókien tkanin. 

4. Wymogi oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają: opis przedmiotu zamówienia 

(załącznik nr 1 do SWZ) oraz projekt umowy (załącznik nr 4 do SWZ), stanowiące integralną 

część SWZ.  

 

5. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji, zgodnie z zapisem  w art. 441 
ust. 1 ustawy PZP w przedmiotowym postępowaniu w następującym zakresie:  

5.1. Zamówienie wynikające z prawa opcji nie przekroczy 96 % zamówienia  podstawowego,  

tj. 43 584 kg rocznie, w tym: 

 

➢ Pranie wodne z wykończeniem – 24 000 kg rocznie; 

➢ Pranie wodne bez wykończenia 9 600 kg rocznie; 

➢ Czyszczenie chemiczne 9 600 kg rocznie; 

➢ Czyszczenie chemiczne z reimpregnacją 384 kg rocznie; 

➢ Odkażanie i dezynfekcja obuwia 1440 par rocznie. 

6.2.Jeżeli w trakcie realizacji zamówienia okaże się, iż Zamawiający posiada środki finansowe oraz 

potrzebę zrealizowania większej ilości, w stosunku do przewidzianych w podstawowym zakresie 

zamówienia, Zamawiający pozostawia sobie możliwość skorzystania z prawa opcji  

i zamówienia dodatkowej usługi, za które Wykonawcy będzie przysługiwało odrębne 

wynagrodzenie. Termin realizacji dla „prawa opcji” to: 31.12.2023 r. 

6.3.  Zamawiający zastrzega, iż część zamówienia określona jako „prawo opcji” jest uprawnieniem,  

a nie zobowiązaniem Zamawiającego. Realizacja opcji może, ale nie musi nastąpić  

w zależności od zapotrzebowania Zamawiającego i na skutek jego dyspozycji w tym zakresie. 

Brak realizacji zamówienia w tym zakresie nie będzie rodzić żadnych roszczeń ze strony 

Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego. 
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7. O zamiarze skorzystania z prawa opcji, Zamawiający poinformuje Wykonawcę odrębnym   pismem. 

8. Nazwy i kody według Wspólnego Słownika Zamówienia:  

    CPV: 98312000-3 Usługi czyszczenia wyrobów włókienniczych   

    CPV: 98310000-9 Usługi prania i czyszczenia na sucho 

 

9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

10. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.  

11. Postępowanie nie jest prowadzone w celu zawarcia umowy ramowej. 

12. Zamawiający nie przewiduje: 

      12.1. udzielania zamówień, o których mowa w art. 305 pkt 1 w związku z art. 214 ust. 1 pkt. 7 i 8  
ustawy PZP; 

      12.2. zawarcia umowy ramowej; 

      12.3. rozliczenia w walutach obcych; 

      12.4. aukcji elektronicznej; 

      12.5. zwrotu kosztów udziału w postępowaniu; 

      12.6. złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych; 

      12.7. możliwości udzielania zaliczek. 

13.  Zamawiający nie przewiduje podziału zamówienia na części. 

      Powody braku podziału zamówienia na części:       

Brak podziału zamówienia na części nieuzasadnione jest m.in. z uwagi na fakt, że przedmiot   
zamówienia ze względów organizacyjnych oraz ekonomicznych i w szczególności celowościowych 
stanowi jedną grupę rodzajową tj. PUiW. Nie wystąpiła konieczność skorzystania z przysługującego 
Zamawiającemu w myśl art. 91 ust. 1 Pzp prawa do podziału zamówienia na części (Preambuła  
78 dyrektywy 2014/24/UE). 

Decyzja w zakresie ustanowienia jednego zadania jest w myśl art. 44 u.o.f.p. celowa, znajduje 
uzasadnienie ekonomiczno-gospodarcze (m.in. koszty logistyczne – transport, rozładunek itp. 
przekładające się na cenę jednostkową produktu co powodowałoby nadmierny wzrost kosztów 
wykonania zamówienia), a także stanowi o realizowaniu w sposób efektywny zasady gospodarnego  
i oszczędnego wydatkowania środków publicznych. Kalkulacja szacunkowa kosztów kompleksowej 
realizacji zamówienia (bez podziału na części) wskazuje na niższy koszt realizacji usługi. 

 
14. Miejsce wykonania zamówienia:  

▪ Toruń, ul. Sobieskiego 36 

▪ Toruń, ul. Okólna 37 

▪ Toruń, ul. Szpitalna 1 

▪ Toruń, ul. Piastowska 2 

▪ Inowrocław ul. Dworcowa 56 

▪ Inowrocław ul. Jacewska 73 

15. Sposób realizacji zamówienia: częściowo, okresowo (np. kwartalnie, w określonych etapach). 

 

Rozdział V 
Termin wykonania zamówienia 

 

Zamówienie winno być zrealizowane w okresie: od daty zawarcia umowy do dnia 31.12.2023 r. 
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Rozdział VI 
Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych 

 

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca 
zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 

Rozdział VII 
Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108  

i art. 109 ust. 1 pkt 4, 5 i 7 Pzp 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się na podstawie art. 108 Pzp, z zastrzeżeniem 
art. 110 ust. 2 Pzp wykonawcę:  

1.1. będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:  

1.1.1. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie 
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego, 

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

1.1.3. o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46-48 ustawy z dnia 
25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r.  poz. 1133 oraz  z 2021 r. poz. 2054) lub  
w art. 54 ust. 1-4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych 
specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 523, 1292, 1559 i 2054), 

1.1.4. finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a 
Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia 
przestępnego po-chodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa  
w art. 299 Kodeksu karnego,  

1.1.5. o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub 
mające na celu popełnienie tego przestępstwa,  

1.1.6. powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art.  
9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy 
cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
(Dz. U. poz. 769), 

1.1.7. przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego, 
przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo 
przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–277d Kodeksu 
karnego, lub przestępstwo skarbowe,  

1.1.8. o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  

– lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;  

1.2. jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w 
spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub 
komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa 
w pkt 1;  
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1.3. wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną  
o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub 
zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków 
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert 
dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub 
zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty 
tych należności; 

1.4.  wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 

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

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

2. Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 109 ust. 
1 pkt 4, 5 i 7 ustawy Pzp tj. 

2.1. w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza 
likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest 
zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej 
procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury; 

2.2. który, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego 
uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego 
niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie 
wykazać za pomocą stosownych dowodów; 

 2.3.  który, z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub   
nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonał istotne zobowiązania wynikające 
z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji,  
co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania 
zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady. 

3. Wykonawca może zostać́ wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania  
o udzielenie zamówienia. 

4. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 PZP. 

Rozdział VIII 
Warunki udziału w postępowaniu 

 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1.1. nie podlegają wykluczeniu; 

1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

1.2.1.  zdolności do występowania w obrocie gospodarczym; 
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                       Zamawiający nie precyzuje wymagań w tym zakresie. 

1.2.2.  uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,  
o ile wynika to z odrębnych przepisów; 
 
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada: 
 

1.2.2.1. aktualną opinię Państwowego Inspektora Sanitarnego potwierdzającego, że 
zakład  pralniczy, w którym realizowana będzie usługa spełnia niezbędne wymogi 
sanitarne dla pomieszczeń przeznaczonych na usługi pralnicze, w tym w zakresie 
prania bielizny medycznej (pomieszczenia pralni zapewniają zachowanie bariery 
higienicznej, eliminującej styczność bielizny brudnej z czystą, na wyposażeniu pralni 
jest pralnica zapewniająca jednokierunkowość procesu prania (załadunek po stronie 
brudnej i wyładunek po stronie czystej); Zapewniona jest w pralni śluza higieniczno-
sanitarna. 

1.2.2.2. aktualną decyzję Państwowej Inspekcji Sanitarnej, dotyczącą pozwolenia na 
przewóz bielizny i odzieży środkami transportu Wykonawcy lub zaświadczenie w 
przedmiocie jak wyżej na minimum trzy pojazdy z określeniem marki i numeru 
rejestracyjnego pojazdów wykonujących przewóz. 
 

1.2.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej; 

                  Zamawiający nie precyzuje wymagań w tym zakresie. 

1.2.4.  zdolności technicznej lub zawodowej; 

 
                Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada: 
 

1.2.4.1. zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem 
zgodności działań Wykonawcy z normami jakościowymi, w szczególności certyfikaty 
systemów zarządzania ISO 9001:2015 w zakresie prowadzonej działalności 
gospodarczej obejmującej przedmiot zamówienia (tj. usługi pralnicze). Zamawiający 
dopuszcza posiadanie dokumentu równoważnego potwierdzającego tożsamą 
jakość jak dokument powyżej; 

1.2.4.2. zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczeniem 
zgodności działań Wykonawcy z normami jakościowymi, w szczególności certyfikaty 
systemów zarządzania ochroną środowiska ISO 14001:2015 w zakresie 
prowadzonej działalności gospodarczej obejmującej przedmiot zamówienia  
(tj. usługi pralnicze). Zamawiający dopuszcza posiadanie dokumentu 
równoważnego potwierdzającego tożsamą jakość jak dokument powyżej; 

1.2.4.3. zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się pośrednictwem 
zgodności działań Wykonawcy z normami jakościowymi dotyczącymi wdrożenia  
i stosowania systemu Analizy Ryzyka i Kontroli Skażenia Biologicznego RABC 
(system zgodny z wymaganiami normy PN-EN 14065:2016-07 w zakresie 
prowadzonej działalności gospodarczej obejmującej przedmiot zamówienia, czyli 
usługi pralnicze). Zamawiający dopuszcza posiadanie dokumentu równoważnego 
potwierdzającego tożsamą jakość jak dokument powyżej. 

2.   Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia w oparciu o treść art. 58 ustawy 
Pzp. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
publicznego: 

2.1. warunek określony w pkt 1.1. powinien spełniać każdy z Wykonawców samodzielnie; 

2.2. warunek określony w ppkt. 1.2.2. zostanie spełniony, jeżeli co najmniej jeden  
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada 
uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej  
i zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane (art. 117 ust.  
2 Pzp); 

 



Numer referencyjny – U/2/12WOG/2022  
 

8 
 

2.3. Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo 
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego; 

2.4. jeżeli oferta Wykonawców, o których mowa w ust. 2, zostanie wybrana, zamawiający 
zastrzega możliwość żądania przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia 
publicznego, przedłożenia kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 

 

Rozdział IX 
Wykaz podmiotowych środków dowodowych 

1. Do oferty wykonawca dołącza oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu 
warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego – zgodnie  
z załącznikiem nr 3 do SWZ. 

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

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

1.3. 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 tego 
rozdziału SWZ. 

2. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta 
została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, 
aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych: 

 

2.1. pozytywna opinia sanitarna wydana przez Państwowego Inspektora Sanitarnego 
potwierdzająca, że zakład pralniczy, w którym realizowana będzie usługa spełniająca niezbędne 
wymogi sanitarne dla pomieszczeń przeznaczonych na usługi pralnicze, w tym w zakresie 
prania bielizny medycznej (pomieszczenia pralni zapewniają zachowanie bariery higienicznej, 
eliminującej styczność bielizny brudnej z czystą, na wyposażeniu pralni jest pralnica 
zapewniająca jednokierunkowość procesu prania (załadunek po stronie brudnej  
i wyładunek  po   stronie  czystej). Zapewniona jest w pralni śluza higieniczno-sanitarna; 

 
2.2.  pozytywna opinia sanitarna wydana przez Państwowego Inspektora Sanitarnego dotycząca 

          dopuszczenia pojazdów do przewozu bielizny i odzieży środkami transportu Wykonawcy. 
(Zaświadczenie na minimum trzy pojazdy z określeniem marki i numeru rejestracyjnego 
pojazdów wykonujących przewóz); 

 
        2.3. zaświadczenie o wdrożeniu w pralni procedur zapewniających odpowiednią jakość 

mikrobiologiczną pranej bielizny np. certyfikat potwierdzający wdrożenie systemu kontroli i 
analizy skażeń biologicznych zgodnie z normą PN-EN 14065:2016-7 w zakresie tekstyliów 
poddawanych obróbce termicznej w pralni; 

 
        2.4. dokument potwierdzający posiadanie przez Wykonawcę normy zarządzania środowiskowego 

ISO 14001; 
        2.5. dokument potwierdzający posiadanie przez Wykonawcę normy zarządzania jakością ISO 9001; 
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3. Zamawiający nie wezwie do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli można je 
uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów 
publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności 
podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskaże w oświadczeniu, o którym 
mowa w pkt. 1, dane umożliwiające dostęp do tych środków. 

4. Forma składanych oświadczeń i dokumentów: 

4.1.  Oferty, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, podmiotowe środki 
dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, oraz zobowiązanie 
podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy, zwane dalej 
„zobowiązaniem podmiotu udostępniającego zasoby”, przedmiotowe środki dowodowe, 
pełnomocnictwo, sporządza się w postaci elektronicznej. Pozostałe dokumenty, informacje  
i oświadczenia sporządza się w postaci elektronicznej lub jako tekst wpisany do wiadomości 
przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Dokumenty elektroniczne 
przekazuje się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej wskazanych przez 
Zamawiającego. 

4.2. Zgodnie z art. 63 ust. 2 ofertę oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 składa się 
pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej 
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

4.3.  W przypadku, gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne 
dokumenty, lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio 
wykonawcy, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, 
podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy lub 
podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach, 
zwane dalej „dokumentami potwierdzającymi umocowanie do reprezentowania”, zostały 
wystawione przez upoważnione podmioty inne niż wykonawca, wykonawca wspólnie 
ubiegający się  
o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, zwane dalej 
„upoważnionymi podmiotami”, jako dokument elektroniczny, przekazuje się ten dokument. 

4.4. W przypadku, gdy podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 
117 ust. 4 ustawy, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe 
środki dowodowe, niewystawione przez upoważnione podmioty lub pełnomocnictwo, zostały 
sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, 
przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność 
cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. 

4.5. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej,  
o którym mowa w pkt. 4.4, dokonuje w przypadku: 

4.5.1. podmiotowych środków dowodowych – odpowiednio: wykonawca, wykonawca wspólnie 
ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub 
podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych, które każdego z nich 
dotyczą; 

4.5.2. przedmiotowego środka dowodowego, oświadczenia, o którym mowa w art. 117  
ust. 4 ustawy, lub zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby – odpowiednio 
wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia; 

4.5.3. pełnomocnictwa – mocodawca. 

Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym 
mowa powyżej może dokonać również notariusz. 

4.6. W przypadku przekazywania w postępowaniu dokumentu elektronicznego w formacie 
poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest 
równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 
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5. Zamawiający żąda załączenia do oferty Pełnomocnictwa (oryginał w postaci elektronicznej 
podpisany elektronicznym podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem 
osobistym lub elektroniczna kopia dokumentu potwierdzona za zgodność z oryginałem przez 
notariusza) do podpisania oferty, o ile prawo do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z 
innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających 
się  
o udzielenie zamówienia, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo podpisane elektronicznym 
podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez uprawnionych 
przedstawicieli pozostałych Wykonawców, upoważniające jednego z Wykonawców do 
reprezentowania pozostałych. 

6. Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym muszą zostać złożone wraz  
z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez tłumacza przysięgłego. 

7. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w pkt. 2.1. ppkt. 2.1.1, Zamawiający żąda 
następujących dokumentów: 

7.1.  dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono 
upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, 
jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju 
sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej 
procedury; 

7.2.  dokument, o którym mowa w pkt. 7.1 powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące 
przed ich złożeniem. 

8. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się 
dokumentów, o których mowa w pkt. 7.1, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części 
dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo 
osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał 
dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem 
sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub 
gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. W 
niniejszym przypadku stosuje się zapisy pkt. 7.2. 

9. Do podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy oraz 
podwykonawców niebędących podmiotami udostępniającymi zasoby na tych zasadach, 
mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zapisy 
pkt. 7 stosuje się odpowiednio. 

10. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie 
zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do 
złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień ich 
złożenia. 

11. Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 125, podmiotowych środków 
dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu lub są one 
niekompletne lub zawierają błędy, zamawiający wezwie wykonawcę odpowiednio do ich 
złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba, że oferta wykonawcy 
podlega odrzuceniu bez względu na ich złożenie, uzupełnienie lub poprawienie lub zachodzą 
przesłanki unieważnienia postępowania. 

12. Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe na wezwanie, aktualne na dzień ich złożenia. 
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Rozdział X 
Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu 

których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami, oraz 
informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych 

sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej 

1. Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu platformy 
zakupowej: https://platformazakupowa.pl/pn/12wog, zwanej w dalszej części również 
„Platformą”. 

2. W sytuacjach awaryjnych np. w przypadku braku działania Platformy, Zamawiający może również 
komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej – 12wog@ron.mil.pl. 

3. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń,  
o których mowa w niniejszej SWZ, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem platformy 
zakupowej: https://platformazakupowa.pl/pn/12wog. 

4. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się 
datę ich przesłania za pośrednictwem platformy poprzez kliknięcie przycisku „wyślij wiadomość”  
i pojawieniu się komunikatu, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego. 

5. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii 
dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania  
i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz 
środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub 
konkursu oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w 
sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich 
może żądać zamawiający od Wykonawcy. 

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

7. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni 
przed upływem terminu składania odpowiednio ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie 
treści SWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania  
ofert. 

8. Jeżeli zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w ust. 2, przedłuża termin 
składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców  
z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert. 

9. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa  
w ust. 7, zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia 
terminu składania ofert. 

10. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje w formie elektronicznej  
za pośrednictwem Platformy. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, 
zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na Platformie w sekcji 
“Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest 
konkretny Wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy 
do konkretnego Wykonawcy. 

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

12. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości 
bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez zamawiającego, gdyż system 
powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM. 

https://platformazakupowa.pl/pn/12wog
mailto:12wog@ron.mil.pl
https://platformazakupowa.pl/pn/12wog
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13. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić 
treść SWZ. Dokonana zmiana specyfikacji udostępniona zostanie na Platformie. 

14.  Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 
akceptuje warunki korzystania z Platformy, określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie 
internetowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin w zakładce 
„Regulamin" oraz uznaje go za wiążący. 

15. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny  
z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy 
zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie 
oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez 
Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu 
ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 Ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych. 

16. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące  
w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz 
innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl 
znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: 
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje. 

 

Rozdział XI 
Informacje o sposobie komunikowania się zamawiającego  
z wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej, w tym w przypadku zaistnienia jednej  
z sytuacji określonych w art. 65 ust. 1, art. 66 i art. 69 

Nie dotyczy. 

Rozdział XII 
Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się  

z wykonawcami   

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: p. Dorota KOSMECKA. 

 

Rozdział XIII 
Wymagania dotyczące wadium 

 

Nie dotyczy. 

 

Rozdział XIV 
Termin związania ofertą 

 

1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert,  do dnia 25.02.2022 r. 

https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin
http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
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2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania 
ofertą, o którym mowa w ust. 1, zamawiający przed upływem terminu związania ofertą, zwraca się 
jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany 
przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.  

3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 1, wymaga złożenia przez 
wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.  

4. W przypadku gdy zamawiający żąda wniesienia wadium, przedłużenie terminu związania ofertą,  
o którym mowa w ust. 1, następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie 
jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. 

5. Zamawiający, na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 12 ustawy PZP odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie 
zgodził się na przedłużenie terminu związania ofertą. 

 

Rozdział XV 
Opis sposobu przygotowywania oferty 

 
1.  Oferta, wniosek oraz przedmiotowe środki dowodowe (jeżeli były wymagane) składane 

elektronicznie muszą zostać podpisane elektronicznym kwalifikowanym podpisem lub podpisem 
zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania oferty, wniosku w tym przedmiotowych 
środków dowodowych na platformie,  kwalifikowany podpis elektroniczny Wykonawca może złożyć 
bezpośrednio na dokumencie, który następnie przesyła do systemu (opcja rekomendowana przez 
platformazakupowa.pl) oraz dodatkowo dla całego pakietu dokumentów w kroku  
2 Formularza składania oferty lub wniosku (po kliknięciu w przycisk Przejdź do 
podsumowania). 
 

2.  Oferta powinna być sporządzona w języku polskim w formie elektronicznej opatrzonej 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem 
zaufanym lub podpisem osobistym pod rygorem nieważności. Wykonawca składa ofertę (w 
formacie danych: .doc, .docx, .pdf wraz z załącznikami za pośrednictwem platformy zakupowej pod 
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/12wog 

3.  W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego  
z rozszerzeń: 
3.1. .zip  
3.2. .7Z 

4.  Jeśli Wykonawca pakuje dokumenty np. w plik o rozszerzeniu .zip, zaleca się wcześniejsze 
podpisanie każdego ze skompresowanych plików.  

5.  Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego 
zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 
zamówienia publicznego albo pod Wykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich 
dotyczą. Poprzez oryginał należy rozumieć dokument podpisany kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby 
upoważnioną/upoważnione. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie 
elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub 
podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione. 1 

6. Oferta powinna być: 

a) sporządzona na podstawie załączników niniejszej SWZ w języku polskim, 

b) złożona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem 

platformazakupowa.pl, 

                                                           

1 Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i 

przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie 

https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin
https://platformazakupowa.pl/pn/12wog
https://platformazakupowa.pl/
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c) podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym 

lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione. 

7.  Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jeżeli 
Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł, 
że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone 
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Na platformie w formularzu składania oferty 
znajduje się miejsce wyznaczone do dołączenia części oferty stanowiącej tajemnicę 
przedsiębiorstwa. 

8. W przypadku złożenia oferty i składających się na nią dokumentów i oświadczeń przez osob(ę)y 
niewymienion(ą)e w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty 
dołączyć stosowne pełnomocnictwo opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

9. Oferta musi zawierać następujące dokumenty i oświadczenia:  

9.1. Wypełniony i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem 

zaufanym lub podpisem osobistym formularz ofertowy sporządzony na podstawie 

wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ; 

9.2. Oświadczenie sporządzone na podstawie wzoru -  załącznik nr 3 do SWZ; 

9.3. Oryginał gwarancji/poręczenia jeżeli wykonawca wnosi wadium w innej formie niż pieniężna – 

jeżeli dotyczy; 

9.4. Pełnomocnictwo – jeżeli dotyczy; 

9.5. Zobowiązanie podmiotu trzeciego – jeżeli dotyczy; 

9.6. Dokument stwierdzający ustanowienie przez Wykonawców wspólnie ubiegających się  

o zamówienie pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia – jeżeli dotyczy; 

9.7. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dołączają 

odpowiednio do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonują poszczególni 

Wykonawcy zgodnie z zapisami art. 117 ust. 4 ustawy Pzp. 

10. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną 
propozycję. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez 
danego Wykonawcę. 

11. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SWZ. 

12. Oferta, której treść jest niezgodna z warunkami zamówienia, z zastrzeżeniem art. 223 ust. 2  
pkt 3 zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy PZP. Wszelkie niejasności  
i obiekcje dotyczące treści zapisów SWZ warunków zamówienia należy zatem wyjaśnić  
z zamawiającym przed terminem składania ofert w trybie przewidzianym w Rozdziale X niniejszej 
SWZ. 

13. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, w tym koszty 
poniesione z tytułu nabycia kwalifikowanego podpisu elektronicznego.  

14. W procesie składania oferty za pośrednictwem Platformy Wykonawca może złożyć podpis  
w następujący sposób:  
14.1. bezpośrednio na dokumencie przesłanym do Platformy  

lub/i  
14.2. dla całego pakietu dokumentów w kroku 2 Formularza składania oferty (po kliknięciu  

w przycisk „Przejdź do podsumowania”.  

15. Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (Platformie)  
wraz z wgraniem paczki w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku “ Złóż ofertę” 
i wyświetlaniu komunikatu, że oferta została złożona.  

https://www.nccert.pl/
https://moj.gov.pl/nforms/signer/upload?xFormsAppName=SIGNER
https://www.gov.pl/web/mswia/oprogramowanie-do-pobrania
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16. Korzystanie z Platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne.  

17. Wykonawca, za pośrednictwem platformazakupowa.pl może przed upływem terminu do składania 
ofert zmienić lub wycofać ofertę. Sposób dokonywania zmiany lub wycofania oferty zamieszczono 
w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem: 
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje. 

 

Rozdział XVI 
Sposób oraz termin składania ofert i otwarcia ofert 

 

1. Wykonawca składa ofertę w postaci elektronicznej za pośrednictwem Platformy: 
https://platformazakupowa.pl/pn/12wog. 

2. Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty znajduje 
się na stronie internetowej pod adresem:  https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje. 

3. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 27.01.2022 do godziny 9:30. 

4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.01.2022 o godzinie 10:00. 

5. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert. 

6. Do upływu terminu składania ofert wykonawca może wycofać ofertę. 

7. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć́ na sfinansowanie zamówienia. 

8.  Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania informacje o:  

8.1. nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności 
gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;  

8.2. cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 

9. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości 
otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po 
usunięciu awarii. 

10. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania. 

 

Rozdział XVII 
Opis sposobu obliczenia ceny 

 

1. Przez cenę ofertową należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 
9 maja 2014 r o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. 2019 poz. 178). 

2. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w Formularzu ofertowym 
stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ ceny jednostkowej (brutto) za usługę, która obejmuje 
wszystkie koszty  związane z wykonaniem usługi, w tym koszty wszystkich środków używanych  
w procesie prania, czyszczenia i naprawy, koszty transportu oraz podatek od towarów i usług. 

3.   Cena oferty to cena brutto. Wartość (brutto) to cena całkowita przedmiotu zamówienia, ustalona 

https://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
https://platformazakupowa.pl/pn/12wog
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
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poprzez pomnożenie ceny jednostkowej za 1 kg (brutto) przez ilość wykonanej usługi  
w poszczególnych rubrykach i zsumowana w rubryce wartość brutto oferty - stanowi ona 
podstawę oceny i porównania ofert. 

4. Cena oferty to cena brutto. Stawka podatku VAT wynosi 23%. 

5. Cena jednostkowa towaru to cena ustalona za jednostkę określonego towaru, którego ilość lub 
liczba jest wyrażona w jednostkach miar, w rozumieniu przepisów o miarach. 

6. Cenę ofertową należy określić w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku  
na każdym etapie wyliczania. Jeżeli parametr miejsca tysięcznego jest poniżej 5 to parametr setny 
zaokrągla się w dół, jeżeli parametr miejsca tysięcznego jest 5 i powyżej to parametr setny 
zaokrągla się w górę. 

7. Ceny i wartości muszą być podane w złotych polskich (PLN) za pomocą cyfr (po zaokrągleniu  
do pełnych groszy), jak określono w formularzu ofertowym.  

8. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą dokonywane w polskich złotych.  

9. W przypadku Wykonawców zagranicznych podających stawkę podatku VAT UE w wysokości -  
0 %, Wykonawca musi podać całkowitą cenę przedmiotu zamówienia, łącznie z wartością tego 
podatku, który będzie musiał zapłacić Zamawiający. 

10. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku 
podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 
2020 r. poz. 106, z późn. zm.), dla celów zastosowania kryterium ceny Zamawiający dolicza do 
przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę̨ podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek 
rozliczyć́. 

11. W ofercie, o której mowa w ust. 9, Wykonawca ma obowiązek: 

11.1. poinformowania Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania  
u Zamawiającego obowiązku podatkowego; 

11.2. wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą̨ 
prowadziły do powstania obowiązku podatkowego; 

11.3. wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, 
bez kwoty podatku; 

11.4. wskazania stawki podatku. 

 

Rozdział XVIII 
Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów  

i sposobu oceny ofert 

 

1. Oferty zostaną ocenione zgodnie z kryterium: 

 

1.1. Cena oferty brutto  – waga kryterium 100%. 

 

Zgodnie z dyspozycją art. 246 ust. 2 ustawy Pzp, przedmiot zamówienia jest usługą 
powszechnie dostępną oraz posiada ustalone standardy jakościowe – niniejsze stanowi 
upoważnienie do zastosowania jednego kryterium – cena =100%. 

 

Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbę punktów. Wynik traktowany będzie jako 
wartość punktowa oferty w kryterium „Cena brutto oferty”. 
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Przeliczenie cen oferty na punkty, zostanie zrealizowane według następującego wzoru: 
 

Kryterium    
cena           = 

                  Cena brutto najtańszej oferty  

             ---------------------------------------------- x 100 = …… pkt. 

Cena brutto badanej oferty  

 

2. Punktacja przyznawana ofertom będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, 

zgodnie z zasadami arytmetyki.  

3. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę. 

4. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów. 

Rozdział XIX 
Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione  

po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego 

 

1. Niezwłocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty, zamawiający zawiadomi 
Wykonawców, którzy złożyli oferty, o wynikach postępowania zgodnie z art. 253 ustawy Pzp oraz 
udostępni tę informację na stronie internetowej prowadzonego postępowania (platforma zakupowa). 

2. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, którego oferta została wybrana, o planowanym terminie  
i miejscu podpisania umowy. 

3. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy, powinny posiadać ze sobą 
dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie 
wynikać z dokumentów rejestrowych załączonych do oferty. 

4. Przed podpisaniem umowy, Wykonawca którego oferta zostanie uznana za 
najkorzystniejszą, pod rygorem stwierdzenia uchylania się od podpisania umowy, przedłoży 
Zamawiającemu:  

 

4.1. Polisę OC w zakresie prowadzonej działalności ważną w okresie realizacji umowy,        
posiadającą rozszerzony zakres ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej     
ubezpieczonego, za szkody osobowe lub rzeczowe wyrządzone przez produkty 
wyprodukowane, dostarczone, sprzedane przez ubezpieczonego i spowodowane przez nie 
wykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia w okresie ubezpieczenia. Wartość polisy 
nie może być mniejsza niż wartość złożonej oferty; 

 
4.2. Wykaz Pracowników świadczących Usługę zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, 

(podać imię i nazwisko danego pracownika oraz wymiar czasu pracy). 
 

5. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej 
współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób 
współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną 
odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum 
(obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie 
możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu 
wykonania zamówienia. 
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6. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązuje się do zawarcia 
umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  

7. Na uzasadniony wniosek wykonawcy, Zamawiający może wyrazić zgodę na korespondencyjne 
zawarcie umowy. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest do odbioru na własny koszt dwóch 
niepodpisanych egzemplarzy umowy, które po podpisaniu należy odesłać na adres Zamawiającego. 
Datą podpisania umowy będzie data jej podpisania przez Zamawiającego.  

8. Zawarcie umowy nastąpi wg projektu Zamawiającego. 

9. Postanowienia ustalone w projekcie umowy nie podlegają negocjacjom. 

 

Rozdział XX 
Wymagania dotyczące  

zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest przed podpisaniem umowy  
do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej 
podanej w ofercie. 

2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku 
następujących formach: 

       2.1. pieniądzu; 

       2.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,  

z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 

       2.3.  gwarancjach bankowych; 

       2.4.  gwarancjach ubezpieczeniowych; 

       2.5.  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. 

3. Zabezpieczenie w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w NBP nr rachunku  
08 1010 1078 0104 3213 9120 1000, z dopiskiem na przelewie: „ZNWU w postępowaniu  
o numerze referencyjnym U/2/12WOG/2022”. Przelew musi nastąpić w takim terminie, aby cała 
kwota zabezpieczenia była na koncie Zamawiającego przed podpisaniem umowy. 

4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie pieniężnej Zamawiający przechowa je na 
oprocentowanym rachunku bankowym. 

5. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty 
wadium na poczet zabezpieczenia. 

6. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach określonych art. 450  
ust. 2 ustawy PZP. 

7. Zabezpieczenie w jednej z form określonych w pkt. 2.2. - 2.5. powinno być wniesione z terminem 
ważności 30 dni od dnia wykonania zamówienia dla wartości 100% kwoty zabezpieczenia oraz  
z terminem ważności 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady dla wartości 30% kwoty 
zabezpieczenia. 

8. Z treści zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancji/poręczenia winno wynikać, że bank, 
ubezpieczyciel, poręczyciel zapłaci, na rzecz Zamawiającego w terminie maksymalnie 30 dni od 
pisemnego żądania kwotę zabezpieczenia, na pierwsze wezwanie Zamawiającego, bez odwołania, 
bez warunku, niezależnie od kwestionowania czy zastrzeżeń Wykonawcy i bez dochodzenia czy 
wezwanie Zamawiającego jest uzasadnione czy nie. 
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9. W przypadku wniesienia ZNWU w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, z jej treści nie 
może wynikać konieczność przekazania żądania zapłaty za pośrednictwem banku prowadzącego 
rachunek Zamawiającego. Niedopuszczalny jest również zapis żądający potwierdzenia przez 
notariusza lub bank, że podpisy na żądaniu do zapłaty zostały złożone przez osoby uprawnione do 
reprezentacji Zamawiającego. 

10. W przypadku, gdy zabezpieczenie, będzie wnoszone w formie innej niż pieniądz, Zamawiający 
zastrzega sobie prawo do akceptacji projektu ww. dokumentu. 

11. Zasady wniesienia i zwrotu zabezpieczenia określone zostały w art. 450-453 ustawy Pzp. 

 

Rozdział XXI 
Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego, które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie 
zamówienia publicznego 

1. Z Wykonawcą, którego oferta w wyniku badania będzie najkorzystniejsza, zostanie podpisana 

umowa. 

2. Wraz ze SWZ, Wykonawca otrzymał od Zamawiającego projekt umowy na wykonanie zamówienia. 

3. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian umowy w sytuacjach określonych w art. 455 ustawy 

Pzp oraz załączniku nr 4 do SWZ (projekt umowy). 

4. W celu dokonania zmian zapisów umowy wnioskowanych przez Stronę zobowiązana jest ona 

pisemnie wystąpić z propozycją zmiany warunków umowy wraz z ich uzasadnieniem. Zmiany te 

muszą być korzystnie bądź neutralne dla Zamawiającego. 

5. Oświadczenie o gotowości zawarcia umowy z Zamawiającym na warunkach wzoru Umowy zawarte 

jest w treści Formularza ofertowego. 

 

Rozdział XXII 
Podwykonawcy 

1. Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia wskazującego na obowiązek osobistego wykonywania 

przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. Wykonawca może powierzyć wykonanie części 

zamówienia podwykonawcy. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie 

zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia. 

2. Wykonawca może w myśl art. 462 ust. 1 ustawy Pzp powierzyć wykonanie części zamówienia 

podwykonawcy. W przypadku gdy Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia 

podwykonawcy (z wyłączeniem zastosowania art. 462 ust. 5 i 6 ustawy Pzp), jest zobowiązany 

wskazać w ofercie:  

1) części zamówienia, które zamierza powierzyć podwykonawcy;  

2) nazwy ewentualnych podwykonawców (jeżeli są już znani).  

3.  Wykonawca jest zobowiązany wykazać, że podwykonawca, na którego się powołuje nie podlega 

wykluczeniu na zasadach i warunkach określonych dla Wykonawcy w Rozdziale VII SWZ. 

 

4. Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, 

wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia 
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wykonania części zamówienia podwykonawcy. 

5. Wymagane informacje o podwykonawcach (o ile dotyczy) Wykonawca przedstawia w części 

ogólnej Formularza ofertowego - składanego wraz z ofertą – druk Załącznika nr 2 do SWZ.  

W przypadku, gdy Wykonawca nie wskaże części zamówienia, której wykonanie powierzy 

podwykonawcom Zamawiający uzna, że całość zamówienia Wykonawca wykona samodzielnie. 

 

Rozdział XXIII 
Pouczenie o środkach ochrony prawnej 

 

1. Każdemu wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego 
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego 
przepisów niniejszej ustawy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale IX ustawy 
Pzp. 

2. Środki ochrony prawnej wnosi się na zasadach określonych w art. 513-516 ustawy Prawo 
zamówień publicznych. 

3. Termin wniesienia odwołania określa art. 515 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

4. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji warunków zamówienia 
przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt. 15 ustawy Pzp. 

  

Rozdział XXIV 
Klauzula informacyjna zgodnie z art. 13 RODO 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”, informuję, że:  

1. Administratorem danych osobowych przekazanych w ramach niniejszego postępowania jest  

12 Wojskowy Oddział Gospodarczy, ul. Okólna 37, 87-103 Toruń; 

2. Inspektorem ochrony danych jest Wiesław WĄSICKI, z którym kontakt jest możliwy pod nr tel. 

261 433 705 lub mailowo na adres 12wog.iodo@ron.mil.pl 

3. Dane osobowe przekazane w ramach niniejszego postępowania przetwarzane będą na podstawie 

art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia 

publicznego. 

4. Odbiorcami danych osobowych przekazanych w ramach niniejszego postępowania będą osoby lub 

podmioty, którym Administrator jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na 

podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, oraz podmioty, które na podstawie 

stosownych umów przetwarzają dane osobowe powierzone do przetwarzania przez 

Administratora. 

5. Dane osobowe przekazane w ramach niniejszego postępowania będą przechowywane, przez 

okres niezbędny do realizacji warunków umowy, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie 

wymaganym przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego lub dla zabezpieczenia  

i dochodzenia ewentualnych roszczeń. 

6. Obowiązek podania danych osobowych w związku z niniejszym postępowaniem jest wymogiem 

niezbędnym dla realizacji postępowania i zawarcia umowy. 

7. W odniesieniu do danych osobowych przekazanych w ramach niniejszego postępowania decyzje 

nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. 

8. Osoby, których dane osobowe przekazane będą w ramach niniejszego postępowania, posiadają: 

mailto:12wog.iodo@ron.mil.pl
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a) prawo dostępu do swoich danych osobowych na podstawie art. 15 RODO; 

b) prawo do sprostowania swoich danych osobowych na podstawie art. 16 RODO, jednak 

skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postepowania,  

o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym 

z SWZ oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników; 

c) prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych na podstawie 

art. 18 RODO, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, jednak 

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;   

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku 

stwierdzenia naruszenia przepisów RODO podczas przetwarzania danych osobowych 

przekazanych w ramach niniejszego postepowania. 

9. Osobom, których dane osobowe przekazane będą w ramach niniejszego postępowania, nie 

przysługuje: 

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

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

c) prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną 
przetwarzania danych osobowych przekazanych w ramach niniejszego postepowania jest art.  
6 ust. 1 lit. c RODO.  

 

Rozdział XXV 
Załączniki 

Niżej wymienione załączniki stanowią integralną część SWZ: 

 

1. Załącznik nr 1        Opis przedmiotu zamówienia; 

2.    Załącznik nr 2        Formularz ofertowy; 

3. Załącznik nr 3        Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu   

                               warunków udziału w postępowaniu; 

4. Załącznik nr 4        Projekt umowy. 

 

 

 

 

 

 


