
 

 

Ogłoszenie nr 630556-N-2019 z dnia 2019-12-06 r.  

"Bionanopark" sp. z o.o.: Usługi sprzątania terenu zewnętrznego „Bionanopark” sp. z o.o., 

Łódź, ul. Dubois 114/116  

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi  

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe  

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego  

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej  

Nie  

 

Nazwa projektu lub programu  

 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, 

których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które 

będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących 

członkami grup społecznie marginalizowanych  

Nie  

 

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub 

więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób 

zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)  

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający  

Nie  

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli 

przeprowadzenie postępowania  

Nie  

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie 

postępowania:  

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających  

Nie  

 

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie 

oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz 

z danymi do kontaktów:  

 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw 

członkowskich Unii Europejskiej  

Nie  

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych 

państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo 

zamówień publicznych:  

Informacje dodatkowe:  

I. 1) NAZWA I ADRES: "Bionanopark" sp. z o.o., krajowy numer identyfikacyjny 

47321432900000, ul. Dubois   114/116 , 93-465  Łódź, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 

426 844 444, e-mail przetargi@bionanopark.pl, faks 426 845 000.  



Adres strony internetowej (URL): www.bionanopark.pl  

Adres profilu nabywcy:  

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub 

formatów plików, które nie są ogólnie dostępne  

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):  

Podmiot prawa handlowego  

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):  

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania 

postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z 

zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających 

jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za 

przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie 

udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone 

w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):  

 

I.4) KOMUNIKACJA:  

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można 

uzyskać pod adresem (URL)  

Nie  

 

 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia  

Tak  

www.bionanopark.pl  

 

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można 

uzyskać pod adresem  

Nie  

 

 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:  

Elektronicznie  

Nie  

adres  

 

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu w inny sposób:  

Nie  

Inny sposób:  

 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu w inny sposób:  

Tak  

Inny sposób:  

Pisemnie oferty można składać za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu 

ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U.18.2188 z późn. zm.), osobiście 

lub za pośrednictwem posłańca.  



Adres:  

"Bionanopark" sp. z o.o. ul. Dubois 114/116, 93-465 Łódź, sekretariat  

 

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów 

plików, które nie są ogólnie dostępne  

Nie  

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod 

adresem: (URL)  

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi sprzątania terenu 

zewnętrznego „Bionanopark” sp. z o.o., Łódź, ul. Dubois 114/116  

Numer referencyjny: BNP/ZP-10/2019  

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog 

techniczny  

Nie  

 

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi  

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych  

Zamówienie podzielone jest na części:  

Nie  

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w 

odniesieniu do:  

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup 

części:  

 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie 

jednemu wykonawcy:  

 

 

 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku 

partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, 

usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia są usługi sprzątania terenu 

zewnętrznego „Bionanopark” sp. z o.o., Łódź, ul. Dubois 114/116 w zakresie: 1. sprzątania 

terenu przyległego do budynków „Bionanopark” sp. z o.o.; 2. odśnieżania dachów (w tym 

tarasów) budynków „Bionanopark” sp. z o.o.; 3. sprzątania terenu bezpośrednio przyległego 

do ogrodzenia nieruchomości od strony ulicy Dubois, 4. sprzątania parkingu 

wielopoziomowego znajdującego się przy budynku C, tarasów zewnętrznych budynków 

"Bionanopark" sp. z o.o. Opis przedmiotu zamówienia ze wskazaniem informacji o terenie 

objętym przedmiotem zamówienia, podaniem wymaganych czynności do wykonania przez 

Wykonawcę i ich częstotliwości oraz zakres obowiązków Wykonawcy zawarte zostały w 

rozdziale 3 SIWZ oraz w Załączniku nr 1A do SIWZ Szkic sytuacyjny terenu zewnętrznego 

"Bionanopark" sp. z o.o. stanowiącym jej integralną część. Ponadto szczegółowe wymagania 

jak i obowiązki Wykonawcy związane z realizacją przedmiotu zamówienia zawarte zostały w 

treści SIWZ oraz w treści Załącznika nr 6 do SIWZ Istotne dla stron postanowienia, które 

zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy stanowiącym jej integralną część.  



 

II.5) Główny kod CPV: 90910000-9  

Dodatkowe kody CPV:  

Kod CPV 

90914000-7 

90610000-6 

90620000-9 

77310000-6 

 

 

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia):  

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

 

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita 

maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego 

systemu zakupów)  

 

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 

lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie  

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone 

zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:  

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została 

zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system 

zakupów:  

miesiącach:    lub dniach:  

lub  

data rozpoczęcia: 2020-03-01   lub zakończenia: 2022-02-28  

 

II.9) Informacje dodatkowe:  

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM  

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów  

Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w tym zakresie.  

Informacje dodatkowe  

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  

Określenie warunków: Warunek sytuacji finansowej lub ekonomicznej zostanie uznany za 

spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w 

zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę 

gwarancyjną o wartości min. 250.000,00 PLN. W celu potwierdzenia spełniania warunku 

sytuacji ekonomicznej lub finansowej Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia 

oprócz aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia, stanowiącego wstępne 

potwierdzenie, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu 

dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę 

gwarancyjną min. 250.000,00 PLN.  



Informacje dodatkowe  

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa  

Określenie warunków: Warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej zostanie 

uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 

okresie wykonał lub wykonuje należycie co najmniej 2 usługi, z których każda trwała 

minimum 12 miesięcy i każda odpowiadała rodzajowo usłudze stanowiącej przedmiot 

zamówienia o wartości nie mniejszej niż 200.000,00 PLN brutto. Za usługę odpowiadającą 

rodzajowo usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia, Zamawiający uzna wykonanie lub 

wykonywanie prac na terenie obejmującym swoim zakresem: - sprzątanie i pielęgnację 

terenów zielonych o powierzchni co najmniej 20.000m²; - codzienne zamiatanie utwardzonej 

powierzchni parkingów dróg pieszych i kołowych powierzchni co najmniej 8 000m²; - 

sprzątanie parkingu wielopoziomowego o powierzchni co najmniej 1 500 m²; - odśnieżanie 

dachów o powierzchni co najmniej 2 500m²; - zimowe utrzymanie terenów utwardzonych o 

powierzchni minimum 8 000m² wraz z wywożeniem śniegu. W celu potwierdzenia spełniania 

warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca zobowiązany będzie 

do przedłożenia oprócz aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia, stanowiącego 

wstępne potwierdzenie, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w 

postępowaniu, wykazu 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 wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały 

wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są 

wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne 

dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w 

przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej 

przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych 

dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 

nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte 

wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 

składania ofert. Wykonawca jest zobowiązany udokumentować należyte wykonanie 

(wykonywanie) co najmniej 2 usługi, z których każda trwała minimum 12 miesięcy i każda 

odpowiadała rodzajowo usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia o wartości nie mniejszej 

niż 200.000,00 PLN brutto.  

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji 

zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: 

Nie  

Informacje dodatkowe:  

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA  

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp  

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 

ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: 

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)  

 

 

 

 

 



 

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)  

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU 

WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ 

SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA 

SELEKCJI  

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu  

Tak  

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji  

Nie  

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 

UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:  

1. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 

wykazania braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. 

2.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; 3. 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, lub inny dokumentu 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. 4. Oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z 

opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. 

o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U.19.1170 z późn. zm.).  

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 

UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP  

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:  

1. Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę 

gwarancyjną min. 250.000,00 PLN; 2. 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 wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których 

usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały 

wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są 

referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były 

wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z 



uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać 

tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub 

ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte 

wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 

składania ofert. Wykonawca jest zobowiązany udokumentować należyte wykonanie 

(wykonywanie) co najmniej 2 usługi, z których każda trwała minimum 12 miesięcy i każda 

odpowiadała rodzajowo usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia o wartości nie mniejszej 

niż 200.000,00 PLN brutto. Za usługę odpowiadającą rodzajowo usłudze stanowiącej 

przedmiot zamówienia, Zamawiający uzna wykonanie lub wykonywanie prac na terenie 

obejmującym swoim zakresem: - sprzątanie i pielęgnację terenów zielonych o powierzchni co 

najmniej 20.000m²; - codzienne zamiatanie utwardzonej powierzchni parkingów dróg 

pieszych i kołowych powierzchni co najmniej 8 000m²; - sprzątanie parkingu 

wielopoziomowego o powierzchni co najmniej 1 500 m²; - odśnieżanie dachów o powierzchni 

co najmniej 2 500m²; - zimowe utrzymanie terenów utwardzonych o powierzchni minimum 8 

000m² wraz z wywożeniem śniegu.  

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:  

 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 

UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP  

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)  

1) Na potwierdzenie zgodności oferty z treścią SIWZ Wykonawca zobowiązany jest do 

przedłożenia a) Załącznika nr 1 – Formularz Ofertowy, b) dowodu wniesienia wadium – 

szczegóły w rozdziale 8 SIWZ; 2) Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej - w przypadku przynależności do tej samej 

grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź 

informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 

konkurencji w postępowaniu - w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, na 

podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp Wykonawca zobowiązany jest złożyć ww. 

oświadczenie w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o 

której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, tj. informacji z otwarcia ofert. 3) Pełnomocnictwo 

dla ustanowionego pełnomocnika, w przypadku składania ofert przez Wykonawców 

ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia i/lub pełnomocnictwo dla ustanowionego 

pełnomocnika do podpisania oferty, jeśli z dokumentów Wykonawcy nie wynika umocowanie 

do działania w firmie. 4) Jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków, o których 

mowa w pkt. III.1.2) i III.1.3) ogłoszenia polega na zdolnościach technicznych lub 

zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od 

charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych 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 szczegóły w pkt. 5.4, 5.5 

i 5.6. SIWZ. 5)Informacja o dokumentach składanych przez Wykonawców mających siedzibę 

lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zawarta jest w 

podrozdziale 6.A SIWZ.  

SEKCJA IV: PROCEDURA  

IV.1) OPIS  

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony  

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:  



Tak  

Informacja na temat wadium  

Zamawiający ustalił wadium w wysokości 5.000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy 00/100 PLN) 

- szczegóły w rozdziale 8 SIWZ.  

 

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:  

Nie  

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:  

 

 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia 

do ofert katalogów elektronicznych:  

Nie  

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert 

katalogów elektronicznych:  

Nie  

Informacje dodatkowe:  

 

 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:  

Nie  

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej  

Nie  

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty 

zasadniczej:  

Nie  

 

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w 

postępowaniu  

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo 

innowacyjne)  

Liczba wykonawców    

Przewidywana minimalna liczba wykonawców  

Maksymalna liczba wykonawców    

Kryteria selekcji wykonawców:  

 

 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:  

Umowa ramowa będzie zawarta:  

 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:  

 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:  

 

Informacje dodatkowe:  

 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:  

 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące 

dynamicznego systemu zakupów:  



 

Informacje dodatkowe:  

 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w 

formie katalogów elektronicznych:  

 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do 

sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:  

 

 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna  

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, 

przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie  

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:  

 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:  

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu 

przedmiotu zamówienia:  

 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji 

elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:  

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:  

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą 

warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):  

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji 

technicznych w zakresie połączeń:  

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:  

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:  

 

Czas trwania:  

 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do 

następnego etapu:  

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:  

 

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:  

IV.2.2) Kryteria  

Kryteria Znaczenie 

Cena 100,00 

 

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg 

nieograniczony)  

Tak  

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne  

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem  

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:  

 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych 



bez przeprowadzenia negocjacji  

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:  

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):  

 

Informacje dodatkowe  

 

 

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego  

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:  

 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego 

przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający 

przewiduje nagrody:  

 

Wstępny harmonogram postępowania:  

 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:  

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:  

 

 

Informacje dodatkowe:  

 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego  

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą 

odpowiadać wszystkie oferty:  

 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom 

poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia:  

 

Informacje dodatkowe:  

 

IV.4) Licytacja elektroniczna  

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:  

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji 

elektronicznej:  

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w 

tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:  

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych 

wysokości postąpień:  

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:  

Czas trwania:  

 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego 

etapu:  

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:  

Data: godzina:  

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:  

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:  



 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w 

sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:  

 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:  

 

Informacje dodatkowe:  

IV.5) ZMIANA UMOWY  

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak  

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:  

Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w 

stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w 

następujących przypadkach: 1. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia 

istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 2. Strony zgodnie 

oświadczają, że odstąpienie od umowy w przypadku określonym w ust. 1 nastąpi w terminie 

30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, bez naliczania kar 

umownych. 3. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty 

na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, że konieczność wprowadzenia 

takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy. 4. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany treści umowy w przypadku 

okoliczności, których nie można przewidzieć na etapie wszczęcia postępowania, m. in. w 

sytuacji zmian wynikających z procedur wewnętrznych Zamawiającego wpływających na 

specyfikę przedmiotu zamówienia, konieczność zorganizowania nieprzewidzianych 

konferencji, eventów itp. lub z uwagi na nieprzewidziane okoliczności, które mogą wyniknąć 

w trakcie procesów badawczych i np. przedłużające się postępowanie, powodujące, że strony 

nie zawrą umowy do dnia 17.01.2020 r. 5. Zamawiający dopuszcza zmiany treści umowy w 

przypadku, gdy zaistnieje istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy w 

dotychczasowym brzmieniu nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 6. Jeżeli następstwem działania Wykonawcy jest 

wyrządzenie szkody osobom trzecim, za które Zamawiający ponosi odpowiedzialność jak za 

własne działanie lub zaniechanie – Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia szkody 

Zamawiającemu z dniem, w którym roszczenie odszkodowawcze stanie się wymagalne 

względem Zamawiającego. 7. W przypadku opóźnienia w spełnieniu świadczenia 

odszkodowawczego, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu odsetki umowne w wysokości 

równej dwukrotności odsetek ustawowych. 8. Wykonawca oświadcza, że zrzeka się 

domagania od Zamawiającego zwrotu świadczeń spełnionych w miejsce Zamawiającego, o 

których mowa w pkt. 6 i 7. 9. Strony zgodnie ustalają, że wyłączają odpowiedzialność 

Zamawiającego wobec Wykonawcy z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od niniejszej 

umowy lub jej rozwiązania w przypadkach przewidzianych na podstawie Kodeksu cywilnego 

oraz określonych w niniejszej umowie, a także we wszystkich innych przypadkach 

wywołanych nie wykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy przez Wykonawcę. 10. 

Wykonawca przyjmuje na siebie odpowiedzialność wobec Zamawiającego z tytułu niniejszej 

umowy na zasadzie winy w okresie jej trwania oraz po jej ustaniu i oświadcza, że 

odpowiedzialny jest względem Zamawiającego za szkody wynikłe z niewykonania lub 

nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę lub osoby, którym powierza on 

wykonanie czynności objętych niniejszą umową, jeżeli szkoda powstała wskutek zdarzenia, 

które miało miejsce w okresie trwania umowy. 11. Zamawiający przewiduje zmianę treści 

umowy na skutek zmian legislacyjnych przewidzianych w powszechnie obowiązujących 



przepisach prawa w odniesieniu do usług objętych przedmiotem zamówienia. 12. 

Zamawiający dopuszcza zmiany umowy w zakresie wynagrodzenia w przypadku zmiany: 1) 

stawki podatku od towarów i usług, 2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę 

ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę, 3) zasad podleganiu ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 4) 

zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których 

mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych - jeśli 

zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 13. 

Zamawiający dokona zmiany ceny w przypadku zmiany wysokości stawki podatku VAT 

(poprzez wprowadzenie nowej stawki VAT na usługę objętą umową). Wykonawca 

wnioskujący o podwyższenie wysokości wynagrodzenia z powodów o których mowa w pkt. 

12 zobowiązany będzie do wykonania następujących czynności: 1) Przedłożenia 

Zamawiającemu sposobu obliczenia ceny w ofercie z uwzględnieniem sposobu obliczenia 

wynagrodzenia osób realizujących umowę ze strony Wykonawcy w kontekście ww. 

należności o których mowa w pkt. 12 ppkt. 1-3, oraz 2) Przedłożenie wyliczenia ceny i 

obliczenia wynagrodzenia osób realizujących umowę ze strony Wykonawcy, w kontekście 

wprowadzonych zmian ww. należności o których mowa w pkt. 12 ppkt 1-3, jeżeli zmiany te 

będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 14. Zamawiający po 

otrzymaniu wskazanych powyżej informacji określonych w pkt. 13 dokona ich sprawdzenia i 

podejmie decyzję co do ewentualnego podniesienia wysokości wynagrodzenia.  

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):  

 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym  

 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu:  

Data: 2019-12-16, godzina: 09:00,  

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia 

(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):  

Nie  

Wskazać powody:  

 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu  

> język polski  

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 

ofert)  

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 

przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 

niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone 

na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie  

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli 

środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, 

które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części 

zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie  

IV.6.6) Informacje dodatkowe:  



1. KLAUZULA INFORMACYJNA: 1.1 Zamawiający działając na mocy art. 13 

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 2016 r., str. 1-88), zwanego dalej: 

„RODO", informuje Pana/Panią , że: Administratorem Danych Osobowych jest: 

„Bionanopark” sp. z o.o. ul. Dubois 114/116, 93-465 Łódź. 1.2. W Spółce, funkcjonuje adres 

e-mail: rodo@bionanopark.pl Inspektora Ochrony Danych udostępniony w „Bionanopark” sp. 

z o.o. osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez Spółkę. 1.3 Dane osobowe będą 

przetwarzane w celu: a) przeprowadzenia postępowania o udzielenie Zamówienia; b) 

wyłonienia wykonawcy oraz udzielenia Zamówienia poprzez zawarcie Umowy; c) 

przechowywania dokumentacji postępowania o udzielenie Zamówienia na wypadek kontroli 

prowadzonej przez uprawnione organy i podmioty; d) przekazania dokumentacji 

postępowania o udzielenie Zamówienia do archiwum, a następnie jej zbrakowania (trwałego 

usunięcia i zniszczenia); w zakresie: dane zwykłe - imię, nazwisko, zajmowane stanowisko, 

miejsce pracy oraz posiadane kwalifikacje zawodowe wymagane do spełnienia warunków 

udziału w postępowaniu/realizacji Umowy, a także w przypadku złożenia pełnomocnictwa, 

oświadczeń i innych dokumentów - dane osobowe w nim zawarte. 1.4 Podstawą prawną 

przetwarzania danych osobowych przez Spółkę jest art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO, przy czym za 

prawnie uzasadniony interes Spółki wskazuje się konieczność przeprowadzenia postępowania 

o udzielenie Zamówienia. 1.5. Dane osobowe będą udostępniane innym odbiorcom, jeżeli 

przepisy szczególne tak stanowią. 1.6 Dane osobowe mogą być przekazane do państwa 

nienależącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (państwa trzeciego) lub organizacji 

międzynarodowej w rozumieniu RODO, w ramach powierzenia przetwarzania danych 

osobowych lub udostępnienia na mocy przepisów prawa, przy czym, zawsze przy spełnieniu 

jednego z warunków: a) Komisja Europejska stwierdziła, że to państwo trzecie lub 

organizacja międzynarodowa zapewnia odpowiedni stopień ochrony danych osobowych, 

zgodnie z art. 45 RODO, b) państwo trzecie lub organizacja międzynarodowa zapewnia 

odpowiednie zabezpieczenia i obowiązują tam egzekwowalne prawa osób, których dane 

dotyczą i skuteczne środki ochrony prawnej, zgodnie z art. 46 RODO, c) zachodzi przypadek, 

o którym mowa w art. 49 ust. 1 akapit drugi RODO, przy czym dane te zostaną wówczas w 

sposób odpowiedni zabezpieczone, a Wykonawca ma prawo do uzyskania dostępu do kopii 

tych zabezpieczeń pod wskazanym w pkt 1.2 adresem e-mail. 1.7 Dane osobowe będą 

przechowywane zgodnie z przepisami prawa w okresie przeprowadzenia postępowania o 

udzielenie Zamówienia, realizacji Umowy oraz przez okres, w którym Spółka będzie 

realizowała cele wynikające z prawnie uzasadnionych interesów administratora danych, które 

są związane przedmiotowo z Umową lub obowiązkami wynikającymi z przepisów prawa 

powszechnie obowiązującego. 1.8 Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do danych 

osobowych Pani/Pana dotyczących oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo 

do przenoszenia danych. 1.9 Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

tzn. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 1.10 Podanie danych osobowych jest 

dobrowolne, niemniej jednak bez ich podania nie jest możliwe dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie Zamówienia. 1.11. Spółka nie będzie przeprowadzać 

zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania na podstawie podanych 

danych osobowych. 1.12. Wykonawca zobowiązuje się poinformować w imieniu 

Zamawiającego wszystkie osoby fizyczne kierowane do realizacji Zamówienia oraz osoby 

fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, które zostaną wskazane jako podwykonawca, a 

których dane osobowe zawarte są w składanej ofercie lub jakimkolwiek załączniku lub 

dokumencie składanym w postępowaniu o udzielenie Zamówienia, o: 1.12..1 fakcie 



przekazania danych osobowych Zamawiającemu; 1.12.2. przetwarzaniu danych osobowych 

przez Zamawiającego; 1.12.3. na mocy art. 14 RODO, Wykonawca zobowiązuje się wykonać 

w imieniu Zamawiającego obowiązek informacyjny wobec osób, o których mowa w ust. 2, 

przekazując im treść klauzuli informacyjnej, o której mowa w ust. 1, wskazując jednocześnie 

tym osobom Wykonawcę jako źródło pochodzenia danych osobowych, którymi dysponował 

będzie Zamawiający. 2.Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana w niniejszym 

postępowaniu przed podpisaniem umowy, zobowiązany będzie do przedłożenia dokumentu 

potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w wysokości 5% 

ogólnej wartości umowy.  

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  

 

 

 

 

 


