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Kraków, 21 czerwca 2018 r.  
 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: usługi 
sprzątania w Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie, ozn. postępowania: ZA.271.12.2018 
 
 

I. ZAMAWIAJĄCY 
Filharmonia im. Karola Szymanowskiego w Krakowie 
ul. Zwierzyniecka 1  
31 - 103 Kraków 
 
NIP: 675-02-00-025 
 
Telefon: 12 422 94 77  
Strona internetowa: www.filharmonia.krakow.pl  
E-mail: administracja@filharmonia.krakow.pl 
Fax:  12 4224312 
 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) zwanej dalej „ustawą Pzp”. 
Wartość zamówienia nie przekracza progów określonych w treści art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania w pierwszej kolejności oceny ofert, a następnie zbadania czy wykonawca, 
którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w 
postępowaniu – zgodnie z art. 24aa ustawy. 

 
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług sprzątania w Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie 

2. Przedmiot zamówienia będzie wykonywany w siedzibie zamawiającego: Filharmonia im. Karola Szymanowskiego, 31-103 
Kraków, ul. Zwierzyniecka 1. Zamawiający dokonał orientacyjnych pomiarów powierzchni do sprzątania.  
Dane na temat powierzchni do sprzątania oraz liczby pozostałych elementów zawarte są w Tabeli (załączniku do wzoru 
umowy – Tabela 1). 

3. Wykonawca zobowiązany będzie do dodatkowego sprzątania podczas imprez i koncertów odbywających się w dni 
powszednie po godz. 16:00 oraz w soboty i dni świąteczne. Przybliżona ilość imprez i koncertów w czasie trwania umowy 
to ok. 125. Deklarowana ilość może ulec zmniejszeniu bądź zwiększeniu o 30%. 

4. Zamawiający informuje, iż w budynku Filharmonii nie ma windy. Niektóre powierzchnie/ elementy do mycia lub ich części 
(lampy, żyrandole, szyby w budynku nad drzwiami, okna, górne części filarów wyłożonych marmurem, górne fragmenty 
kryształowych luster na Sali Złotej) zlokalizowane są na wysokości do 3–7 m od podłogi oraz w trudno dostępnych 
miejscach – w związku z tym Zamawiający wymaga wykonywania prac z tym związanych przez osoby dysponujące 
uprawnieniami do pracy na wysokościach w zakresie w jakim są wymagane z uwagi na usytuowanie sprzątanych 
elementów. 
Około 25% lamp i żyrandoli do mycia znajduje się na wysokości nie mniejszej niż 3 m. Okna lub ich części znajdujące się 
na wysokości lub wymagające rozkręcania stanowią ok. 250 m

2 
z łącznej powierzchni okien do mycia (wyszczególnionej w 

załączniku). Dodatkową trudnością jest konieczność częściowego rozkręcenia okien przed ich umyciem. Wysokości 
filarów wyłożonych marmurem to ok. 3,5 m. Szyby w budynku znajdują się większości na wysokości ok. 2,0 do 3,0 m, przy 
czym usytuowanie jednej z szyb w budynku na klatce schodowej uniemożliwia ustawienie drabiny (jest trudno dostępna).  

5. Zamawiający dopuszcza możliwość, aby przed złożeniem oferty Wykonawcy zapoznali się z warunkami panującymi w 
budynku Filharmonii. Oględziny mogą być dokonane od poniedziałku do piątku od godz. 11.00 do 13.00, po uprzednim 
uzgodnieniu terminu z osobą wyznaczoną do kontaktów. 

7. Zamawiający planuje w okresie lipiec 2018 - czerwiec 2019 r. remont niektórych pomieszczeń w budynku Filharmonii 
wskazanych w załączniku do wzoru umowy (w tym Sali koncertowej). Ostateczny termin remontu – o ile będzie on miał 
miejsce – może ulec przesunięciu. 

8. Szczegółowe wymagania Zamawiającego dot. realizacji przedmiotu zamówienia, w tym harmonogram sprzątania, są 
określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6  do SIWZ.  

9. CPV: 90911200-8, 90911300-9.  
10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
11. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert arowych. 
12. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 
ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp. 

 
 

IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 
Wykonawca będzie świadczył usługi wchodzące w skład przedmiotu zamówienia od dnia zawarcia umowy (ale nie wcześniej niż 
od 1 sierpnia 2018  r.) do 31 lipca 2019 r. 

 
V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

mailto:administracja@filharmonia.krakow.pl
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5.1.1. spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy, w szczególności: 

5.1.1.1. posiadają wiedzę i doświadczenie, tj. w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania 
ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonali lub wykonują co 
najmniej dwie usługi sprzątania obiektów o powierzchni łącznej sprzątanych pomieszczeń w danym 

obiekcie nie mniejszej niż 2000 m
2 

przez okres wykonywania usług nie krótszy niż 3 miesiące, przy 
czym w przypadku usług nadal wykonywanych zamawiający uwzględnia okres świadczenia usług już 
wykonanych;  

5.1.1.2. dysponują co najmniej następującym sprzętem technicznym: 

 5.1.1.2.1. elektryczną kompaktową szorowarką do podłóg o mocy co najmniej 2300W z 
rekomendowanym przez producenta urządzenia środkiem do czyszczenia posadzek kamiennych – 
ilość 1 szt., 

 5.1.1.2.2. elektryczna myjka do szyb zasilana z akumulatora, ze zbiorniczkiem  wody brudnej, o 
szerokości ssawki między 200 a 300 mm., wraz ze stacją do ładowania - ilość 2 szt. 

Ocena spełniania powyższego warunku będzie prowadzona w oparciu o dokumenty wskazane w rozdziale VII, pkt 6 pkt a, według 
kryterium spełnia/nie spełnia.  

 
 

VI. PRZESŁANKI WYKLUCZENIA WYKONAWCÓW 
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z 

okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. 

2. Dodatkowo zamawiający wykluczy wykonawcę: 
1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu 

restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził 
likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 
2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem 
wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli 
układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację 
jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 
233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615); 

2) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem 
przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych 
podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub 
zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 

3) 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 środków dowodowych; 

4) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą 
umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 
ust. 1 pkt 1-4, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania. 

3. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 ustawy Pzp lub Rozdział VI pkt. 
2 SIWZ, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, 
w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, 
zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśn ienie stanu faktycznego 
oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, 
które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu 
postępowaniu wykonawcy. Regulacji, o której mowa w zdaniu pierwszym nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, 
będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia 
oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 

4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu 
wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie pkt 3 powyżej. 

5. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia. 
 

VII. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU WYKAZANIA BRAKU 
PODSTAW WYKLUCZENIA ORAZ POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć:  
a) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega 

wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi załącznik 2 do SIWZ. 

2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw 
wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, 
zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1 ppkt a.  

3. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 
5 ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej 
grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp z innymi wykonawcami, którzy złożyli odrębne 
oferty w postępowaniu. 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 5 do SIWZ. 
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4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, do złożenia 
w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, 

potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. 
5. 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 oświadczeń lub 
dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli 
zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do 
złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 

6. Na wezwanie zamawiającego, zgodnie z ust. 4 i 5, Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia lub 
dokumenty: 

a. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu: 
i. wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w 

okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których 
usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są 
wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty 
wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń 
okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze 
wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku 
świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające 
ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 
składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Wzór wykazu stanowi załącznik 
3 do SIWZ; 

ii. wykaz urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z 
informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami. Wzór wykazu stanowi załącznik 4 do SIWZ. 

b. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu: 
i. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli 

odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do 
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; 

ii. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z 
opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub 
inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w 
sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 
całości wykonania decyzji właściwego organu; 

iii. zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z 
opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące 
przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub inny 
dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych 
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem 
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 
decyzji właściwego organu; 

7. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, 
o których mowa w pkt 6 pkt. b. ppkt. i. składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono 
upadłości; 

8. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, 
o których mowa w pkt 6 pkt. b. ppkt. ii. lub iii. dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na 
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych 
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 

9. Dokument, o którym mowa w pkt 7 powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt. 8 powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

upływem terminu składania ofert. 
10. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której 

dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 7 i 8, zastępuje się je dokumentem zawierającym 

odpowiednio 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 miejsce zamieszkania tej osoby. Pkt 9 stosuje się. 

11. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do 
właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 

12. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów wskazanych w pkt 1 oraz 6-10, jeżeli 

zamawiający posiada takie oświadczenia lub dokumenty (o ile nadal są aktualne) 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 (tekst jednolity: Dz.U. 1114 z późn. zm.).  



 
 

Strona 4 z 21 

 

  

W takim wypadku wykonawca wskazuje odpowiednio oznaczenie postępowania, w którym te oświadczenia lub dokumenty 
zostały Zamawiającemu złożone lub adres internetowy ogólnodostępnej i bezpłatnej bazy danych, z której Zamawiający 
może je pobrać. 

 
VIII. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW POLEGAJĄCYCH NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW, NA ZASADACH 

OKREŚLONYCH W ART. 22A USTAWY PZP ORAZ ZAMIERZAJĄCYCH POWIERZYĆ WYKONANIE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA 
PODWYKONAWCOM 

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

2. 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. 

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

4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą 
polegać na doświadczeniu innych podmiotów, jeżeli podmioty te zrealizują usługi do realizacji których te zdolności są 
wymagane. 

5. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 
22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia 
publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich 
zasobów, zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności: 
a. zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 
b. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 
c. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 
d. czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu 

dotyczących doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą 
6. 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 Rozdziale VII 
pkt 6. Postanowienia pkt 7-12 w rozdziale VII stosuje się odpowiednio. 

 
IX. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA (SPÓŁKI CYWILNE/ 

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

pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać 
wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, oraz o których mowa w 
Rozdziale VI ust. 2 SIWZ, natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z 

Rozdziałem V SIWZ. 
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia i dokumenty, o których mowa w 

Rozdziale VI składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oddzielnie. Dokumenty te 
potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz potwierdzają brak podstaw do wykluczenia.  

 
 

X. SPOSÓB KOMUNIKACJI ORAZ WYMAGANIA FORMALNE DOTYCZĄCE SKŁADANYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 
1. W postępowaniu wnioski, zawiadomienia i informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują za pośrednictwem operatora 

pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz.U. poz. 1529 z późn. zm.), osobiście, 
za pośrednictwem posłańca lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 
2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 1422 z późn. zm.). 

2. Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami następującą osobę: Krzysztof Slodowski  
3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

(SIWZ) 
4. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przy użyciu 

środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą 
elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

5. W postępowaniu oświadczenia, składa się w formie pisemnej. 
6. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. 
7. Oświadczenia, o których mowa w rozdziałach VII, VIII i IX składane przez wykonawcę i inne podmioty, na zdolnościach lub 

sytuacji których polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz przez podwykonawców, należy 
złożyć w oryginale. 

8. Dokumenty, o których mowa w rozdziałach VII, VIII i IX, inne niż oświadczenia, o których mowa powyżej w pkt 7, należy 
złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

9. Poświadczenia za zgodność z oryginałem, o którym mowa w pkt 8 dokonuje wykonawca albo podmiot trzeci albo 
wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, albo podwykonawca - odpowiednio, w 
zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 
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10. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, o których mowa w 
rozporządzeniu, innych niż oświadczeń, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi 
wątpliwości co do jej prawdziwości. 

11. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 
 

XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
2. Ofertę stanowi wypełniony Formularz „Oferta”. 
3. Wraz z ofertą powinny być złożone: 

a. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i niepodleganiu wykluczeniu z udziału w 
postępowaniu – o którym mowa w rozdziale VII pkt 1 lit. a; 

b. pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 
ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może 
być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i 
zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 
(jeżeli dotyczy); 

c. pełnomocnictwo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) 
względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, jeżeli nie wynika ono z dokumentów, o 
których mowa w rozdziale VII; 

d. dowód, że Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami innego podmiotu o którym mowa w Rozdziale 
VIII (jeżeli dotyczy). Dowodem może być w szczególności zobowiązanie tego podmiotu do oddania mu do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Dowody mają precyzować w szczególności: 
zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez 
wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia, zakres i okres udziału innego podmiotu w wykonywaniu zamówienia 
oraz czy podmiot ten zrealizuje roboty lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 

4. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji 
Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo 
przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. 

5. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Każdy 
dokument składający się na ofertę powinien być czytelny. 

6. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, etc. 
powinno być parafowane przez Wykonawcę. 

7. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 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. Wykonawca nie może 
zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. 
Nr 153, poz. 1503 ze zm.), które Wykonawca pragnie zastrzec jako tajemnicę przedsiębiorstwa, winny być załączone w 
osobnym opakowaniu, w sposób umożliwiający łatwe od niej odłączenie i opatrzone napisem: „Informacje stanowiące 
tajemnicę przedsiębiorstwa – nie udostępniać”. Do oferty należy załączyć uzasadnienie zawierające wykazanie, iż 
informacje te stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, w tym – iż są spełnione wszystkie przesłanki opisane w art. 11 ust. 4 

ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Brak wykazania tych okoliczności będzie skutkować nieskutecznością 
zastrzeżenia. Zamawiający nie odpowiada za ujawnienie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa 
przekazanych mu przez Wykonawcę wbrew postanowieniom niniejszego punktu. Wykonawca nie może zastrzec 
informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy. 

8. Ofertę zaadresowaną na Zamawiającego należy złożyć w nieprzejrzystej kopercie lub w innym opakowaniu z napisem: 
„Oferta na usługi sprzątania w Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie” ozn. postępowania: ZA.271.12.2018 

oraz nazwę i adres Wykonawcy. 
Uwaga: Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nieprawidłowego oznakowania, 
opakowania lub braku którejkolwiek informacji podanych w niniejszym punkcie. 

 
9. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać ofertę. 

Oświadczenia o wprowadzonych zmianach lub wycofaniu oferty powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod 
rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o zmianie oferty powinno być opakowane tak, 
jak oferta, a opakowanie powinno zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem: „ZMIANA”. 

 
XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY 

1. Wykonawca może podać tylko jedną cenę (cenę brutto, która przyjęta będzie do porównania i oceny ofert) za 
wykonanie całego przedmiotu zamówienia.  
Wykonawca winien podać w ofercie : 
a. ryczałtową cenę miesięczną za wykonanie usługi poza przerwą wakacyjną tj. od października do czerwca (nie 

obejmującą usług wykonywanych w związku z imprezami i koncertami przypadającymi w dni powszednie po godzinie 
16.00 oraz w soboty, niedziele i dni świąteczne), 
b. ryczałtową cenę miesięczną za wykonanie usługi w przerwie wakacyjnej tj. w lipcu i sierpniu, wrześniu (nie 

obejmującą usług wykonywanych w związku z imprezami i koncertami przypadającymi w dni powszednie po godzinie 
16.00 oraz w soboty, niedziele i dni świąteczne), 
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c. ryczałtową cenę za jednorazową usługę wykonywaną w związku z imprezami i koncertami przypadającymi w 

dni powszednie po godzinie 16.00 oraz w soboty, niedziele i dni świąteczne (obejmującymi Salę Koncertową – punkt 
11 załącznika do wzoru umowy, akapit pierwszy), 
d. ryczałtową cenę za jednorazową usługę wykonywaną w związku z imprezami i koncertami przypadającymi w dni 

powszednie po godzinie 16.00 oraz w soboty, niedziele i dni świąteczne (nieobejmującymi Sali Koncertowej – punkt 11 
załącznika do wzoru umowy, akapit drugi), 

2. Przybliżona minimalna liczba imprez w miesiącu:  
- przybliżona minimalna ilość koncertów (lub cykli krótkich koncertów) podlegających dodatkowej odpłatności tj. tych 
które odbywają się w dni powszednie po godz. 16.00 lub w weekendy albo w święta na Sali koncertowej (§ 2 ust. 2 pkt 
11 akapit pierwszy załącznika nr 6 do SIWZ) wynosi 6. 
- przybliżona minimalna ilość koncertów (lub cykli krótkich koncertów) podlegających dodatkowej odpłatności tj. tych 
które odbywają się w dni powszednie po godz. 16.00 lub w weekendy albo w święta jedynie na Sali złotej (§ 2 ust. 2 
pkt 11 akapit drugi załącznika nr 6 do SIWZ) wynosi 1. 

3. Cena ofertowa obejmuje wykonanie całego przedmiotu zamówienia.  
4. Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone w niniejszej SIWZ oraz 

obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytego oraz zgodnego z umową i obowiązującymi 
przepisami wykonania przedmiotu zamówienia. 

5. Ceny w ofercie należy określać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, stosując zasadę opisaną w art. 106e 
ust. 11 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 710 z późn. zm.). 

6. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u 
zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, wskazując nazwę 
(rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich 
wartość bez kwoty podatku. 

7. Rozliczenia między Wykonawcą a Zamawiającym prowadzone będą w polskich złotych (PLN). 
 

XIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

 
XIV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

1. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego tj. Filharmonia im. Karola Szymanowskiego w Krakowie ul. 
Zwierzyniecka 1, 31-103 Kraków, II piętro – Sekretariat, w godzinach pracy Zamawiającego między godziną 8.30 a 15.00 
do dnia 28 czerwca 2018 r. do godz. 10.00 

2. Jawne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego tj. w Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie ul. 
Zwierzyniecka 1, 31-103 Kraków, II piętro – pokój nr 6 w dniu 28 czerwca 2018 r. o godz. 10.15. 

 
XV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania 

ofert. 
 

XVI. KRYTERIA WYBORU I SPOSÓB OCENY OFERT ORAZ UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert: cena 

oraz zatrudnienie osób niepełnosprawnych.  
a. cena – 70 % 

Zamawiający w tym kryterium przyzna punkty zgodnie z poniższym wzorem: 
P1 = (Cmin / Cbad) * 70, gdzie: 
P1 – oznacza liczbę punktów w tym kryterium, 
Cmin – oznacza najniższą cenę spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, 
Cbad – oznacza cenę oferty badanej. 
Cena oferty zostanie obliczona w celu porównania ofert w następujący sposób: 
C = (C1 * 9 + C2 * 3 + C3 * 100 + C4 * 25), gdzie: 

C – cena oferty, 
C1 – ryczałtowa cena miesięczna za wykonanie usługi poza przerwą wakacyjną tj. od października do czerwca (nie 

obejmująca usług wykonywanych w związku z imprezami i koncertami przypadającymi w dni powszednie po godzinie 
16.00 oraz w soboty, niedziele i dni świąteczne), 
C2 – ryczałtowa cena miesięczna za wykonanie usługi w przerwie wakacyjnej tj. w lipcu i sierpniu, wrześniu (nie 

obejmująca usług wykonywanych w związku z imprezami i koncertami przypadającymi w dni powszednie po godzinie 
16.00 oraz w soboty, niedziele i dni świąteczne), 
C3 – ryczałtowa cena za jednorazową usługę wykonywaną w związku z imprezami i koncertami przypadającym i w dni 
powszednie po godzinie 16.00 oraz w soboty, niedziele i dni świąteczne (obejmujące Salę Koncertową  – par. 2 ust. 2 
punkt 11 wzoru umowy, akapit pierwszy), 

C4 – ryczałtowa cena za jednorazową usługę wykonywaną w związku z imprezami i koncertami przypadającymi w dni 
powszednie po godzinie 16.00 oraz w soboty, niedziele i dni świąteczne (nieobejmujące Sali Koncertowej – par. 2 ust. 
2 punkt 11 wzoru umowy, akapit drugi), 

Liczba koncertów podana we wzorze jest wartością orientacyjną i może ulec zmianie na warunkach opisanych we 
wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ. 

Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z 
przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej 
ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

b. zatrudnienie osób niepełnosprawnych – waga 30% 
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Zamawiający w tym kryterium przyzna punkty za zaoferowanie wykonywania usługi przez Wykonawcę, który 
zobowiąże się w ofercie do zatrudniania osób niepełnosprawnych i comiesięcznego przedkładania Zamawiającemu 
informacji o kwocie obniżenia składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, o której mowa w 
art. 22 ust. 10 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2046), która będzie uprawniała Zamawiającego do dokonania potrącenia z 
odpisu na PFRON, zgodnie z poniższym wzorem: 
P2 = (Obad / 6000 zł) * 30, gdzie: 
P2 – oznacza liczbę punktów w tym kryterium, 
Obad – oznacza kwotę deklarowanego w ofercie badanej miesięcznego potrącenia z odpisu na PFRON, do którego 
będzie uprawniony Zamawiający w związku z zatrudnianiem przez Wykonawcę osób niepełnosprawnych. Jeśli 
zaoferowane miesięczne potrącenie przekroczy 6000 zł., Zamawiający przyjmie do oceny wartość Obad = 6000 zł. 
Kwota potrącenia jest stała dla miesiąca poza przerwą wakacyjną, w którym odbędzie się co najmniej minimalna liczba 
koncertów wskazana w punkcie XII.2. W przypadku realizacji mniejszej liczby usług (mniejszej liczby koncertów lub 
miesięcy poza przerwą wakacyjną, kwota potrącenia może odpowiednio ulec zmianie. 

 
2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, który uzyska łącznie największą liczbę punktów stanowiących 

sumę punktów przyznanych w ramach każdego z podanych kryteriów. 
3. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

 
XVII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKICH NALEŻY DOPEŁNIĆ PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 

1. W przypadku, gdy zostanie wybrana jako najkorzystniejsza oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia, Wykonawca przed podpisaniem umowy na wezwanie Zamawiającego przedłoży umowę regulującą 

współpracę Wykonawców, w której m.in. zostanie określony pełnomocnik uprawniony do kontaktów z Zamawiającym oraz 
do wystawiania dokumentów związanych z płatnościami. 

2. Wykonawca przed podpisaniem umowy przedłoży aktualną, opłaconą polisę ubezpieczeniową w zakresie prowadzonej 

działalności spełniającą wymogi określone w § 4 ust. 2 lit. j wzoru umowy, w postaci papierowej zatwierdzonej za 
zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną. 

 

XVIII. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia.  
 

XIX. WZÓR UMOWY 
Wzór umowy został określony w Załączniku nr 6 do SIWZ. 

 
XX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 

1. Wykonawcom, a także innym podmiotom, którzy mają interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogli ponieść 
szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej, na zasadach 
szczegółowo opisanych w dziale VI ustawy. Wobec ogłoszenia oraz SIWZ środki ochrony prawnej przysługują również 
organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez 
Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. 

2. Odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej przysługuje wyłącznie wobec następujących czynności: wyboru trybu przetargu 
nieograniczonego, określenia warunków udziału w postępowaniu, wykluczenia odwołującego z postępowania o 
udzielenie zamówienia, odrzucenia oferty odwołującego, opisu przedmiotu zamówienia, wyboru najkorzystniejszej oferty. 
W pozostałym zakresie Wykonawca może poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności 
podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy. 

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

4. Więcej informacji o sposobie wnoszenia środków ochrony prawnej znajduje się na stronie Urzędu Zamówień Publicznych: 
www.uzp.gov.pl.  

 
XXI. INFORMACJE DODATKOWE 

1. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
2. Zamawiający stawia wymagania związane z realizacją zamówienia określonych w art. 29 ust. 3a określone we wzorze 

umowy i nie stawia wymagań określonych w art. 29 ust. 4 ustawy. 
3. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. 

 
XXII. KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA DANYCH OSOBOWYCH 

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:  
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Filharmonia im. Karola Szymanowskiego w Krakowie, ul. 

Zwierzyniecka 1, 31-103 Kraków, tel. 12 422 94 77, e-mail administracja@filharmonia.krakow.pl; 
b) inspektorem ochrony danych osobowych w Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie jest /imię i nazwisko, 

kontakt: adres e-mail: iod@filharmonia.krakow.pl 
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym 

postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego; 

http://www.uzp.gov.pl/
mailto:iod@filharmonia.krakow.pl
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d) 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;   

e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, przez okres 4 lat od dnia zakończenia 
postępowania o udzielenie zamówienia; 

f) 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;   

g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie 
do art. 22 RODO; 

h) posiada Pani/Pan: 

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

 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (przy czym skorzystanie z prawa 
do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą 
postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego 
załączników); 

 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 (przy czym 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);   

 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie 
danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

i) nie przysługuje Pani/Panu: 

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

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

 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną 
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

 
ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ 

1.Formularz oferty zał. nr 1; 
2.Formularz oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu  oraz  spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zał. nr 2; 
3. Wykaz zrealizowanych usług - zał. nr 3 
4. Wykaz urządzeń technicznych – zał. nr 4 
5. Formularz oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej zał. nr 5; 
6. Wzór umowy wraz ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia – zał. nr 6 

Zatwierdził 

Maciej Bielski 

Zastępca Dyrektora 
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Załącznik nr 1 do SIWZ  
 

OFERTA 

 

nazwa (imię i nazwisko) Wykonawcy adres siedziby (miejsce zamieszkania) Wykonawcy 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Odpowiadając na ogłoszenie o zamówieniu na usługi sprzątania w Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie (znak 

sprawy: ZA.271.12.2018) oświadczam, iż:  

a) oferuję wykonanie zamówienia zgodnie z następującymi warunkami: 

 ryczałtowa cena miesięczna za wykonanie usługi poza przerwą wakacyjną tj. od października do czerwca (nie obejmująca 

usług wykonywanych w związku z imprezami i koncertami przypadającymi w dni powszednie po godzinie 16.00 oraz w 
soboty, niedziele i dni świąteczne) –…………………………………………zł brutto (słownie: 
……………………………………………………………… ……………………………………………………………… zł), 

 ryczałtowa cena miesięczna za wykonanie usługi w przerwie wakacyjnej tj. w lipcu i sierpniu, wrześniu (nie obejmująca 

usług wykonywanych w związku z, imprezami i koncertami przypadającymi w dni powszednie po godzinie 16.00 oraz w 
soboty, niedziele i dni świąteczne) – …………… zł brutto (słownie: 
………………………………………………………………………………………………………………… …………… zł), 

 ryczałtowa cena za jednorazową usługę wykonywaną w związku z imprezami i koncertami przypadającymi w dni 
powszednie po godzinie 16.00 oraz w soboty, niedziele i dni świąteczne (obejmujące Salę koncertową) – …………… zł 
brutto (słownie: ……………………………………………………………………… 
……………………………………………………… zł), 

 ryczałtowa cena za jednorazową usługę wykonywaną w związku z imprezami i koncertami przypadającymi w dni 
powszednie po godzinie 16.00 oraz w soboty, niedziele i dni świąteczne (nieobejmujące Sali koncertowej) – …………… zł 
brutto (słownie: ……………………………………………………………………… 
……………………………………………………… zł), 

b) zobowiązuję się do zatrudniania osób niepełnosprawnych i comiesięcznego przedkładania Zamawiającemu informacji o kwocie 
obniżenia składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, o której mowa w art. 22 ust. 10 pkt 1 ustawy 
z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r., 
poz. 2046), która będzie uprawniała Zamawiającego do dokonania potrącenia z odpisu na PFRON w wysokości 
……………………………… zł miesięcznie (na warunkach opisanych w § 5 ust. 5 i 6 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 6 
do specyfikacji istotnych warunków zamówienia). 

c) informujemy, że wybór naszej oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z 
przepisami o podatku od towarów i usług w następującym zakresie: 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………. 
   
   

Uwaga: 
- należy wskazać towar lub usługę, którego dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania takiego obowiązku 
podatkowego oraz wartość takiego towaru lub usługi; 
- wypełnić wyłącznie, gdy dotyczy to składanej oferty – dotyczy wyłącznie Wykonawców, których oferty będą generować 
obowiązek bezpośredniej zapłaty podatku VAT przez Zamawiającego, tj. w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia 
towarów, mechanizmu odwróconego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od towarów i usług 
lub importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez zamawiającego przy porównywaniu 
cen ofertowych podatku VAT (tzw. „VAT odwrócony”). 

d) uważam się za związanych niniejszą ofertą przez okres wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia; 

e) zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego 

na warunkach zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i ofercie 

f) przewiduję powierzenie podwykonawcom wykonania następujących części zamówienia:  ................................  

 ............................................................................................................................................................................  ; 



 
 

Strona 10 z 21 

 

  

g) oświadczam, że niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki do niej są jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, za wyjątkiem: .......................  

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

Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na: 

imię i nazwisko/firma:  ................................................................................................................................................  

adres:  ........................................................................................................................................................................  

faks:  ..............................................................................  e-mail:  ...........................................................................  

Oferta została złożona na ……… zapisanych stronach. 

 

 

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

 miejscowość, data podpis(y) osób(y) upoważnionej(ych)  

 do reprezentowania Wykonawcy 
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Załącznik nr 2 do SIWZ 
OŚWIADCZENIE o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

 
Działając w imieniu: 
nazwa (firma) podmiotu

1
:  ...........................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................  
adres podmiotu:  .........................................................................................................................................................  
składając ofertę w postępowaniu na usługi sprzątania w Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie (znak sprawy: 
ZA.271.12.2018) oświadczam, że podmiot, który reprezentuję: 

a) nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 22 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 
r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), 

b) spełnia warunki udziału w postępowaniu, opisane w punkcie V specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
Jednocześnie oświadczam, że podmiot, który reprezentuję: 
c) jest/nie jest

2
 małym lub średnim przedsiębiorcą; 

d) polega na zdolnościach następujących innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 
nazwa (firma) podmiotu

3
:  ..................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................................  
adres podmiotu:  ................................................................................................................................................  
zakres warunków udziału w postępowaniu, w zakresie których Wykonawca polega na zdolnościach podmiotu trzeciego: 
 ...........................................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................................  

e) zamierza powierzyć następującym podwykonawcom następujące części zamówienia: 
nazwa (firma) podwykonawcy

4
:  .........................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................................  
adres podwykonawcy:  .......................................................................................................................................  
zakres prac:  ......................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................................  
 ..........................................................   .......................................................  
 miejscowość, data podpis(y) osób(y) upoważnionej(ych)  
 do reprezentowania Wykonawcy 

 
 
 
 

                                                           
1
 Oświadczenie składa – wraz z ofertą: 

 Wykonawca,  

 każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w zakresie warunków udziału w postępowaniu – w 
takim zakresie, w którym wykazuje spełnianie tych warunków). 

2 
Niepotrzebne skreślić 

3
 Powtórzyć, jeśli konieczne. Jeśli nie dotyczy – skreślić lub pozostawić niewypełnione. 

4
 Powtórzyć, jeśli konieczne. Jeśli nie dotyczy – skreślić lub pozostawić niewypełnione. 
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Załącznik nr 3 do SIWZ 

WYKAZ USŁUG 
w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku dotyczącego doświadczenia (zgodnie z rozdziałem V pkt 5.1.1.1 

SIWZ),  

Dotyczy postępowania: usługi sprzątania w Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie”, ozn. postępowania 
ZA.271.12.2018 

 
Uwaga – oświadczenie składane po złożeniu oferty, na wezwanie Zamawiającego 

 
a) Doświadczenie w wykonaniu usług polegających na wykonaniu usług sprzątania w obiekcie: 

Lp. 
Podmiot, na rzecz którego 
usługa była wykonywana 

Opis usługi 

1. 

 

Zakres usług:  ......................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................  
 
Okres wykonania usług:  .....................................................................................................  
 
Obiekt, w którym wykonywano usługi:  ................................................................................  
 ............................................................................................................................................  
 
Łączna powierzchnia sprzątanych pomieszczeń w obiekcie:  .............................................  

2. 

 

Zakres usług:  ......................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................  
 
Okres wykonania usług:  .....................................................................................................  
 
Obiekt, w którym wykonywano usługi:  ................................................................................  
 ............................................................................................................................................  
 
Łączna powierzchnia sprzątanych pomieszczeń w obiekcie:  ...................................  

 
 
 ..................................................................   .......................................................  
 miejscowość, data podpis(y) osób(y) upoważnionej(ych)  
 do reprezentowania Wykonawcy 
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Załącznik nr 4 do SIWZ 
WYKAZ URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH 

w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku dotyczącego dysponowania sprzętem technicznym (zgodnie z 
rozdziałem V pkt 5.1.1.2 SIWZ),  

Dotyczy postępowania: usługi sprzątania w Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie”, ozn. postępowania 
ZA.271.12.2018 

 
Uwaga – oświadczenie składane po złożeniu oferty, na wezwanie Zamawiającego 

 
a) Doświadczenie w wykonaniu usług polegających na wykonaniu usług sprzątania w obiekcie: 

Lp. Opis sprzętu Liczba 
Podstawa dysponowania 

(zasób własny / zasób podmiotu 
trzeciego) 

1. elektryczne kompaktowe szorowarki do podłóg o mocy co najmniej 2300 W 
z rekomendowanym przez producenta urządzenia środkiem do 
czyszczenia posadzek kamiennych 

  

2. elektryczne myjki do szyb zasilane z akumulatora, ze zbiorniczkiem  wody 
brudnej, o szerokości ssawki między 200 a 300 mm, wraz ze stacją do 
ładowania 

  

 
 
 ..................................................................   .......................................................  
 miejscowość, data podpis(y) osób(y) upoważnionej(ych)  
 do reprezentowania Wykonawcy 
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Załącznik nr 5 do SIWZ 
 

OŚWIADCZENIE o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej 

 
Uwaga – oświadczenie składane po złożeniu oferty, w terminie 3 dni po opublikowaniu przez Zamawiającego informacji z 

otwarcia ofert 
 
Działając w imieniu: 
nazwa (firma) podmiotu

5
:  ...........................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................  
adres podmiotu:  .........................................................................................................................................................  
w związku ze złożeniem oferty w postępowaniu na: usługi sprzątania w Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie 
(znak sprawy: ZA.271.12.2018) oświadczam, że podmiot, który reprezentuję

6
: 

 nie przynależy z innymi Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty w postępowaniu, do tej samej grupy kapitałowej w 
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 284 z 
późn. zm.) 

 przynależy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r o ochronie konkurencji i konsumentów z 
następującymi wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty w postępowaniu: 
 ..............................................................................................................................................................................  
 ..............................................................................................................................................................................  
W przypadku przynależności do grupy kapitałowej z innym wykonawcą, który złożył ofertę w postępowaniu Wykonawca 
przedkłada dowody, że powiązania te nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 

 
 
 
 ..................................................................   .......................................................  
 miejscowość, data podpis(y) osób(y) upoważnionej(ych)  
 do reprezentowania Wykonawcy 

 

 
 

                                                           
5
 Oświadczenie składa Wykonawca/każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

6
 Niepotrzebne skreślić. 
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Załącznik nr 6 do SIWZ 
UMOWA nr ZA.272………2018 - wzór 

  
zawarta w dniu ……………..2018 r. w Krakowie pomiędzy  
Filharmonią im. Karola Szymanowskiego w Krakowie z siedzibą przy ul. Zwierzynieckiej 1, 31-103 Kraków wpisaną do Rejestru 

Instytucji Kultury Województwa Małopolskiego pod numerem 5/99, NIP 675 02 00 025 zwaną dalej „Zamawiającym” lub „Stroną”, 
reprezentowaną przez 
…………….. 

a 
……………………….. z siedzibą w Krakowie przy ul……………….. ……… wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem ………., NIP: …………….., REGON: ………….. zwaną w dalszej treści „Wykonawcą” lub „Stroną”, reprezentowanym 
przez  
…………………… 

§ 1 
Umowa zostaje zawarta w wyniku udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (znak 
sprawy ZA.271.12.2018) na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. 
U. z 2017 r. poz. 1579) której przedmiotem są usługi sprzątania w Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie. 

 
§ 2 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług polegających na sprzątaniu i utrzymaniu w ciągłej 
czystości wskazanych (w załączniku) pomieszczeń/powierzchni w budynku Zamawiającego. 
2. Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy:  

1). Wykonawca zobowiązuje się wykonywać przedmiot niniejszego zamówienia z należytą starannością zgodnie z 
wszystkimi wymaganiami wskazanymi w siwz przez Zamawiającego. Wymagana jest dyspozycyjność Wykonawcy w 
kontaktach z Zamawiającym (w godzinach od 8 do 16, w dni robocze od poniedziałku do piątku oraz w te dni powszednie 
po godzinie 16.00, soboty, niedziele lub święta, w czasie których odbywają się imprezy, koncerty), kontakt za 
pośrednictwem poczty elektronicznej i telefoniczny w celu omówienia szczegółów harmonogramu/dyżurów. W przypadku 
zmiany harmonogramu, na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobligowany jest do kontaktu telefonicznego/lub 
osobistego z Zamawiającym celem dokonania korekt, w tym samym dniu co wezwanie - w ciągu 3 godz. od wezwania, w 
godzinach od 8.00 do 16.00, w dni robocze – od poniedziałku do piątku.  
2). Realizowane zamówienie obejmuje zapewnianie wszelkich środków materiałowych (w ramach realizowanego 
zamówienia na koszt i ryzyko wykonawcy), w tym materiałów sanitarno- higienicznych, na bieżąco, według potrzeb: w 
łazienkach papieru toaletowego, mydła w płynie, kostek dezynfekujących do muszli i pisuarów, papierowych ręczników do 
wycierania rąk. Zapewnianie środków czystości do użytku w obiektach użyteczności publicznej, w szczególności 
posiadających atesty, potrzebnych do mycia i dezynfekowania wszelkiego rodzaju powierzchni w budynku Zamawiającego 
(m.in. lastryko, glazura, parkiet, wykładzina PCV, panele podłogowe, beton, marmur, szkło) i umożliwiających czyszczenie 
opisanych powierzchni, worków do koszy na śmieci i innych. Wykonawca oświadcza że stosuje środki czystości na 
potrzeby świadczonych usług w oryginalnych, fabrycznie opisanych pojemnikach oraz dostarczy na żądanie 
Zamawiającego atesty dotyczące każdego z tych produktów. Dokumenty dotyczące środków czystości powinny 
identyfikować producenta, jego skład chemiczny, identyfikację zagrożeń, udzielanie pierwszej pomocy w przypadku 
wystąpienia jakichkolwiek niepokojących objawów, postępowania w przypadku pożaru, postępowania w przypadku 
niezamierzonego  uwolnienia do środowiska, postępowanie z preparatem i jego magazynowanie, kontrola narażenia i 
środki ochrony indywidualnej, informacje toksykologiczne, informacje ekologiczne oraz wskazówki dotyczące utylizacji 
opakowań – dokumenty będą udostępnione jedynie na wniosek Zamawiającego. 
3). Wymogi dotyczące środków czystości:  
- do mycia podłóg – Ajax lub Yplon  lub równoważny (przybliżony skład produktu równoważnego: ˂ 5% anionowe środki 

powierzchniowo czynne, niejonowe środki powierzchniowo czynne, kompozycje zapachowe ) oraz profesjonalny środek 
do gruntownego mycia silnie zabrudzonych powierzchni, warstw polimerowych – stripper, Voight Grundpur  VC 150 

koncentrat lub równoważny, produkt musi posiadać m.in. atest PZH, być biodegradowalny oraz spełniać wymogi norm: 
EN13036-4, oraz DIN 18032/2 (ph koncentratu 11, przybliżony skład produktu równoważnego: ˂ 5% niejonowych środków 
powierzchniowo czynnych, ˂5% EDTA i jego soli, alkohole, związki wspomagające, substancje barwiące i zapachowe, nie 
powinien zawierać formaldehydów ), 
- do mycia armatury – Cillit żel do usuwania kamienia i rdzy lub równoważny oraz Cif mleczko do czyszczenia lub 

równoważny (przybliżony skład produktu równoważnego: ˂ 5% anionowe środki powierzchniowo czynne, niejonowe środki 
powierzchniowo czynne, mydło, kompozycja zapachowa Limonene, Bensizothiazolinone, Geraniol), 
- zagęszczony płyn czyszcząco-dezynfekujący do mycia wyposażenia i dezynfekcji wyposażenia toalet i urządzeń 
sanitarnych (w tym desek sedesowych Domestos lub równoważny (przybliżony skład produktu równoważnego: < 5% 

związki wybielające na bazie chloru, niejonowe środki powierzchniowo czynne, kationowe środki powierzchniowo czynne, 
mydło, kompozycja zapachowa Podchloryn sodu roztwór  
zawierający 4,6 % aktywnego Cl  1- 5 %, Alkilodimetyloamina C 12-18 1- 5 %  Wodorotlenek sodu ˂ 1%  ), 
- kostki zapachowe do toalet posiadające m.in. atest PZH,  
- płyn do mycia szyb w oknach, lustrach, obrazach, antyramach oraz pozostałych powierzchni szklanych – Clin  z 

rozpylaczem lub równoważny z rozpylaczem (przybliżony skład produktu równoważnego: ˂5% anionowy środek 
powierzchniowo czynny, kompozycja zapachowa, dodatek alkoholu i amoniaku), 
- do kurzu - ściereczki z mikrofibry, 
- środek do elementów stalowych, mosiężnych  w tym do czyszczenia klamek, poręczy,–  środek do czyszczenia i 
pielęgnacji stali nierdzewnej, elementów metalowych, 
- do mycia pozostałych powierzchni – w zależności od zabrudzeń – Ludwik lub równoważny, produkt musi posiadać m.in. 

świadectwo jakości zdrowotnej, być przebadany dermatologicznie o pH neutralnym dla skóry i ulegać biodegradacji 
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(przybliżony skład produktu równoważnego: 5-15% anionowych środków powierzchniowo czynnych, ˂5% niejonowych 
środków powierzchniowo czynnych, ˂5% amfoterycznych środków powierzchniowo czynnych, barwniki, konserwanty, 
kompozycja zapachowa o zapachu mięty ) 
- do pastowania podłóg – profesjonalny antypoślizgowy środek na bazie polimerów do nabłyszczania i zabezpieczania 
podłóg Voigt VC 330 Metalic Dispersion lub równoważny, produkt musi posiadać m.in. atest PZH, być biodegradowalny 

oraz spełniać wymogi norm: EN13036-4, oraz DIN 18032/2 (pH produktu: 8, przybliżony skład produktu równoważnego: 
dyspergatory i polimery akrylowe, rozpuszczalniki organiczne, środki pomocnicze, kompozycje zapachowe, nie powinien 
zawierać aldehydów), 
- do mycia podłóg i mebli drewnianych Pronto płyn lub równoważny (przybliżony skłąd produktu równoważnego: ˂ 5% 

mydło, ˂ 5% niejonowe środki powierzchniowo czynne, kompozycja zapachowa, Limonene, Geraniol, Dimethylol Glycol, 
Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone) 
 
4). Wymogi dotyczące środków higienicznych i toaletowych dostarczanych przez Wykonawcę: 

 papier toaletowy duże rolki (średnica rolki 18 cm.), waga rolki 450g, dwuwarstwowy, biały gramatura papieru 2x19 
g/m

2
, szer. rolki (papieru) 9 cm, 12 rolek/opakowanie (szacunkowe zużycie: ok. 180 rolek/miesięcznie), 

 ręczniki papierowe ZZ składane, białe, perforowane, dwuwarstwowe, gramatura 2x 18g/m
2
, 25 bind x 150 listków binda 

– 3750 listków/karton wym. listka: 20,6x24 cm (szacunkowe zużycie: ok. 200 bind/miesięcznie), 

 ręczniki papierowe ZZ składane, jednowarstwowe zielone 38 g/m
2
, 20 bind/karton x 200 listków binda – 4000 listków w 

kartonie wym. listka 23x25 cm. (szacunkowe zużycie: ok. 170 bind/miesięcznie), 

 mydło w płynie, przebadane dermatologicznie, posiadające atest PZH, pH neutralne dla skóry, z dodatkiem lanoliny 
oraz witamin A i F, pojemnik 5 litrów (szacunkowe zużycie: ok. 15 litrów/miesięcznie), 

 mydło w piance Tork lub inne równoważne mydło w piance, pH 5,8 do 6,5: karton 4 szt. x 800ml/sztuka (szacunkowe 
zużycie: ok. 8 szt./miesięcznie). 

5). Wykonawca będzie stosować środki higieniczno-sanitarne o podanych wyżej (w punkcie 3) parametrach dostosowane 
do istniejących pojemników (dozowników, podajników).  
6). Wykonawca zobowiązuje się dysponować odpowiednim sprzętem aby sprawnie i szybko wykonywać przedmiot 
zamówienia, w tym m.in. miotły, wiadra, mopy, ściereczki, odkurzacz, inne. 
Do czyszczenia podłóg z powierzchni kamiennej (marmur, lastyko) należy wykorzystywać (nie częściej niż raz w tygodniu)  
szorowarkę do podłóg – dotyczy to pomieszczeń: wiatrołap, foyer główne, korytarz wzdluż Sali koncertowej na parterze, 
szatnia publiczności, ewentualnie foyer I piętro oraz foyer II piętro, korytarz na II piętrze. 
Powierzchnie szklane tj.szyby w drzwiach, oknach, lustra należy wstępnie myć ścierką z płynem do szyb, potem 
elektryczną myjką do szyb. 
7). Wykonawca na wniosek zamawiającego prześle zestawienie zużycia poszczególnych środków czyszczących, 
dezynfekcyjnych i jednorazowych oraz materiałów higieniczno-sanitarnych w terminie 7 dni od daty wniosku 
zamawiającego. 
8). Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia personelu z aktualnymi badaniami lekarskimi oraz uprawnieniami do 
pracy na wysokościach w zakresie w jakim są wymagane, z uwagi na usytuowanie sprzątanych elementów.  
9). Wykonawca zobowiązany jest zapewnić odpowiednią ilość osób (łącznie nie mniej niż pięć w pełnym wymiarze pracy, 
w czasie trwania umowy) do świadczenia usług sprzątania i utrzymania czystości tak, aby codzienne wszelkie prace 
wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia zakończone zostały do godziny 8.00 lub w przypadku sprzątania 
popołudniami – nie dłużej niż do godz. 20.00, przy czym w dniu w którym odbywa się wydarzenie kulturalne (koncert) 
sprzątanie musi być zakończone co najmniej na godzinę przed rozpoczęciem próby lub wydarzenia kulturalnego 
(koncertu) – do ustalenia z Zamawiającym. 
Wykonawca w przydzielonym zespole osób sprzątających wyznaczy polskojęzycznego koordynatora sprzątających z 
którym przedstawiciel zamawiającego będzie ustalał na miejscu wszelkie codzienne sprawy dotyczące sprzątania, ustalał 
dyżury w czasie wydarzeń kulturalnych, zgłaszał uwagi.  
10). Wykonawca zobowiązany jest również zapewnić co najmniej jedną osobę pełniącą dyżur w godzinach pracy 
Zamawiającego (tj. od poniedziałku do piątku od 8.00 do 16.00). W czasie deszczowej/śnieżnej pogody konieczne jest 
przydzielenie więcej niż jednej osoby dyżurującej. 
11). Ponadto przed wydarzeniami kulturalnymi w szczególności koncertami organizowanymi na Sali koncertowej lub też 

przed rozpoczęciem cyklu 2 lub 3 krótkich koncertów na Sali koncertowej - w dni powszednie (po godzinie 16.00) i w 
weekendy tzn. soboty i niedziele lub w święta wykonawca zobowiązuje się do dodatkowego jednorazowego sprzątania 
(zmycie podłóg, kontrola czystości foteli, krzeseł, usunięcie śmieci z koszy, mycie i sprzątanie toalet i wyposażenia toalet, 
uzupełnianie środków higienicznych i toaletowych– jak w dniu powszednim) Sali koncertowej, Sali Złotej, foyer, hall przy 
Sali Złotej, toalet dla gości (na parterze i na I piętrze), toalet dla muzyków (podziemia i I piętro), toalety za estradą (parter),  
hall za estradą, klatki schodowej głównej (nr 1), klatki schodowej nr 2, szatnia publiczności, klatka schodowa do szatni, 
korytarz wzdłuż Sali koncertowej, wiatrołapu, pokojów solistów (pokoje nr 3 i 4 na parterze), pokoju dyrygenta (pok. nr 1 
na parterze) przed rozpoczęciem próby, imprezy, koncertu oraz zobowiązuje się zapewnić co najmniej jedną osobę 
pełniącą dyżur w czasie trwania imprezy, koncertu – ściśle według przesyłanego przez Zamawiającego raz w miesiącu 
szczegółowego harmonogramu imprez i koncertów. W czasie deszczowej/śnieżnej pogody zaleca się przydzielenie więcej 
niż jednej osoby dyżurującej.  

Przed wydarzeniami kulturalnymi w szczególności  koncertami organizowanymi jedynie w Sali Złotej lub też 

przed rozpoczęciem cyklu 2 lub 3 krótkich koncertów w Sali Złotej - w dni powszednie (po godzinie 16.00) i w weekendy 
tzn. soboty i niedziele lub w święta wykonawca zobowiązuje się do dodatkowego jednorazowego sprzątania (zmycie 
podłóg, kontrola czystości krzeseł, usunięcie śmieci z koszy, mycie i sprzątanie toalet i wyposażenia toalet, uzupełnianie 
środków higienicznych i toaletowych– jak w dniu powszednim) Sali Złotej, foyer, hall przy Sali Złotej, toalety dla gości (na 
parterze i I piętrze), klatki schodowej głównej (nr 1), klatki schodowej nr 2, szatnia publiczności, klatka schodowa do 
szatni, wiatrołapu przed rozpoczęciem próby, imprezy, koncertu oraz zobowiązuje się zapewnić co najmniej jedną osobę 
pełniącą dyżur w czasie trwania imprezy, koncertu – ściśle według przesyłanego przez Zamawiającego raz w miesiącu 
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szczegółowego harmonogramu imprez i koncertów. Koncerty organizowane jedynie na Sali Złotej stanowią ok. 20% 

koncertów organizowanych przez Filharmonię po godz. 16.00 w dni powszednie oraz w soboty, lub niedziele lub święta. 
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić więcej niż jedną osobę dyżurującą w czasie realizacji cyklu „Koncertów dla dzieci” 
ze względu na konieczność oczyszczenia Sali koncertowej w przerwie między jednym koncertem a drugim i po 
koncertach. Koncerty dla dzieci odbywają się w wyznaczone dni w godzinach 8.00 do 16.00, w cyklach po 2 lub 3 krótkie 
koncerty dziennie z 15-minutową przerwą na sprzątanie między jednym a drugim. Zamawiający uwzględni w 
harmonogramie terminy koncertów dla dzieci. W przybliżeniu 1/3 cykli „Koncertów dla dzieci” odbywa się w sobotę lub 
niedzielę. Przybliżona ilość cykli „Koncertów dla dzieci” w czasie trwania umowy wynosi ok. 21. 
Przybliżona ilość wszystkich wydarzeń kulturalnych organizowanych przez Filharmonię (w szczególności koncertów) 
w czasie trwania umowy (12 miesięcy) to ok. 125, przy czym liczba koncertów lub cykli krótkich koncertów („Koncertów 

dla dzieci” lub „Smykowego grania” lub „Muzyka Języka”) które odbywają się w dni powszednie po godzinie 16.00 lub w 
sobotę lub w niedzielę lub w święta wynosi ok. 111.  
Sprzątanie przed jednym cyklem dwóch lub trzech krótkich koncertów Zamawiający liczy jak sprzątanie przed 
jedną imprezą (koncertem) odbywającym się odpowiednio na Sali koncertowej lub na Sali Złotej. 
Deklarowana ilość wszystkich imprez organizowanych przez Filharmonię może ulec zmniejszeniu bądź zwiększeniu o 
30%. Przybliżony czas trwania dyżuru osoby sprzątającej w czasie imprezy (koncertu) to ok. 3 godziny, w przypadku cykli 

krótkich koncertów dla dzieci tj. „Koncerty dla dzieci”, „Smykowe Granie”, „Muzyka Języka” przybliżony czas dyżuru osoby 
sprzątającej to ok. 5 godzin. 
12). Osoby dyżurujące odpowiedzialne będą za wykonywanie prac mających zapewnić utrzymanie czystości w godzinach 
pracy Zamawiającego oraz w czasie imprez (dni powszednie po 16.00, w soboty, niedziele i święta w określonych 
godzinach) – osoba na dyżurze samodzielnie dopilnowuje czystości w całym obiekcie oraz na bieżąco dba o zasoby 
środków higienicznych w toaletach (mydło, papier toaletowy, ręczniki, odświeżacz), bądź reaguje na zgłoszenia gdzie 
należy dokonać wymienionych czynności. W czasie koncertów i innych wydarzeń kulturalnych (także po godzinie 16.00) 
najważniejsze miejsca do monitorowania przez dyżurującego to foyer, wiatrołap, toalety przy salach (Sali Koncertowej, 
Sali Złotej), korytarze i klatki schodowe przy salach, szatnia publiczności, Sala koncertowa, Sala Złota, 
13). W okresie przerwy wakacyjnej (lipiec, sierpień, wrzesień) Zamawiający przewiduje zmniejszenie ilości świadczonych 
usług i zużywanych materiałów o ok. 50%. W czasie przerwy wakacyjnej nie będzie organizowanych w Filharmonii 
imprez (koncertów) w ramach działalności statutowej lub będą organizowane w ograniczonym zakresie. 
14). W przypadku wynajmu Sal Koncertowej i/ lub Złotej w Filharmonii przez podmioty zewnętrzne celem zorganizowania 

wydarzenia kulturalnego,  imprezy, Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia serwisu sprzątającego i dyżurnych, w 
uzgodnieniu zakresu i godzin sprzątania z podmiotem zewnętrznym, przy czym Wykonawca jedynie oświadcza że cena za 
jedno sprzątanie dla podmiotu zewnętrznego, nie będzie wyższa niż cena za jedno sprzątanie dla Filharmonii w 

związku z imprezami i koncertami (przy uwzględnieniu tego samego zakresu sprzątania, oraz z zapewnieniem – na 
potrzeby sprzątania i przygotowania pomieszczeń dla podmiotu zewnętrznego – środków czystości, materiałów 
higienicznych i toaletowych, bez obciążania Filharmonii tymi kosztami. Szacunkowa, uśredniona ilość imprez (w tym 
koncertów) w miesiącu to ok. 2. W okresie wakacji (lipiec, sierpień, wrzesień) ilość imprez zewnętrznych jest o ok. 50 % 

mniejsza. Zamawiający, na wniosek Wykonawcy na początku miesiąca przekaże w formie elektronicznej harmonogram 
imprez zewnętrznych organizowanych w Filharmonii. O zmianach Zamawiający na wniosek Wykonawcy będzie 
informował telefonicznie lub elektronicznie (mailowo). Zawarcie umowy i rozliczenie z podmiotem zewnętrznym leży po 
stronie Wykonawcy. 
15).  Osoby dyżurujące podczas imprezy ubrane będą według ogólnie przyjętych norm stroju służbowego: strój dwu- lub 
trzyczęściowy, fason zapewniający swobodę ruchów, kobiety – bluzka (kolor jasny: biały, kremowy), spódnica lub spodnie 
(kolor ciemny: czerń, granat), ewentualnie żakiet (kolor ciemny: czerń, granat), mężczyźni – koszula (kolor jasny: biały, 
kremowy), spodnie (kolor ciemny: czerń, granat), ewentualnie marynarka (kolor ciemny: czerń, granat). Stroje bez logo i 
nadruków reklamowych. 
16). Zamawiający udostępni Wykonawcy pomieszczenie o powierzchni ok. 22,00 m

2
 (w podziemiach) na potrzeby 

przechowania sprzętu oraz rzeczy osób sprzątających. Wykonawca w udostępnionym mu pomieszczeniu dba o czystość 
we własnym zakresie i na swój koszt. 
17). Czynności w budynku Zamawiającego mające charakter czynności z Kodeksu pracy w szczególności: wszelkie 

czynności zaplanowane do sprzątania codziennie lub z częstotliwością co najmniej 1 raz w tygodniu będą wykonywać 
pracownicy zatrudnieni w oparciu o umowę o pracę (nie dotyczy prac związanych z imprezami i koncertami, prac 
wymagających skomplikowanego montażu/demontażu, prac na wysokości), 
18). Mycie okien a także szyb wewnątrz budynku w pomieszczeniach biurowych na II piętrze (tj. pokoje od nr 1 do nr 10 
oraz pok. nr 14, pokój radcy, pokój inwestycji, pozostałe pokoje biurowe na II piętrze) w garderobach (damskiej – I piętro i 
męskiej – w podziemiach) odbywać się będzie w uzgodnieniu z Zamawiającym – wykonawca uzgodni dzień i godzinę 
mycia. Mycie okien, oraz szyb  we wskazanych pomieszczeniach możliwe jest jedynie w obecności wyznaczonego przez 
Dział Administracyjno-Gospodarczy pracownika. Wskazane powierzchnie wliczone są w ogólny metraż czyszczonych 
powierzchni (załącznik do Umowy – tabela 1). 

19). Zamawiający informuje, iż w budynku Filharmonii nie ma windy. Niektóre powierzchnie/ elementy do mycia lub ich 
części (lampy żyrandole, szyby w budynku nad drzwiami, okna, górne części filarów wyłożonych marmurem, górne 
fragmenty kryształowych luster na Sali Złotej) zlokalizowane są na wysokości do 3–7 m od podłogi oraz w trudno 
dostępnych miejscach – w związku z tym Zamawiający wymaga wykonywania prac z tym związanych przez osoby 
dysponujące uprawnieniami do pracy na wysokościach w zakresie w jakim są wymagane z uwagi na usytuowanie 
sprzątanych elementów. 
Około 25% lamp i żyrandoli do mycia znajduje się na wysokości nie mniejszej niż 3 m. Okna lub ich części znajdujące się 
na wysokości lub wymagające rozkręcania stanowią ok. 250 m

2 
z łącznej powierzchni okien do mycia (wyszczególnionej w 

załączniku). Dodatkową trudnością jest konieczność częściowego rozkręcenia okien przed ich umyciem. Wysokości 
filarów wyłożonych marmurem to ok. 3,5 m. Szyby w budynku znajdują się większości na wysokości ok. 2,0 do 3,0 m, przy 



 
 

Strona 18 z 21 

 

  

czym usytuowanie jednej z szyb w budynku na klatce schodowej uniemożliwia ustawienie standardowej drabiny (jest 
trudno dostępna). 

 
§ 3 

1. Wykonawca będzie świadczył usługi wchodzące w skład przedmiotu zamówienia od dnia zawarcia umowy (ale nie wcześniej 
niż od 1 sierpnia 2018  r.) do 31 lipca 2019 r. 

 
§ 4 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 
a) udostępnienie pomieszczeń w celu wykonywania usługi sprzątania, 
b) comiesięczne potwierdzenie wykonania usługi, 
c) kontrola jakości prac wykonywanych w ramach realizacji przedmiotu umowy, 
d) kierowanie do Wykonawcy uwag i reklamacji w sprawach związanych z realizacją przedmiotu zamówienia, 
e) przekazanie (nieodpłatnie) Wykonawcy pomieszczenia na zaplecze socjalno-bytowe i magazynowe w budynku w 
zamian za bieżące utrzymanie tego pomieszczenia w należytym stanie technicznym oraz zapewnienie możliwości 
korzystania z sieci wodociągowo-kanalizacyjnej i energii elektrycznej przez pracowników Wykonawcy podczas 
świadczenia usług. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy: 
a) utrzymanie w należytej czystości pomieszczeń wchodzących w zakres umowy, zgodnie z załącznikiem do umowy 
Tabela 1, 
b) zapewnienie wykonania usług pracownikami oraz sprzętem będącym w dyspozycji Wykonawcy przy użyciu materiałów i 
środków chemicznych posiadających atest PZH lub równoważny, wysoką jakość oraz stosowanie ich zgodnie z 
właściwymi normami producenta, 
c) natychmiastowe usuwanie nieprawidłowości w stanie czystości sprzątanego pomieszczenia wynikających ze 
zgłaszanych uwag czy reklamacji, 
d) wyrzucanie wszelkiego rodzaju odpadów i zanieczyszczeń po wykonaniu usługi do specjalnych pojemników 
przeznaczonych na ten cel ustawionych przez Zamawiającego w miejscach dostępnych, zgodnie ze złożoną przez 
Zamawiającego deklaracją zobowiązującą go do segregowania odpadów, 

e) każdorazowe zgłaszanie Zamawiającemu zauważonych uszkodzeń instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wodno-
kanalizacyjnej, instalacji elektrycznej, sprzętu biurowego itp., 
f) sprzątanie w czasie remontów i po remontach tj. odpylanie, zmycie i wyczyszczenie zabrudzonych powierzchni,  
g) wyposażenie swoich pracowników w jednolite i estetyczne ubrania z identyfikatorami firmowymi, a w przypadku 
dyżurów podczas prób, imprez i koncertów – stroju oficjalnego, zgodnie z wymogami określonymi w par. 2 umowy, 

h) przeszkolenie pracowników świadczących usługi, wynikające z niniejszej umowy w zakresie przepisów BHP. Za 
ewentualne wypadki przy pracy odpowiada Wykonawca, 
i) Wykonawca w trakcie realizacji niniejszej umowy zobowiązuje się do przestrzegania przepisów dotyczących BHP, 
przepisów przeciwpożarowych oraz innych obowiązujących przepisów, w tym do regulacji wewnętrznych Zamawiającego, 
które Zamawiający przekaże Wykonawcy niezwłocznie po podpisaniu umowy, 
j) posiadanie przez cały okres realizacji umowy opłaconego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
działalności związanej z przedmiotem niniejszej umowy na sumę zapewniającą możliwości pokrycia ewentualnych szkód 
w realnej wysokości, nie mniejszą niż 500 000,00 PLN. 

3. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania osób, za pomocą których będzie realizował zamówienie jak za działania i 
zaniechania własne. 
4. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania poufności wszelkich informacji, jakie może uzyskać w związku z wykonywaniem 
umowy. 
5. Wykonawca w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy przekaże Zamawiającemu wykaz osób wykonujących usługę 

sprzątania wraz z aktualnymi zaświadczeniami o niekaralności tych osób lub oświadczenie wykonawcy o ich niekaralności. 
Wykonawca będzie powiadamiać pisemnie Zamawiającego o każdej zmianie personalnej przed dniem, w którym ta zmiana 
nastąpi, przedstawiając oświadczenie o niekaralności dla nowych osób. 
6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody w mieniu spowodowane w trakcie realizacji umowy. Wykonawca zobowiązany 
jest do naprawienia szkody poprzez przywrócenie stanu poprzedniego w terminie 7 dni od dnia jej wyrządzenia, chyba że strony 

uzgodnią inny termin. W przypadku niedotrzymania terminu Zamawiający może wyznaczyć nowy termin lub potrącić z 
wynagrodzenia Wykonawcy kwotę odpowiadającą wysokości poniesionej szkody. 
7. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie ewentualne szkody na osobie lub mieniu powstałe w wyniku 
niewykonywania bądź nienależytego wykonywania zobowiązań wynikających z Umowy. Wykonawca ponosi też odpowiedzialność 
za inne działania lub zaniechania Pracowników świadczących Usługi i osób trzecich, którymi będzie posługiwał się w celu 
wykonania Umowy. 
8. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące Pracowników 
świadczących Usługi i osób trzecich, wynikające bezpośrednio z wykonywanych usług, spowodowane z winy Wykonawcy. 
9. W przypadku korzystania z aparatów telefonicznych Zamawiającego przez osoby świadczące usługę w imieniu Wykonawcy, 
Zamawiający kosztami rozmów telefonicznych obciąży Wykonawcę na podstawie bilingów rozmów. 
10. Wykonawca zobowiązuje się, że zarówno on jak i jego pracownicy nie będą zakłócać prac przy organizacji koncertów, w tym 
prób, ani nie będą zakłócać samych koncertów, a także nie będą fotografować ani utrwalać w inny sposób tych prac oraz 
wydarzeń. 
11. Zamawiający wymaga, aby wszyscy pracownicy wykonujący czynności o których mowa w par 2 ust. 2 pkt 18 umowy  były 

zatrudnione przez Wykonawcę (lub jego podwykonawców lub dalszych podwykonawców) na podstawie stosunku  pracy  – w 
wymiarze odpowiadającym co najmniej wymiarowi pracy tych osób przy realizacji przedmiotu umowy. Powyższe nie dotyczy osób 
zastępujących stały personel wykonawcy (przez okres nie dłuższy niż 2 tygodnie w okresie realizacji umowy).  
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12. Wykonawca zobowiązuje się w terminie 10 dni od daty podpisania umowy do przedstawienia Zamawiającemu oświadczenia 

wykonawcy lub podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących te 
czynności o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 18 umowy oraz do przedstawiania zaktualizowanego wykazu w przypadku zmian oraz 

na żądanie zamawiającego. 
13. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli spełniania przez Wykonawcę obowiązków o których mowa w ust. 11 w 

okresie obowiązywania umowy w szczególności poprzez żądanie częściowo zanonimizowanych umów o pracę, lub też żądanie 
dokumentów potwierdzających opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie 
umów o pracę (wraz z informacją o liczbie odprowadzonych składek), które będzie mogło przyjąć postać zaświadczenia 
właściwego oddziału ZUS lub zanonimizowanych dowodów potwierdzających zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do 
ubezpieczeń. 
14. Przed rozpoczęciem wykonywania usług Wykonawca ma obowiązek podać, o ile są już znane, nazwy albo imiona i nazwiska 
oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowane w wykonanie usług. Wykonawca ma obowiązek 
zawiadomić Zamawiającego o wszelkich zmianach takich danych w trakcie realizacji umowy. 
15. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu informacje na temat nowych podwykonawców, którym w trakcie realizacji umowy 
zamierza powierzyć wykonanie części umowy. 
16. Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy z wykorzystaniem następujących podmiotów: 

podmiot zakres udziału w realizacji zamówienia 

  

17. W przypadku zmiany podmiotów wskazanych w ust. 16 Wykonawca jest zobowiązany zwrócić się do Zamawiającego o 
akceptację takiej zmiany, przedstawiając informacje o proponowanych podmiotach, zgodnie z wymogami wynikającymi ze 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę, jeśli zaproponowana zmiana nie wpłynęłaby 
negatywnie na ocenę Wykonawcy zgodnie z warunkami udziału w postępowaniu wskazanymi w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia. W przypadku braku uwag Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia zmiany do akceptacji, uważa się, że 
Zamawiający zmianę zaakceptował. Zmiana ta nie wymaga aneksu do umowy. 
Uwaga: Zapisy ust. 16 i 17 dotyczą wyłącznie przypadku, gdy Wykonawca w celu wykazania spełnienia warunków udziału w 
postępowaniu polegał w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na potencjale podmiotów trzecich.  

 
 

 
§ 5 

1. Ryczałtowe miesięczne wynagrodzenie za wykonanie usługi poza przerwą wakacyjną (nieobejmujące usług wykonywanych w 
związku z imprezami i koncertami przypadającymi w dni powszednie po godzinie 16.00 oraz w soboty, niedziele i dni świąteczne)  
wynosi ……………….  PLN brutto (słownie: ,………………………. ) w tym stawka podatku VAT …… %. 
2. Ryczałtowe miesięczne wynagrodzenie za wykonanie usługi w przerwie wakacyjnej (lipiec, sierpień, wrzesień 2018 r., 

nieobejmujące usług wykonywanych w związku z imprezami i koncertami przypadającymi w dni powszednie po godzinie 16.00 oraz 
w soboty, niedziele i dni świąteczne) wynosi ……………PLN brutto (słownie:  …………………….) w tym stawka podatku VAT 

…….%. 
3. Ryczałtowe jednorazowe wynagrodzenie za wykonanie usługi w związku z imprezami i koncertami przypadającymi w dni 
powszednie po godzinie 16.00 oraz w soboty, niedziele i dni świąteczne, obejmujące Sale Koncertową (pkt  11 Opisu umowy, 
akapit pierwszy) wynosi …………………..PLN brutto (słownie:  ……………………) w tym stawka podatku VAT ………..%. 

4. Ryczałtowe jednorazowe wynagrodzenie za wykonanie usługi w związku z imprezami i koncertami przypadającymi w dni 
powszednie po godzinie 16.00 oraz w soboty, niedziele i dni świąteczne, nieobejmujące Sali Koncertowej (pkt 11 Opisu umowy, 
akapit drugi) wynosi …………..PLN brutto (słownie: ………………………… ) w tym stawka podatku VAT …………….%. 

5. Wykonawca jest zobowiązany do zatrudniania osób niepełnosprawnych oraz do comiesięcznego przedkładania Zamawiającemu 
informacji o kwocie obniżenia składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, o której mowa w art. 22 ust. 
10 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. 
U. z 2016 r., poz. 2046), która będzie uprawniała Zamawiającego do dokonania potrącenia z odpisu na PFRON w wysokości co 
najmniej ……………………………… zł miesięcznie. 
6. Kwota potrącenia wskazana w punkcie 5 jest stała dla miesiąca poza przerwą wakacyjną, w którym odbędzie się co najmniej – 6 
koncertów (lub cykli krótkich koncertów) podlegających dodatkowej odpłatności na Sali koncertowej (§ 2 ust. 2 pkt 11 akapit 
pierwszy) oraz 1 koncert (lub cykl krótkich koncertów) podlegający dodatkowej odpłatności jedynie na Sali złotej (§ 2 ust. 2 pkt 11 
akapit drugi). W przypadku realizacji mniejszej liczby usług (mniejszej liczby koncertów lub miesiącach przerwy wakacyjnej), kwota 

potrącenia może odpowiednio ulec zmianie. 
7. Zapłata wynagrodzenia będzie następować za pełne miesiące kalendarzowe. W przypadku gdy rozpoczęcie świadczenia usługi 
nie nastąpi z pierwszym dniem miesiąca kalendarzowego, zapłata za niepełne okresy (na początku i końcu realizacji umowy) 
nastąpi w wysokości proporcjonalnie obniżonej stosownie do ilości dni w danym okresie w stosunku do pełnego miesiąca. 
8. Szacunkowa łączna wartość umowy wynosi: …………………PLN netto + podatek VAT (…….%) 

 
 

§ 6 
1. Odbiór jakościowy wykonywanych usług odbywa się poprzez kontrolę stanu czystości sprzątanych pomieszczeń w budynku 
przez upoważnionych pracowników Zamawiającego,  
2. Wykonawca wystawi i przedłoży fakturę VAT zgodnie z przepisami ustawy po każdym miesiącu. 
Wraz z fakturą wykonawca załącza wykaz obsługiwanych  wydarzeń w tym koncertów zawierający informację o dacie 
wydarzenia, określeniu na jakiej Sali odbywa się wydarzenie oraz kwotę wynagrodzenia za sprzątanie i obsługę o którym mowa w 
par. 5 ust. 3 lub 4 umowy. 
Protokół o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu stanowi załącznik do faktury. 
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3. Należność za wykonane prace będzie przez Zamawiającego zapłacona w terminie do 30 dni od dnia wystawienia prawidłowej 
faktury VAT przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy którego numer będzie wskazany na fakturze. 

4. Strony na potrzeby wzajemnych rozliczeń składają następujące oświadczenie: Zamawiający oświadcza że jest płatnikiem 
podatku VAT, Wykonawca jest/nie jest płatnikiem podatku VAT. 

5. Przeniesienie na osobę trzecią wierzytelności wynikających z niniejszej umowy wymaga zgody Zamawiającego wyrażonej na 
piśmie pod rygorem nieważności. 
 

§ 7 
1. Kontakty robocze między Stronami odbywać się będą drogą elektroniczną (m.in. zlecenia dyżurów, harmonogramy koncertów 
itp.). Osobami upoważnionymi do kontaktów ze strony Zamawiającego są: Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego 

tel. 12 619 87 65 lub -24, e-mail: administracja@filharmonia.krakow.pl, osobami upoważnionymi do kontaktów ze strony 
Wykonawcy są: ……………………… tel. ………………. , e-mail: …………………….. 

   
§ 8 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym w sytuacji powtarzających się 
przypadków niewłaściwego wykonywania przedmiotu umowy lub rażących zaniedbań ze strony Wykonawcy. 
2. Wykonawca zapłaci karę umowną za: 
a) każdy przypadek niewykonania poszczególnych obowiązków w terminach wynikających z harmonogramu realizacji usługi 
zawartego w par. 2 Umowy (np. każde niewysprzątane lub niekompletnie wysprzątane pomieszczenie, niedoczyszczoną 
powierzchnię, każdy brak dyżuru lub spóźnienie, brak środków higieniczno-sanitarnych w łazience) – w wysokości 2 % wartości 
miesięcznego wynagrodzenia (za każdy przypadek), o którym mowa w § 5 ust. 1, 

b) odstąpienie od umowy lub wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w 
wysokości czterokrotnej wartości miesięcznego wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1, 

c) przekroczenie terminu realizacji zgłoszonych uwag lub reklamacji (określonego na podstawie § 4 ust. 2 lit. c) – w wysokości 1 % 
wartości miesięcznego wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia. 
d). w przypadku nie wywiązania się przez Wykonawcę z obowiązku o którym mowa w § 4 ust. 11 umowy i kolejne, w wysokości 
20% wartości ryczałtowego wynagrodzenia umownego brutto określonego o którym mowa w § 5 ust. 1 za każdy przypadek 

naruszenia obowiązku. 
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania w wysokości odpowiadającej poniesionej szkodzie w 
przypadku, gdy szkoda Zamawiającego przekracza wysokość zastrzeżonej kary. 
4. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia kary umownej określonej w  § 8 ust. 3a i ust. 3c z wynagrodzenia miesięcznego 

należnego Wykonawcy za miesiące następujące po zaistnieniu okoliczności określonych w tym postanowieniu umowy.  
5. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia kary umownej określonej w § 8 ust. 3b z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

 
§ 9 

1. Wprowadzenie zmian treści umowy wymaga sporządzenia pod rygorem nieważności pisemnego aneksu. 
2. Istotne zmiany treści umowy mogą wyniknąć z okoliczności opisanych w art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych, w 
szczególności gdy: 
a) ulegnie zmianie stawka podatku VAT (wówczas nastąpi odpowiednia zmiana kwoty wynagrodzenia brutto wskazanego w § 5 
ust. 1–4), 

b) ulegną zmianie zasady dotyczące uprawnienia Zamawiającego do dokonania potrącenia z odpisu na PFRON (wówczas nastąpi 
odpowiednia zmiana kwoty potrącenia wskazanej w § 5 ust. 5 polegająca na obliczeniu nowego możliwego do osiągnięcia poziomu 
potrącenia przy zachowaniu poziomu zatrudniania osób niepełnosprawnych, który przed tymi zmianami zapewniał potrącenie w 
wysokości wskazanej w § 5 ust. 5). 

 
§ 10 

1. 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”, 
Zamawiający oświadcza, że:  
a) administratorem danych osobowych przekazanych w toku realizacji umowy jest Filharmonia im. Karola Szymanowskiego w 

Krakowie, ul. Zwierzyniecka 1, 31-103 Kraków, tel. 12 422 94 77, e-mail administracja@filharmonia.krakow.pl; 
b) inspektorem ochrony danych osobowych w Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie jest /imię i nazwisko, kontakt: 

adres e-mail, telefon/ *: iod@filharmonia.krakow.pl 
c) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO w celu związanym z realizacją niniejszej umowy; 
d) odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu 

o przepisy o dostępie do informacji publicznej;   
e) dane osobowe będą przechowywane przez okres: pięć lat od czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego,  
f) obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem niezbędnym do prawidłowej realizacji umowy; konsekwencje niepodania 

określonych danych wynikają z umowy, ustawy Pzp. oraz z kodeksu cywilnego;   
g) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 

RODO; 
h) osoba, której dane dotyczą posiada: 

 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących tej osoby; 

 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych dotyczących tej osoby; 

 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 (przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma 
zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu 
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ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub 
państwa członkowskiego);   

 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba ta uzna, że przetwarzanie danych 
osobowych dotyczących tej osoby narusza przepisy RODO; 

i) nie przysługuje osobie, której dane dotyczą: 

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

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

 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną 
przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

2. Wykonawca zobowiązany jest wypełnić obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, 
od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyska w celu realizacji obowiązków wynikającej z niniejszej umowy oraz 
każdorazowo złożyć oświadczenie o wypełnieniu tych obowiązków Zamawiającemu.  
 

§ 11 
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych, ustawy 
Kodeks cywilny oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 
2. Spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla  siedziby 
Zamawiającego. 
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 

 
WYKONAWCA        ZAMAWIAJĄCY  

 

 


