INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH
01-494 Warszawa, ul Księcia Bolesława 6
Internet: www.itwl.pl
DZIAŁ PRZETARGÓW I ZAOPATRZENIA
SEKCJA PRZETARGÓW
tel.: 261 851 482
fax: 261 851 450
e-mail: przetargi@itwl.pl

Warunki płatności:
PEKAO S.A.
ul. Młynarska 16
01-194 Warszawa
nr konta: 88124059181111000049094891
NIP: 525-000-72-82,
REGON: 010401369

OGŁOSZENIE
USŁUGI SPOŁECZNE

Zamawiający:

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
01-494 Warszaw a ul. Księcia Bolesław a 6
tel.: 261 851 482, fax: 261 851 450

Przedmiot zamówienia:

Usługa polegająca na całodobowej, bezpośredniej ochronie
fizycznej osób i mienia obiektów Instytutu Technicznego Wojsk
Lotniczych, zlokalizowanych w Warszawie przy ul. Księcia
Bolesława 6, ul. Kolskiej 13 oraz ul. Ostroroga 35A.

CPV:

79710000-4 Usługi ochroniarskie, 79715000 – 9 Usługi patrolowe

Tryb postępowania:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone
jest w trybie zamówienia na usługi społeczne w oparciu
o art. 138o ustawy pzp, o wartości zamówienia mniejszej,
niż 750 000 euro.

Warszawa, dnia 19.12.2018r.

Nr postępowania 42/D-83/0083/P/2018/U
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Postanowienia ogólne.
Opis przedmiotu zamówienia i informacja o możliwości składania ofert częściowych.
Termin wykonania zamówienia.
Warunki udziału w postępowaniu, podstawy wykluczenia oraz opis sposobu dokonywania
oceny spełnienia tych warunków.
Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału
w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.
Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów wraz ze wskazaniem osób uprawnionych do
porozumiewania się z Wykonawcami.
Wyjaśnienie i zmiana treści Ogłoszenia.
Termin związania ofertą.
Opis sposobu przygotowywania ofert.
Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
Opis sposobu obliczenia ceny.
Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, waga kryteriów
i sposobu oceny ofert.
Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Ogólne warunki umowy.
Wymagania dotyczące wadium.
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Załączniki.

1. Postanowienia ogólne
1.1 Nazwa (firma) i adres Zamawiającego:

1.2

1.3
1.4

1.5

1.6

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych,
01- 494 Warszawa
ul. Księcia Bolesława 6
Numer konta bankowego: 88124059181111000049094891
Prowadzący sprawę: Sekcja Przetargów - Działu Przetargów i Zaopatrzenia
Adres poczty elektronicznej: przetargi@itwl.pl
Adres strony internetowej: www.itwl.pl
tel.: 261 851 482, fax: 261 851 450
Tryb udzielenia zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu w oparciu o przepisy ustawy z dnia
29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018r. poz. 1986 – tekst jednolity) oraz
przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie, oraz w oparciu o przepisy zawarte
w rozdziale 6 ustawy Pzp.
Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
Ilekroć w niniejszym ogłoszeniu jest mowa o:
a) ustawie Pzp – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. 2018r. poz. 1986 tekst jednolity),
b) Wykonawcy – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę
organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie
zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia
publicznego,
c) obowiązku złożenia oferty lub innego wymaganego niniejszym Ogłoszeniem dokumentu
„w formie pisemnej” - należy przez to rozumieć obowiązek złożenia przez Wykonawcę
oświadczenia woli w sposób określony w art. 78 § 1 ustawy z dnia 23.04.1964r. Kodeks
Cywilny (Dz.U.1964r. Nr 16, poz. 93 ze zm.) tj. - wyłącznie sposób polegający na złożeniu
własnoręcznego podpisu na minimum ostatniej stronie dokumentu zawierającego
oświadczenie woli przez każdego autora objętego nim oświadczenia woli. Podpis
powinien być złożony przez osobę umocowaną do składania oświadczeń woli
w imieniu i na rzecz Wykonawcy, co najmniej w zakresie objętym niniejszym
postępowaniem, w sposób umożliwiający jej identyfikację tj. zgodnie z formą
reprezentacji Wykonawcy, określoną w dokumencie rejestrowym lub innym dokumencie,
właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy. Dokument nie musi być spisany
osobiście, może być sporządzony ręcznie lub mechanicznie.
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.
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), dalej „RODO”, informujemy, że:
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Techniczny Wojsk
Lotniczych ul. Księcia Bolesława 6, 01-494 Warszawa;
b) z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Instytucie Technicznym Wojsk Lotniczych
może Pani/Pan skontaktować się poprzez adres e-mail: iodo@itwl.pl;
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
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d)

e)

f)

g)
h)

w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.
1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp,
przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli
czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy;
obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp,
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
posiada Pani/Pan:





i)

na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa
w art. 18 ust. 2 RODO;
 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących
narusza przepisy RODO;
nie przysługuje Pani/Panu:





1.7

na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących;
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

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;
Zamawiający udostępnia dokumenty niezbędne dla sporządzenia oferty oraz wszelkie
informacje i wyjaśnienia na stronie internetowej bip.itwl.pl od dnia zamieszczenia ogłoszenia
o zamówieniu w BIP oraz na swojej stronie internetowej www.itwl.pl.

2. Opis przedmiotu zamówienia i informacja o możliwości składania ofert częściowych
2.1 Przedmiot zamówienia: Usługa polegająca na całodobowej, bezpośredniej ochronie fizycznej
osób i mienia obiektów Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych, zlokalizowanych
w Warszawie przy ul. Księcia Bolesława 6, ul. Kolskiej 13 oraz ul. Ostroroga 35A.
2.2 Wspólny słownik zamówień (kod CPV): 79710000-4 Usługi ochroniarskie, 79715000 – 9
usługi patrolowe.
2.3 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do Ogłoszenia.
2.4 Miejsce realizacji zamówienia:
a) w granicach kompleksów nieruchomości wojskowych, do których Instytut Techniczny Wojsk
Lotniczych (ITWL) posiada tytuł prawny, zlokalizowanych w Warszawie przy ul. Księcia
Bolesława 6, ul. Kolskiej 13, ul. Ostroroga 35A,
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b) na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej - konwojowanie mienia.
2.5

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć tylko
jedną ofertę.
2.6 Dodatkowe informacje związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
a) Wymagana jest należyta staranność przy realizacji przedmiotowego zamówienia,
b) Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadnianie będą przez
Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy,
c) Sposób realizacji zadań ochrony kompleksów będzie kontrolowany przez upoważnione
przez Zamawiającego osoby,
d) Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób (oraz osób
na zastępstwo), na podstawie umowy o pracę wykonujących wskazane przez
Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia. Umowa o pracę musi być
zawarta zgodnie z ustawą z dnia 26.06.1974r. Kodeks pracy (tekst jednolity Dz.U. 2018
poz. 108). Zamawiający będzie weryfikował przedmiotowe stosunki pracy w trakcie
realizacji umowy. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego Wykonawca przedłoży do
wglądu kopie umów o pracę zawartych przez Wykonawcę z pracownikami świadczącymi
usługi. W tym celu Wykonawca zobowiązany będzie do uzyskania od pracowników zgody
na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.
Ze względu na charakter usługi Zamawiający nie dopuszcza, aby zadania ochrony
realizowały osoby posiadające status osoby niepełnosprawnej.
e) Wykonawca zapewni prowadzenie konwojów materiałów niebezpiecznych oraz materiałów
niejawnych na zlecenie Zamawiającego,
f) Wykonawca musi mieć możliwość zabezpieczenia swojej broni. Zamawiający wymaga, aby
pracownicy ochrony przewidziani do realizacji zamówienia posiadali legitymację osoby
dopuszczonej do posiadania broni zgodnie z ustawą z dnia 21.05.1999r. o broni i amunicji
(tekst jednolity Dz.U. 2017 poz. 1839) – dotyczy wyłącznie usługi konwoju.
g) Wykonawca musi zapewnić przeprowadzenie szkoleń strzeleckich, dla pracowników
konwoju, przynajmniej raz na kwartał z etatowej broni, oraz przedstawić po odbytym
szkoleniu strzeleckim listę strzelań wraz z wynikami, komendantowi ochrony
Zamawiającego,
h) Wykonawca musi używać do zabezpieczenia łączności sprzętu posiadającego
homologację Ministerstwa Łączności,
i) Wykonawca powinien zabezpieczyć łączność radiotelefoniczną i telefoniczną (w tym
posiadać 3 szt. radiostacji bazowych oraz 1 szt. radiostacji mobilnej w przypadku własnego
grupy interwencyjnej) wraz z ważnym pozwoleniem radiowym wydanym przez Prezesa
Urzędu Komunikacji Elektronicznej na używanie radiowych urządzeń nadawczych lub
nadawczo-odbiorczych w służbie radiokomunikacyjnej ruchomej lądowej typu
dyspozytorskiego wraz z ustaleniem warunków wykorzystania częstotliwości radiowych
o zasięgu regionalnym obejmującym obiekty Zamawiającego przy ul. Księcia Bolesława 6,
ul. Kolskiej 13, ul. Ostroroga 35A, które muszą być wpisane do pozwolenia radiowego
tj. warunków częstotliwości (na czas trwania umowy), wydane na podstawie ustawy z dnia
16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne (tekst jedn. Dz.U. 2018 poz. 1954),
j) Wykonawca zobowiązany jest do wymiany pracownika, który dopuścił się rażących
uchybień w czasie wykonywania czynności ochronnych na pracownika posiadającego co
najmniej takie same kwalifikacje i uprawnienia,
k) Wykonawca zobowiązany będzie, w uzgodnieniu z komendantem ochrony oraz
administratorem systemu alarmowego Zamawiającego, do przeszkolenia swojego
personelu odnośnie prawidłowej obsługi zainstalowanych na obiektach systemów
alarmowych i telewizji przemysłowej,
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l) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany będzie w dniu podpisania
umowy do przekazania Zamawiającego wykazu wszystkich pracowników ochrony
przewidzianych do ochrony poszczególnych kompleksów wraz z podaniem numeru
i podmiotu wydającego legitymacje posiadane przez pracowników. Wykonawca musi
zagwarantować stabilność składu osobowego zespołu pracowników realizujących
przedmiot zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo opiniowania obsady stanowisk
szefa ochrony i dowódców zmian oraz zgłaszania wniosków i opiniowania zasadności
dokonywania zmian w składzie zespołu realizującego ochronę. Wykonawca będzie
przekazywał Zamawiającemu do 25 każdego miesiąca wykaz pracowników ochrony
pełniących dyżur w miesiącu następnym,
m) Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia dokumentacji zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 19.06.1999r. w sprawie ochrony
przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne terenów komórek i jednostek
organizacyjnych resortu obrony narodowej (tekst jednolity Dz.U. 2014 poz. 1770),
n) Za zachowanie porządku i stanu sanitarnohigienicznego w pomieszczeniach służbowych
i socjalnych wykorzystywanych przez pracowników ochrony, będzie odpowiadał
Wykonawca.
2.7 W sprawie wizji lokalnej osobami upoważnionymi są: Pan Marian BEGIEDZA, Pan F. Jerzy
KLAMECKI. Osoba, która ze strony Wykonawcy będzie dokonywała wizji lokalnej powinna
okazać co najmniej upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli
"ZASTRZEŻONE” oraz zaświadczenie o odbytym przeszkoleniu w zakresie ochrony
informacji niejawnych, zgodnie z art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 05.08.2010r. o ochronie
informacji niejawnych (tekst jedn. Dz.U. 2018, poz. 412). Wniosek o wyznaczenie terminu
wizji lokalnej należy przesłać mailowo na adres przetargi@itwl.pl.
2.8 Miejsce realizacji zamówienia: obiekty Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych,
zlokalizowane w Warszawie przy ul. Księcia Bolesława 6, ul. Kolskiej 13, ul. Ostroroga 35A.
2.9 Uwaga! Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez wskazywania
przyczyn. W takim przypadku Wykonawcy nie będzie przysługiwało w stosunku do
Zamawiającego żadne roszczenie odszkodowawcze.

3.

Termin wykonania zamówienia
Termin realizacji zamówienia 2 lata od daty podpisania umowy.

4.

Warunki udziału w postępowaniu, podstawy wykluczenia oraz opis sposobu
dokonywania oceny spełnienia tych warunków
4.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.a)
nie podlegają wykluczeniu z postępowania,
1.b)
spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez
Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu.
4.2 Zgodnie z treścią art. 22 ust. 1 a oraz ust. 1 b ustawy Pzp o udzielenie zamówienia mogą
ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
A. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów. Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca
posiada:
1) koncesję MSWiA na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób
i mienia, wydaną na podstawie ustawy z dnia 22.08.1997r. o ochronie osób i mienia
(tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 2142),
2) świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego III stopnia o klauzuli „POUFNE" wydane
przez ABW lub SKW, na podstawie art. 54 i 55 ustawy z dnia 05.08.2010r. o ochronie
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informacji niejawnych (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz.412),
3) pozwolenie radiowe na używanie radiowych urządzeń nadawczych lub nadawczoodbiorczych w służbie radiokomunikacyjnej ruchomej lądowej typu dyspozytorskiego
wraz z ustaleniem warunków wykorzystania częstotliwości radiowych o zasięgu
regionalnym obejmującym obiekty Zamawiającego przy ul. Księcia Bolesława 6,
ul. Kolskiej 13, ul. Ostroroga 35A, wydane na podstawie ustawy z dnia 16.07.2004r.
Prawo telekomunikacyjne (tekst jedn. Dz.U. 2018 poz. 1954).

B. sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Warunek ten zostanie uznany jako spełniony, jeżeli:
Wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej
niż 1 000 000,00 zł. (jeden milion złotych), w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc
przed upływem terminu składania ofert.

C. zdolności technicznej lub zawodowej. Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli:
C1. Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert
w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
należycie wykonał, co najmniej 1 usługę trwającą nieprzerwanie przez okres, co
najmniej 12 kolejnych miesięcy, polegające na ochronie fizycznej osób i mienia
obiektu wojskowego, świadczoną w sposób ciągły przez minimum 1 rok dla jednego
Zleceniobiorcy, o wartości usługi (umowy) za okres 12 miesięcy, co najmniej
1 000 000,00 zł brutto (jeden milion zł).
Uwaga:
1) wartość wykazanej usługi za 1 rok jej świadczenia musi wynosić, co najmniej
1 000 000,00 zł brutto. W przypadku wykazania usługi świadczonej przez np. 2 lata
jej wartość musi wynosić, co najmniej 2 000 000,00 zł. brutto, 3 lata - co najmniej
3 000 000,00 zł brutto itd.
2) Wykonawca, który świadczy usługę jeszcze niezakończoną, ale na podstawie
umowy zawartej na dłużej niż jeden rok, może wykazać taką usługę dla
potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu pod warunkiem, że:
a) zakończył, co najmniej roczne świadczenie tej usługi, w okresie ostatnich trzech
lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie,
b) wykaże, że wyżej wymieniona usługa świadczona była w sposób należyty,
3) przez „obiekt wojskowy” należy rozumieć obiekt wojskowy zdefiniowany w „Instrukcji
o ochronie obiektów wojskowych” Szt. Gen. 1686/2017.
C2. Wykonawca dysponuje:
1) kancelarią tajną lub inną komórką organizacyjną odpowiedzialną za przetwarzanie
materiałów niejawnych, zgodnie z art. 42 i 44 ustawy z dnia 05.08.2010r.
o ochronie informacji niejawnych (tekst jedn. Dz.U. 2018 r., poz. 412);
2) pełnomocnikiem ds. ochrony informacji niejawnych posiadającym poświadczenie
bezpieczeństwa umożliwiające dostęp do informacji niejawnych, co najmniej
„POUFNE” oraz posiadającym zaświadczenie o odbytym przeszkoleniu w zakresie
ochrony informacji niejawnych, zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 05.08 2010r.
o ochronie informacji niejawnych (tekst jedn. Dz.U. 2018r., poz. 412);
3) pracownikami ochrony, którzy będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
posiadają legitymacje kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, wydane na
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podstawie ustawy z dnia 22.08.1997r. o ochronie osób i mienia (tekst jedn.
Dz.U. 2018 poz. 2142);
4) Szefem ochrony i dowódcami zmian, posiadającymi legitymacje kwalifikowanych
pracowników ochrony fizycznej, wydane na podstawie ustawy z dnia 22.08.1997r.
o ochronie osób i mienia (tekst jedn. Dz.U. 2018 poz. 2142),
5) pracownikami ochrony fizycznej, szefem ochrony, dowódcami zmian
posiadającymi poświadczenia bezpieczeństwa umożliwiające dostęp do informacji
niejawnych o klauzuli, co najmniej „POUFNE” oraz zaświadczenia o odbytym
przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych, zgodnie z art. 21 ust. 1
ustawy z dnia 05.08.2010r. o ochronie informacji niejawnych (tekst jedn. Dz.U.
2018 poz. 412),
6)

pracownikami ochrony fizycznej do zabezpieczenia konwoi, posiadającymi
legitymacje osób dopuszczonych do posiadania broni, zgodnie z ustawą z dnia
21.05.1999 r. o broni i amunicji (tekst jednolity Dz.U. 2017 poz. 1839),
7) pracownikami grupy interwencyjnej posiadającymi, co najmniej pisemne
upoważnienia kierownika jednostki organizacyjnej do dostępu do informacji
niejawnych o klauzuli "ZASTRZEŻONE” oraz aktualne zaświadczenia o odbytym
przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych, zgodnie z art. 21 ust. 4
ustawy z dnia 05.08.2010r. o ochronie informacji niejawnych (tekst jedn. Dz.U.
2018 poz. 412),
8) administratorem systemu teleinformatycznego oraz inspektorem bezpieczeństwa
teleinformatycznego, posiadającymi, co najmniej pisemne upoważnienia
kierownika jednostki organizacyjnej do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli
„ZASTRZEŻONE” oraz zaświadczenia o odbytym specjalistycznym przeszkoleniu
przez ABW lub SKW w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego, zgodnie
z art. 52 ust. 4 ustawy z dnia 05.08.2010r. o ochronie informacji niejawnych oraz
aktualne zaświadczenia o odbytym przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji
niejawnych, zgodnie z art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 05.08.2010 r. o ochronie
informacji niejawnych (tekst jedn. Dz.U. 2018 poz. 412),
9) pracownikiem biura przepustek, posiadającym pisemne upoważnienie kierownika
jednostki organizacyjnej do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli
„ZASTRZEŻONE" oraz zaświadczenie o odbytym przeszkoleniu w zakresie
ochrony informacji niejawnych zgodnie z ustawą z dnia 05.08.2010 r. o ochronie
informacji niejawnych (tekst jedn. Dz.U. 2018 poz. 412).
4.3 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą brak podstaw
wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiający
dodatkowo przewiduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy
Pzp, tj.: 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. 2017 poz. 1508 oraz
z 2018 poz. 149, 398, 1544 i 1629) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem
wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym
postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspo-kojenia 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. 2017 poz. 2344 i 2491 oraz
z 2018 poz. 398, 685, 1544 i 1629).
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4.4 Zgodnie z art. 25 ust. 1, pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych, Zamawiający wymaga wykazania przez Wykonawców zgodności
oferowanych usług z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego, w zakresie:
4.a)
zgodności działań Wykonawca z normą PN-EN ISO 9001.
4.b)
posiadania
przez
Wykonawcę
akredytację
bezpieczeństwa
systemu
teleinformatycznego, udzieloną przez kierownika jednostki organizacyjnej, do
przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „ZASTRZEŻONE”, zgodnie z art. 48
ustawy
z
dnia
05.08.2010r.
o ochronie informacji niejawnych (tekst jedn. Dz.U. 2018 poz. 412).
4.5

W przypadku, gdy w postępowaniu o udzielenie zamówienia biorą udział Wykonawcy
występujący wspólnie, warunek, o którym mowa:
a) w pkt 4.1. lit. A) - musi spełniać każdy z nich samodzielnie,
b) w pkt 4.2. lit. B), lit. C) - musi spełniać co najmniej jeden Wykonawca samodzielnie,
c) w pkt 4.3. - brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia,
w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1ustawy Pzp, musi wykazać
każdy z nich oddzielnie (samodzielnie),
d) w pkt 4.4. - musi spełniać każdy z nich samodzielnie.

4.6

Zamawiający nie dopuszcza powoływania się na zasoby innych podmiotów, w celu
spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom tylko
w zakresie wsparcia grupy interwencyjnej.
W przypadku, gdy Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia
w zakresie wsparcia grupy interwencyjnej podwykonawcom, Wykonawca musi wykazać, że
podwykonawcy nie podlegają wykluczeniu z postępowania w związku ze spełnieniem
przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp.

4.7
4.8

5.

Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału
w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.

5.1

W celu wstępnego potwierdzenia warunków, o których mowa w pkt. 4.1 Ogłoszenia,
Wykonawca złoży wraz z ofertą aktualne na dzień składania ofert:
a) oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, stanowiący załącznik
nr 3 do Ogłoszenia;
b) oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu stanowiący
załącznik nr 4 do Ogłoszenia.
W przypadku, gdy o zamówienie ubiegają się Wykonawcy występujący wspólnie,
oświadczenia (załącznik nr 3 oraz załącznik nr 4 do Ogłoszenia) składa każdy
z Wykonawców.

5.2

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24
ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp, 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 Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do
tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ww. ustawy – wzór
oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do Ogłoszenia. Wykonawca może złożyć wraz
z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym
Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
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5.3

Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego ofertę oceniono jako najkorzystniejszą, do
złożenia w oznaczonym terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 10 dni
od dnia otrzymania wezwania, następujących dokumentów (dokumenty niewymagane wraz
z ofertą):
W celu potwierdzenia spełniania warunku określonego w pkt. 4.2 lit. A. Ogłoszenia, należy
złożyć następujące dokumenty:
5.3.1. aktualną koncesję wydaną przez właściwego ministra na prowadzenie działalności
w zakresie usług ochrony osób i mienia, obejmującą swoim zakresem konwojowanie
przedmiotów wartościowych (innych niż wartości pieniężne) lub niebezpiecznych,
wydaną na podstawie ustawy z dnia 22.08.1997r. o ochronie osób i mienia (tekst jedn.
Dz.U. 2018r. poz. 2142),
5.3.2. świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego III stopnia o klauzuli „POUFNE” wydane
przez ABW lub SKW, na podstawie art. 54 i 55 ustawy z dnia 05.08.2010r. o ochronie
informacji niejawnych (tekst jedn. Dz.U. 2018 poz. 412),
5.3.3. pozwolenie radiowe na używanie radiowych urządzeń nadawczych lub nadawczoodbiorczych w służbie radiokomunikacyjnej ruchomej lądowej typu dyspozytorskiego
wraz z ustaleniem warunków wykorzystania częstotliwości radiowych o zasięgu
regionalnym obejmującym obiekty Zamawiającego przy ul. Księcia Bolesława 6,
ul. Kolskiej 13, ul. Ostroroga 35A, wydane na podstawie ustawy z dnia 16.07.2004r.
Prawo telekomunikacyjne (tekst jedn. Dz.U. 2018 poz. 1954).
Uwaga:
Zamawiający nie wymaga, na etapie składania ofert, aby na pozwoleniu radiowym, w tym
warunkach częstotliwości, wpisane były wymienione wyżej ulice bądź obiekty. Warunki
dotyczące pozwolenia radiowego wymaganego do realizacji niniejszego zamówienia
określone zostały w pkt. 2.6 lit. l) Ogłoszenia.
W celu potwierdzenia spełniania warunku określonego w pkt. 4.2 lit. B. Ogłoszenia, należy
złożyć następujące dokumenty:
5.3.4.

informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej
potwierdzającą, że Wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową
w wysokości nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł. (jeden milion złotych), w okresie nie
wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

W celu potwierdzenia spełniania warunku określonego w pkt. 4.2 lit. C. Ogłoszenia, należy
złożyć następujące dokumenty:
5.3.5. wykaz usług (wg treści określonej w załączniku nr 5 do Ogłoszenia) wykonanych lub
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – tym okresie (w zakresie
niezbędnym do wykazania spełniania warunku zdolności technicznej lub zawodowej,
o którym mowa w pkt. 4.2 lit. C1. niniejszego Ogłoszenia), wraz z podaniem ich
wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały
wykonane lub są wykonywane, 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 lub są wykonywane.
W przypadku świadczeń wykonywanych, referencje bądź inne dokumenty
potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3
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5.3.6.

1)

2)

3)

4)

5)

miesiące przed upływem terminu składania ofert;
oświadczenie w zakresie kwalifikacji zawodowych (załącznik nr 7 do Ogłoszenia),
dotyczące dysponowania przez Wykonawcę:
kancelarią tajną lub inną komórką organizacyjną odpowiedzialną za przetwarzanie
materiałów niejawnych, zgodnie z art. 42 i 44 ustawy z dnia 05.08.2010r.
o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. 2018 poz. 412);
pełnomocnikiem ds. ochrony informacji niejawnych posiadającym poświadczenie
bezpieczeństwa umożliwiające dostęp do informacji niejawnych co najmniej
„POUFNE” oraz posiadającym zaświadczenie o odbytym przeszkoleniu w zakresie
ochrony informacji niejawnych, zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 05.08.2010r.
o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. 2018 poz.412);
pracownikami ochrony, którzy będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
posiadają legitymacje kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, wydane na
podstawie ustawy z dnia 22.08.1997r. o ochronie osób i mienia (tekst jednolity
Dz.U. 2018 poz. 2142),
Szefem ochrony i dowódcami zmian, posiadającymi legitymacje kwalifikowanych
pracowników ochrony fizycznej, wydane na podstawie ustawy z dnia 22.08.1997r.
o ochronie osób i mienia (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 2142),
pracownikami ochrony fizycznej, szefem ochrony, dowódcami zmian posiadającymi
poświadczenia bezpieczeństwa umożliwiające dostęp do informacji niejawnych
o klauzuli co najmniej „POUFNE” oraz zaświadczenia o odbytym przeszkoleniu
w zakresie ochrony informacji niejawnych, zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia
05.08.2010r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. 2018 poz.412),

6) pracownikami ochrony fizycznej do zabezpieczenia konwoi, posiadającymi
legitymacje osób dopuszczonych do posiadania broni, zgodnie z ustawą z dnia
21.05.1999 r. o broni i amunicji (tekst jednolity Dz.U. 2017 poz. 1839),
7) pracownikami grupy interwencyjnej posiadającymi co najmniej pisemne upoważnienia
kierownika jednostki organizacyjnej do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli
"ZASTRZEŻONE” oraz aktualne zaświadczenia o odbytym przeszkoleniu w zakresie
ochrony informacji niejawnych, zgodnie z art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 05.08.2010r.
o ochronie informacji niejawnych (tekst jedn. Dz.U. 2018 poz. 412),
8) administratorem systemu teleinformatycznego oraz inspektorem bezpieczeństwa
teleinformatycznego, posiadającymi co najmniej pisemne upoważnienia kierownika
jednostki organizacyjnej do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli
„ZASTRZEŻONE” oraz zaświadczenia o odbytym specjalistycznym przeszkoleniu
przez ABW lub SKW w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego, zgodnie
z art. 52 ust. 4 ustawy z dnia 05.08.2010r. o ochronie informacji niejawnych oraz
aktualne zaświadczenia o odbytym przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji
niejawnych, zgodnie z art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 05.08.2010 r. o ochronie informacji
niejawnych (tekst jedn. Dz.U. 2018 poz. 412),
9) pracownikiem biura przepustek, posiadającym pisemne upoważnienie kierownika
jednostki organizacyjnej do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli
„ZASTRZEŻONE" oraz zaświadczenie o odbytym przeszkoleniu w zakresie ochrony
informacji niejawnych zgodnie z ustawą z dnia 05.08.2010 r. o ochronie informacji
niejawnych (tekst jedn. Dz.U. 2018 poz. 412).
W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania w zakresie o którym mowa
w pkt. 4.3 Ogłoszenia należy złożyć:
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5.3.7. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1
ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert;
5.3.8. informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt
13, 14 i 21 ustawy pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert;
5.3.9. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że
Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu
potwierdzającego, 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;
5.3.10. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego
dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, 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.
5.3.11 W celu wykazania, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez
Zamawiającego, w zakresie o którym mowa w pkt. 4.4 Ogłoszenia, należy złożyć:

a) certyfikat potwierdzający zgodność systemu zarządzania jakością Wykonawcy

b)

5.4

z normą PN-EN ISO 9001. Wykonawca zamiast powyższego dokumentu może złożyć
równoważny dokument wystawiony przez podmiot mający siedzibę w innym państwie
członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Wykonawca, który z przyczyn
niezależnych od niego, nie posiada możliwości uzyskania dokumentu, o którym mowa
w pkt. a), może złożyć inny dokument dotyczący zapewnienia jakości, potwierdzający
stosowanie przez Wykonawcę środków zapewnienia jakości zgodnych z wymaganymi
normami zapewnienia jakości.
Oświadczenie Wykonawcy, że posiada co najmniej akredytację bezpieczeństwa
systemu teleinformatycznego, udzieloną przez kierownika jednostki organizacyjnej, do
przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „ZASTRZEŻONE”, zgodnie z art. 48
ustawy z dnia 05.08.2010r. o ochronie informacji niejawnych (tekst jedn. Dz.U. 2018
poz. 412) - (załącznik nr 8 do Ogłoszenia).

Sposób oceny - Zamawiający dokona oceny spełniania warunków wymaganych od
Wykonawcy wg formuły spełnia / nie spełnia.
5.4.1 W przypadku, gdy o zamówienie ubiegają się Wykonawcy występujący wspólnie,
Wykonawcy złożą dokumenty określone w pkt. 5.3, na potwierdzenie spełnienia
warunków udziału w postępowaniu wg następujących zasad:
a) Oświadczenia i dokumenty wskazane w pkt. 5.3.1., 5.3.2., 5.3.3., 5.3.7., 5.3.8., 5.3.9,
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5.3.10 oraz 5.3.11 - składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia spełnia - W zakresie wykazania braku podstaw do
wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1 oraz w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14, 15
oraz 21 wskazane dokumenty składają wszyscy Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia.
b) Oświadczenia i dokumenty wskazane w pkt. 5.3.4, 5.3.5, 5.3.6 – składane są przez
Wykonawców wspólnie.
5.4.5 W przypadku wykazania w załączniku nr 5 do Ogłoszenia, kwot w walucie innej niż PLN,
Wykonawca jest zobowiązany dodatkowo podać wartość w PLN, dokonując przeliczenia
kwot na podstawie średniego kursu NBP z dnia wykonania zamówienia. W przypadku,
gdy zamówienie nie zostało zakończone do upływu terminu składania ofert, z dnia,
w którym wg Wykonawcy nastąpiło wykonanie zamówienia w zakresie niezbędnym
do wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu.
5.5 Brak złożenia dokumentów, wadliwe złożenie dokumentów, o których mowa w pkt. 5 podlega jednokrotnemu uzupełnieniu. Jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie
Zamawiającego nie uzupełni lub wadliwie uzupełni dokumenty, zostanie wykluczony
z postępowania a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą.
5.6 Zamawiający jest uprawniony na każdym etapie postępowania do wystąpienia do
Wykonawcy z wnioskiem o złożenie wyjaśnień dotyczących złożonych oświadczeń
i dokumentów. Wykonawca zobowiązany jest w terminie wskazanym przez Zamawiającego
udzielić odpowiedzi na wezwanie do złożenia wyjaśnień przez Zamawiającego. Brak
złożenia przez Wykonawcę wyjaśnień w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego
spowoduje jego wykluczenie z postępowania.
5.7 Zamawiający poprawi w tekście oferty:
a) oczywiste omyłki pisarskie,
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek,
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z Ogłoszeniem, niepowodujące istotnych
zmian w treści oferty,
d) brak zgody Wykonawcy na poprawienie omyłek, o których mowa w ust. 8 spowoduje
odrzucenie oferty.
5.8 Przepisy art. 24, art. 89 oraz art. 93 ustawy Prawo zamówień publicznych znajdują
zastosowanie, z zastrzeżeniem wskazanym w pkt. 2.9 niniejszego Ogłoszenia (Uwaga!
Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez wskazywania przyczyn.
W takim przypadku Wykonawcy nie będzie przysługiwało w stosunku do Zamawiającego
żadne roszczenie odszkodowawcze).
6.

Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów wraz ze wskazaniem osób uprawnionych do
porozumiewania się z Wykonawcami
6.1 W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
Zamawiający i Wykonawcy przekazują za pomocą faksu lub drogą elektroniczną na dane
teleadresowe wskazane w pkt. 1.1 Ogłoszenia.
6.2 Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie
potwierdza fakt ich otrzymania.
6.3 Powyższe nie dotyczy ofert, składanych wraz z ofertą oświadczeń jak również
dokumentów, o których mowa w pkt. 5 Ogłoszenia oraz oświadczeń i dokumentów
składanych w wyniku wezwania, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, dla
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6.4
6.5

6.6

7.

7.1

7.2

7.3
7.4

7.5

których obowiązuje wyłącznie forma pisemna.
Forma pisemna dopuszczalna jest zawsze, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych
w ustawie Pzp.
Pracownikami Zamawiającego uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:
6.a)
w sprawach formalnych – Mirosław Sławek, Elżbieta Kalwasińska.
6.b)
w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia – Jerzy Klamecki, Marian
Begiedza.
Informacje i wyjaśnienia związane z prowadzonym postępowaniem można uzyskać od
poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 15.00.
Wyjaśnienia i zmiana treści Ogłoszenia
Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Ogłoszenia.
Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszystkie pytania Wykonawcy niezwłocznie, jednak nie
później niż na dwa dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek
o wyjaśnienie treści wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym
upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami
Zamawiający zamieści na stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, bez
ujawniania źródła zapytania.
Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Ogłoszenia wpłynie po upływie terminu składania
wniosku, o którym mowa w pkt. 7.1, lub będzie dotyczył udzielonych wyjaśnień, Zamawiający
może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania.
Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku,
o którym mowa w pkt. 7.1 Ogłoszenia.
W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może
zmienić treść Ogłoszenia. Dokonaną zmianę Zamawiający udostępni na stronie
www.bip.itwl.pl. Oraz na własnej stronie internetowej.
Wyjaśnienia oraz zmiany treści Ogłoszenia oraz załączników są wiążące dla Wykonawcy.

8.

Termin związania ofertą
8.1 Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
8.2 Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania
ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu
związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego
terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
9. Opis sposobu przygotowywania ofert
9.1 Forma składanych dokumentów
a) Ofertę wraz z oświadczeniami oraz dokumenty wymagane w Ogłoszeniu składa się
w formie pisemnej. Oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia musi być podpisana przez pełnomocnika tych Wykonawców. Wraz
z Formularzem oferty Wykonawca składa wypełniony formularz „Integralna część oferty”
– jego brak traktowany będzie jako brak Oferty. Dokument ten stanowi integralną część
oferty i niepodległa uzupełnieniu.
b) wymagane jest, aby oferta sporządzona była w języku polskim. W przypadku
dokumentów wymaganych w Ogłoszeniu, wystawionych w innym języku niż polski,
Zamawiający zgodnie z §16 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 27.07.2016r.
w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy
w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. 2016 poz. 1126) wymaga załączenia do
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9.2

nich tłumaczenia na język polski.
c) w oryginale lub w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez
notariusza należy złożyć: pełnomocnictwa, o których mowa w pkt. 9.2 h) Ogłoszenia.
d) w oryginale należy złożyć wszelkie oświadczenia wymagane w Ogłoszeniu,
e) w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę należy
złożyć dokumenty inne niż wymienione w pkt. 9.1 c) i d) Ogłoszenia. Poświadczenia
zgodności z oryginałem musi dokonać odpowiednio Wykonawca, Wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie
dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Zamawiający będzie żądać przedstawienia
oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, w przypadku, gdy złożona kopia
zostanie uznana przez Zamawiającego za nieczytelną lub jej treść będzie budziła
wątpliwości, co do prawdziwości dokumentu.
Sposób przygotowania oferty
a) Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi
w Ogłoszeniu i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami w niej określonymi.
b) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
c) ofertę należy sporządzić czytelnie, w sposób trwały (np. na maszynie do pisania,
komputerze, ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem itp.).
d) wszystkie strony oferty i załączników stanowiących jej integralną część powinny być
dodatkowo ponumerowane i parafowane przez osobę(-by) podpisującą (-ce) ofertę.
e) poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, muszą być parafowane
własnoręcznie przez osobę (-y) podpisującą (-e) ofertę.
f) oferta oraz oświadczenia muszą być sporządzone na formularzach o treści zgodnej
z wzorami stanowiącymi załączniki do Ogłoszenia.
g) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia przedkładają wraz
z ofertą pełnomocnictwo, o którym mowa w art. 23 ust. 2 ustawy Pzp.
h) ofertę powinien poprzedzać spis dokumentów z podaniem stron, na których się
znajdują. Wskazane jest złożenie dokumentów w kolejności ich powoływania Kompletna
oferta musi zawierać:
 oświadczenia, o których mowa w pkt. 5.1 Ogłoszenia,

 dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców
w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo do reprezentowania
w niniejszym postępowaniu wraz z uprawnieniem do zawarcia umowy o wykonanie
niniejszego zamówienia publicznego, w przypadku Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia,
 pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w zakresie złożenia (podpisania)
oferty i innych oświadczeń Wykonawcy składanych wraz z ofertą, w przypadku gdy
upoważnienie do złożenia tych dokumentów nie wynika z bezpośrednio z dokumentu
rejestrowego lub innego dokumentu, właściwego dla formy organizacyjnej
Wykonawcy.
 wypełniony Formularz oferty (załącznik nr 1 do Ogłoszenia).
i) dokumenty dołączone do oferty, których złożenia nie wymaga Ogłoszenie nie będą
podlegały ocenie przez Zamawiającego.
j) ofertę należy złożyć w opakowaniu (np. w kopercie), uniemożliwiającym otwarcie
i zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu otwarcia ofert. Opakowanie musi
zostać opatrzone nazwą i adresem Wykonawcy oraz napisem:
“Oferta w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu
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nr 42/D-83/0083/P/2018/U. Nie otwierać przed dniem 07.01.2019r., godz. 14.00”.

k) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
9.3

9.4

Zmiana i wycofanie oferty
a) Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem
terminu do składania ofert.
b) zmiana oferty musi zostać złożona w miejscu i według zasad obowiązujących przy
składaniu ofert. Opakowanie (np. koperta) zawierające zmianę musi być dodatkowo
opatrzone napisem „ZMIANA OFERTY”.
c) wycofanie oferty następuje poprzez złożenie oświadczenia w formie pisemnej, w miejscu
i według zasad obowiązujących przy składaniu ofert. Oświadczenie musi być złożone
przez osobę umocowaną do składania oświadczeń woli w imieniu i na rzecz Wykonawcy,
w sposób umożliwiający jej identyfikację tj. zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy,
określoną w dokumencie rejestrowym lub innym dokumencie, właściwym dla formy
organizacyjnej Wykonawcy, który musi zostać złożony wraz z oświadczeniem.
Opakowanie (np. koperta) zawierające oświadczenie oraz wyżej wskazany dokument
winien być dodatkowo opatrzony napisem „WYCOFANIE OFERTY”.
Tajemnica przedsiębiorstwa
a) zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp, oferty składane w postępowaniu o zamówienie
publiczne są jawne i podlegają udostępnianiu przez Zamawiającego od chwili ich
otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż
w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być udostępniane oraz wykazał,
iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
b) przez tajemnicę przedsiębiorstwa, zgodnie z ustawą z dnia 16.04.1993 o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. Dz.U. 2018 poz. 419), rozumie się nieujawnione do
wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne
przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których
przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.
c) informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa powinny zostać przekazane przez
Wykonawcę w taki sposób, aby Zamawiający mógł z łatwością określić zakres informacji
objętych tajemnicą. Zaleca się, aby powyższe informacje zostały umieszczone
w osobnym opakowaniu (np. kopercie) złożonym wraz z ofertą i zatytułowanym
„TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA” bądź w inny sposób odróżniający je od reszty
oferty. Brak wyraźnego zastrzeżenia i oznakowania takich informacji będzie skutkował ich
ujawnieniem na zasadach określonych w ustawie Pzp.
d) Wykonawca nie może zastrzec informacji dotyczących nazwy i adresu Wykonawcy, ceny,
terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności.
e) zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa skutkowało będzie
wyłączeniem w stosunku do takich informacji rygoru tajemnicy przedsiębiorstwa.

1.9.10.10.
Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
10.1 Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Księcia Bolesława
6, w Kancelarii Jawnej (Budynek nr 1, pokój nr 5).
10.2 Termin składania ofert upływa w dniu 07.01.2019r. o godz. 13:30 (za termin złożenia oferty
przyjmuje się termin wpłynięcia oferty do Kancelarii Jawnej Zamawiającego).
10.3 Niniejszy wymóg odnosi się również do pozostałych oświadczeń oraz pełnomocnictw
składanych wraz z ofertą.
10.4 Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie określonym w pkt. 10.2
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10.5

10.6

Ogłoszenia zostaną zwrócone zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy Pzp. Decydujące znaczenie
dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Kancelarii
Jawnej Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.
Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.01.2019r. o godz. 14:00, w siedzibie
Zamawiającego w Warszawie, przy ul. Księcia Bolesława 6, w budynku Działu Przetargów
i Zaopatrzenia, pokój nr 7.
W trakcie publicznego otwarcia ofert nie będą otwierane oferty, które zostały wycofane przez
Wykonawców przed upływem terminu do składania ofert.

.

Opis sposobu obliczenia ceny
11.1 Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich (PLN).
11.2 Cena oferty musi uwzględniać całkowity wydatek ponoszony przez Zamawiającego
względem Wykonawcy z tytułu realizacji zamówienia.
11.3 Cenę oferty należy określić w kwocie brutto z uwzględnieniem podatku VAT oraz podatku
akcyzowego, jeżeli na mocy obowiązujących przepisów prawa sprzedaż oferowanego
przedmiotu zamówienia (towaru/usługi) podlega obciążeniu tymi podatkami.
11.4 Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT leży po stronie Wykonawcy. Wykonawca ma
obowiązek, przy obliczaniu ceny oferty, zastosować stawkę podatku VAT zgodną ze stanem
prawnym obowiązującym na dzień składania ofert.
11.5 Obliczenia ceny muszą być dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

12. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, waga
kryteriów i sposobu oceny ofert
W niniejszym postępowaniu ocenie ofert będą podlegały oferty niepodlegające odrzuceniu
na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy Pzp.
12.2 Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie następujących kryteriów
oceny ofert:
Kryterium cena usług ochrony [Kco]: waga 98%
Kryterium cena usług konwojowania [Kck]: waga 2%
12.1

12.3 Ocena ofert w zakresie przedstawionych kryteriów zostanie dokonana w oparciu
o następującą zasady:
1) Kryterium cena usług ochrony [Kco]: waga 98%
Zamawiający dokona oceny i wyliczenia punktacji w następujący sposób:
Kcomin (najniższa cena usług ochrony w zakwalifikowanych ofertach)
Kco = ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ x 98
Kcobad (cena usług ochrony oferty badanej)
W ramach kryterium cena usług ochrony, oferta z najniższą ceną, uzyska maksymalnie 98 pkt.
2) Kryterium cena usług konwojowania [Kck]: waga 2%
Zamawiający dokona oceny i wyliczenia punktacji w następujący sposób:
Kckmin (najniższa cena usług konwojowania w zakwalifikowanych ofertach)
Kck = ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- x 2
Kckbad (cena usług konwojowania oferty badanej)
W ramach kryterium cena usług konwojowania, oferta z najniższą ceną, uzyska maksymalnie
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2 pkt.
12.4 Ostateczna liczba punktów [Pc] zostanie obliczona w oparciu o następującą zasadę:
Pc = Kco + Kck
Oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.
12.5 Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

13. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
13.1
Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o:
a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo
miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności
Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo
miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności
Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznana ofertom w każdym
kryterium oceny ofert oraz łączną punktację,
b) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,
c) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty,
a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 ustawy Pzp, braku równoważności
lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,
d) unieważnieniu postępowania,
- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
13.2
Zamawiający na stronie internetowej oraz www.bip.itwl.pl udostępni informacje, o których
mowa w pkt. 13.1.
13.3
Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta z Wykonawcą, którego ofertę
Zamawiający wybrał jako najkorzystniejszą.
13.4 Osoba podpisująca umowę musi być umocowana do działania w imieniu Wykonawcy
w zakresie podpisania umowy.
13.5 Jeżeli umocowanie do działania w imieniu Wykonawcy w zakresie podpisania umowy nie
będzie wynikało z dokumentu rejestrowego lub innego dokumentu złożonego wraz z ofertą,
osoba reprezentująca Wykonawcę, przy podpisywaniu umowy, zobowiązana jest do
złożenia dokumentu potwierdzającego jej umocowanie w powyższym zakresie.
13.6
Umocowanie musi być złożone w oryginale lub w formie kopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem przez notariusza.
13.7
Wykonawcy wspólnie ubiegających się o zamówienie, których oferta zostanie wybrana,
zobowiązani są przed zawarciem umowy, złożyć Zamawiającemu umowę regulującą
współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania,
sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich,
solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania
konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi),
wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego
członków do czasu wykonania zamówienia.
13.8
Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy,
Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez
przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki
unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem
wskazanym w pkt. 2.9 Ogłoszenia (Uwaga! Zamawiający zastrzega możliwość
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13.9

unieważnienia postępowania bez wskazywania przyczyn. W takim przypadku Wykonawcy
nie będzie przysługiwało w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenie
odszkodowawcze).
Wykonawca ma obowiązek zawrzeć umowę w miejscu i czasie wyznaczonym przez
Zamawiającego oraz zgodnie z warunkami określonymi w załączniku nr 9 do Ogłoszenia.
W raz z zawarciem umowy o udzielenie zamówienia (załącznik nr 9), zostanie podpisana
umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych – jej treść stanowi załącznik nr 9a
do Ogłoszenia.

14. Ogólne warunki umowy – załącznik nr 9 do Ogłoszenia.
.1 Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu:
a) dowodu wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
b) polisy ubezpieczenia OC w wysokości 1 000 000,00 zł. (słownie: jeden milion złotych) –
na każdy rok obowiązywania umowy. Zamawiający dopuszcza załączenie do umowy
polisy OC obejmującej ważnością pełen rok kalendarzowy, pod warunkiem, że
Wykonawca w terminie 7-iu dni przed upływem ważności (wygaśnięcia) polisy, dostarczy
Zamawiającemu nową polisę o tej samej wartości (1 000 000,00 zł) na rok następny.
Brak przedłożenia polisy skutkować rozwiązaniem umowy ze skutkiem
natychmiastowym oraz naliczeniem kar.
14.2 W trakcie realizacji umowy, Wykonawca do każdej faktury VAT / rachunku, zobowiązany
będzie dołączyć oświadczenie, że osoby wykonujące usługę dla Zamawiającego są
zatrudnione przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę oraz, że Wykonawca nie
zalega na ich rzecz z wypłatą należnego wynagrodzenia za poprzedni m-c.
14.3 Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę
najkorzystniejszą, zostanie podpisana umowa w terminie i miejscu wskazanym przez
Zamawiającego.
14.4 Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej, a jej zakres będzie tożsamy ze zobowiązaniem
Wykonawcy złożonym w ofercie.
14.5 Na podstawie art. 144 ustawy Pzp, zastrzega się możliwość dokonania zmian treści umowy,
w przypadku wystąpienia jednej ze zmian przepisów wskazanych w art. 142 ust. 5 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych tj. zmiany:
a) zmiany stawki podatku od towarów i usług,
b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002r.
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
-, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszt wykonania Zamówienia przez Wykonawcę,
Zamawiający dopuszcza także zmiany w zakresie:
a) zmiany świadczenia Wykonawcy na świadczenie lepszej, jakości przy zachowaniu
wynagrodzenia umownego i tożsamości przedmiotu zamówienia;
b) zmiany terminu rozpoczęcia umowy z powodu okoliczności niezależnych od
Wykonawcy;
c) zmiany podwykonawcy w zakresie zgodnym z ofertą i treścią Ogłoszenia;
- zmiany postanowień umowy dokonane na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 2) ÷ 6) ustawy
Pzp.

15. Wymagania dotyczące wadium
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15.1 Zamawiający żąda wniesienia wadium w łącznej wysokości 60 000, 00 zł., (słownie: sześćdziesiąt
tysięcy złotych).
15.2 Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert, wskazanym
w pkt. 10 Ogłoszenia.
15.3 Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na cały okres związania ofertą, określony
w pkt. 8 Ogłoszenia.
15.4 W wypadku nie wniesienia wadium lub wniesienia go w sposób nieprawidłowy, zamawiający
odrzuci ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Prawo zamówień publicznych.
15.5 Wadium może być wnoszone w następujących formach:
a) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany w pkt. 1
Ogłoszenia, o jego wniesieniu w terminie decydować będzie data wpływu środków na
rachunek bankowy;
b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c) w gwarancjach bankowych;
d) w gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (tekst jedn. Dz.U. 2018 poz. 110).
15.6 Dokumenty, o których mowa w punkcie 15.5 muszą zachowywać ważność przez cały okres,
w którym Wykonawca jest związany ofertą. Gwarancje określone w pkt. 15.5 lit. c) – d) muszą być
złożone w formie oryginału i powinny zawierać następujące elementy:



bezwarunkowe zobowiązanie banku lub firmy ubezpieczającej do zapłaty sumy wadium
na wezwanie Zamawiającego,







informację dotyczącą postępowania stanowiącego przyczynę wystawienia gwarancji,
wskazanie sumy gwarancyjnej,
wskazanie Zamawiającego, czyli beneficjenta gwarancji,
wskazanie Wykonawcy, czyli zleceniodawcy gwarancji,

określenie terminu ważności gwarancji.
15.7 Poręczenia określone w pkt. 15.5, lit. e) - muszą być złożone w formie oryginału i powinny
zawierać następujące elementy:



wskazanie podmiotu, za który bank lub podmioty o których mowa w art. 6b, ust. 5, pkt.
2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (tekst jedn. Dz.U. 2018 poz. 110) dokonuje poręczenia,




precyzyjne wskazanie zobowiązania będącego przedmiotem poręczenia,



kwoty, do wysokości której bank – poręczyciel lub podmioty o których mowa art. 6b, ust.
5, pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (tekst jedn. Dz.U. 2018 poz. 110) będą zobowiązane,

wskazanie terminu, z którego upływem wygasa zobowiązanie, przy czym poręczenie
o charakterze terminowym nie może zostać odwołane.
15.8 Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu (przelewem), Wykonawca dołącza do oferty
kserokopię wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu. Na poleceniu przelewu należy
wpisać:
„Wadium – przetarg na usługę polegająca na całodobowej, bezpośredniej ochronie
fizycznej osób i mienia obiektów Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych,
zlokalizowanych w Warszawie przy ul. Księcia Bolesława 6,
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ul. Kolskiej 13 oraz ul. Ostroroga 35A,
numer postępowania: 42/D-83/0083/P/2018/U”.
W pozostałych przypadkach wymagane jest dołączenie kopii dokumentu do oferty
a oryginał dokumentu należy zdeponować przed terminem składania ofert w kasie
Zamawiającego.
15.9 Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, określa art. 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
Uwaga!
Zamawiający dopuszcza przesłanie oryginału dokumentu za pośrednictwem poczty. Dokument
należy przesłać na adres Zamawiającego z dopiskiem „KASA”. Kopię dokumentu poświadczoną
za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osoby upoważnione do reprezentowania
Wykonawcy, należy załączyć do składanej oferty.

16. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
16.1 Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy (dalej
„Zabezpieczenie”), na pokrycie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania umowy.
16.2 Zabezpieczenie ustala się w wysokości 5 % ceny brutto podanej w ofercie.
16.3 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy należy wnieść przed podpisaniem umowy.
16.4 Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku
następujących formach:
a) pieniądzu;
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym termin ważności 30 dni od wykonania zobowiązania;
c) gwarancjach bankowych - termin ważności 30 dni od wykonania zobowiązania;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych - termin ważności 30 dni od wykonania zobowiązania;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
16.5 Gwarancje muszą być złożone w formie oryginału i powinny zawierać następujące elementy:
a) bezwarunkowe zobowiązanie banku lub firmy ubezpieczającej do zapłaty ZNWU na
wezwanie Zamawiającego;
b) informację dotyczącą postępowania stanowiącego przyczynę wystawienia gwarancji
(określenie przedmiotu przetargu);
c) wskazanie sumy gwarancyjnej;
d) wskazanie Zamawiającego, czyli beneficjenta gwarancji;
e) wskazanie Wykonawcy, czyli zleceniodawcy gwarancji;
f) określenie terminu ważności gwarancji.
16.6 Poręczenia muszą być złożone w formie oryginału i powinny zawierać następujące elementy:
a) wskazanie podmiotu, za który bank lub podmioty, o których mowa w art. 6b, ust. 5, pkt. 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (tekst jedn. Dz.U. 2018 poz. 110) dokonuje poręczenia;
b) precyzyjne wskazanie zobowiązania będącego przedmiotem poręczenia;
c) kwoty, do wysokości, której bank – poręczyciel lub podmioty, o których mowa
w art. 6b, ust. 5, pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn. Dz.U. 2018 poz. 110) będą zobowiązane;
d) wskazanie terminu, z którego upływem wygasa zobowiązanie.
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16.7 W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie
kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
16.8 W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na
jedną lub kilka ww. form. Zmiana formy zabezpieczenia musi zostać dokonana
z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.
16.9 Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia
i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

17. Załączniki
Załącznik
Załącznik
Załącznik
Załącznik
Załącznik
Załącznik
Załącznik
Załącznik
Załącznik
Załącznik
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Nr
.
Nr
.
Nr
.
Nr
.
Nr
.
Nr
.
Nr
.
Nr
.
Nr
.
Nr
.

1

- Formularz oferty.

2

- Opis przedmiotu zamówienia.

3

5

- Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia
z postępowania.
- Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału
w postępowaniu.
- Wykaz usług.

6

- Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

7

- Oświadczenie Wykonawcy – w zakresie kwalifikacji zawodowych.

8

- Oświadczenie Wykonawcy w zakresie posiadania akredytacji
bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego.
- Ogólne warunki umowy.

4

9

9a - Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

