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ROZDZIAŁ I SIWZROZDZIAŁ I
Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego
INSTYTUT PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI PAN
02-106 WARSZAWA
ul. Pawińskiego 5B
adres internetowy: www.ippt.gov.pl
telefon: /fax: (022) 826 98 19
REGON 000326026

NIP: 5250008979

zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na
świadczenie całodobowej usługi ochrony fizycznej budynków i mienia IPPT PAN.
Adres strony internetowej na której
będą zamieszczane dokumenty
i informacje w toku prowadzonego postępowania: www.ippt.gov.pl/przetargi/

ROZDZIAŁ II SIWZ
Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie przepisów
określonych w Rozdziale 6 „Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi”, art.
138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz. U. z 2017
r., poz. 1579)

ROZDZIAŁ III SIWZ
Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie stałej, bezpośredniej, jednoosobowej,
całodobowej ochrony fizycznej budynków i mienia Instytutu Podstawowych Problemów
Techniki PAN zlokalizowanych przy ul.Pawińskiego 5b w Warszawie .
2. Szczegółowy opis przedmiot zamówienia znajduję się w Załączniku nr 2 do SIWZ –
Zakres ochrony IPPT PAN oraz Załączniku nr 3 do SIWZ – Podstawowe obowiązki
pracownika ochrony.
3. W celu uzyskania wszystkich niezbędnych informacji dla poprawnego i kompletnego
przygotowania ofert Zamawiający zaleca wykonanie wizji lokalnej obiektu, na którym
ma być realizowana usługa ochrony. W wizji lokalnej mogą uczestniczyć upoważnieni na
piśmie przedstawiciele Wykonawcy. Termin wizji lokalnej i szczegóły techniczne jej
przeprowadzenia
wymagają
wcześniejszego
uzgodnienia
telefonicznego
z Zamawiającym (p. Marek Wieczoryński tel. 608 444 250 w dniach poniedziałek – piątek
w godz. 09:00 – 15:00).
4. Uznaje się, że każdy Wykonawca, który nie skorzysta z uprawnienia do przeprowadzenia
wizji lokalnej, a następnie złoży ofertę, dokonał właściwej oceny i posiada właściwą
wiedzę wystarczającą do złożenia prawidłowej i zobowiązującej oferty, zgodnie z
postanowieniami SIWZ oraz wszystkich jej załączników.
5. Maksymalna ilość roboczogodzin świadczenia usługi w ramach niniejszego zamówienia
wynikająca z terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w Rozdziale VIII SIWZ
wynosi 35064 roboczogodzin.
6. Miesięczne wynagrodzenie Wykonawcy wynikać będzie z realnie przepracowanych
godzin przez pracowników ochrony.
7. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia
23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j.Dz.U. 2017 poz. 459) i ustawie z dnia 29 stycznia
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2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz.U. z 2017 r., poz. 1579), ustawie z dnia 22
sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1432 z późń.zm.).
8. Kody CPV – 79.71.00.00-4 (usługi ochroniarskie).

ROZDZIAŁ IV SIWZ
Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

ROZDZIAŁ V SIWZ
Opis warunków, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert wariantowych
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
ROZDZIAŁ VI SIWZ
Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających (art. 67 ust. 1 pkt 6)
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

ROZDZIAŁ VII SIWZ
Informacja o aukcji elektronicznej
Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

ROZDZIAŁ VIII SIWZ
Informacja o zastrzeżeniu osobistego wykonania prac przez Wykonawcę (art.36a)
Zamawiający wymaga aby Wykonawca samodzielnie wykonał przedmiot zamówienia tj.
świadczył usługę stałej, bezpośredniej, całodobowej ochrony fizycznej budynków
i mienia IPPT PAN przy pomocy pracowników ochrony wpisanych na listę kwalifikowanych
pracowników ochrony fizycznej, zatrudnionych przez Wykonawcę na umowę o pracę w
pełnym wymiarze czasu pracy w rozumieniu przepisów art. 22 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974
r. – Kodeks pracy (Dz.U. 2016 poz. 1666 z późn. zm.).

ROZDZIAŁ IX SIWZ
Termin realizacji zamówienia
Termin dostawy przedmiotu zamówienia wymagany przez Zamawiającego:
48 miesięcy od daty podpisania umowy, nie wcześniej jednak niż od 1.10.2017 r.

ROZDZIAŁ X SIWZ
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełnieni
tych warunków
Spełnienie poniższych warunków skutkuje dopuszczeniem Wykonawcy do procedury
udzielenia zamówienia.
1. O udzielenie zamówienia, mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 - 23 oraz art. 24 ust. 5
pkt 1-2 i 8,
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu.
2. Warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w ust. 1 pkt.2 zostaną uznane za
spełnione, jeżeli Wykonawca wykaże, że spełnia warunki dotyczące:
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów.
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Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada
ważną koncesję wydaną przez Ministra właściwego do spraw wewnętrznych, na
prowadzenie działalności w zakresie objętym zamówieniem (ustawa z dnia 22
sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1432 z późń.zm.) na
prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia.
Brak ważnej koncesji zostanie oceniony jako niespełnianie warunku, a Wykonawca
zostanie wykluczony z postępowania.
2) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia, stosownie do Rozporządzenia Ministra
Finansów z dnia 9 grudnia 2013 roku w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy wykonującego działalność gospodarczą w
zakresie usług ochrony osób i mienia (Dz. U. 2013 r., poz. 1550);
3) Zdolności technicznej lub zawodowej.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że:
3.1. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał, a
w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, że wykonuje co najmniej 3
usługi ochrony osób i mienia w budynkach użyteczności publicznej 1 (trwające
nieprzerwanie przez okres co najmniej 1 roku), o wartości nie niższej niż
175.000,00 zł brutto (z VAT), z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty
wykonania i podmiotu, na rzecz którego usługi zostały wykonane, oraz
załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie, w tym:
a) Co najmniej jedno z wykazanych zamówień powinno być realizowane w
obiektach o podobnym przeznaczeniu jak obiekt Zamawiającego (instytuty
naukowe, badawcze, uczelnie);
b) 1 z wykazanych usług winna obejmować usługę ochrony fizycznej obiektu
wyposażonego w System sygnalizacji pożarowej, zawierającej urządzenia
sygnalizacyjno - alarmowe (czujki pożarowe, ręczne ostrzegacze pożarowe) i
sterującą pracą urządzeń przeciwpożarowych.
W przypadku zamówień obecnie wykonywanych (nie zakończonych), wartość
zrealizowanej Rozdziale zamówienia przed upływem terminu składania ofert, nie
może być mniejsza niż 175.000,00 zł brutto (z VAT).
UWAGA: Przez 3 usługi Zamawiający rozumie usługi świadczone w ramach
umów u 3 odrębnych Zamawiających.
3.2. dysponuje lub będzie dysponował:
a) pięcioma osobami – pracownikami ochrony, mężczyznami sprawnymi
fizycznie i intelektualnie:
(i)
wpisanymi na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej;
(ii) posiadającymi co najmniej trzyletni staż pracy w ochronie;
(iii) posiadającymi doświadczenie w ochronie budynków biurowych;

1

(w znaczeniu określonym w § 3 pkt 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – t.j. Dz.U. 2015 poz. 1422 budynek użyteczności publicznej - należy przez to rozumieć budynek przeznaczony na potrzeby administracji
publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki
zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, turystyki, sportu,
obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym,
świadczenia usług pocztowych lub telekomunikacyjnych oraz inny ogólnodostępny budynek przeznaczony do
wykonywania podobnych funkcji, w tym także budynek biurowy i socjalny)
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b) dwoma osobami - pracownikami wpisanymi na listę kwalifikowanych
pracowników ochrony fizycznej, którzy będą odpowiedzialni za nadzór
i koordynowanie prac związanych z realizacją usługi ochrony;
c) potencjałem technicznym, tj. grupą interwencyjną składającą się z co
najmniej dwóch uzbrojonych pracowników ochrony, wyposażoną w pojazd,
której zadaniem będzie, w przypadku zgłoszenia zagrożenia lub potrzeby
wsparcia, dotarcie do wskazanego obiektu w czasie nie dłuższym niż 15 minut
w dzień i nie dłuższym niż 5 minut w nocy, od momentu otrzymania
informacji.
3.3. zapewni pracownikom ochrony własne środki łączności i wszelkie inne środki
gwarantujące prawidłową realizację zamówienia, m.in. telefony komórkowe,
urządzenia łączności krótkofalowej, latarki – składając stosowne oświadczenie.
3.4. że w czasie realizacji zamówienia zapewni zewnętrzne stanowisko kierowania i
kontroli pracowników ochrony, umożliwiające wspomaganie działań w
przypadku zaistnienia zagrożenia (np. działanie grupy interwencyjnej, wezwanie
policji) - poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia.
2. Wykonawca winien samodzielnie spełnić warunki udziału w postępowaniu.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z
nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełnienia warunków, o których
mowa w art. 24 ust.1 pkt.12-23 oraz art.24 ust.5 ustawy Pzp, natomiast spełnianie
warunków wskazanych w ust.2 pkt.2 ppkt.2-3, Wykonawcy wykazują łącznie. Warunek
określony w ust.2 pkt.2 ppkt.1 musi spełnić każdy z Wykonawców.
4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w ust.2
pkt.2 ppkt.2-3, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego
zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub
sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru
prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
5. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa w ust.3
niniejszej SIWZ będzie miała miejsce wyłącznie w przypadku gdy:
1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów
udowodni 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.
2) Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają
na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu
oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o
których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–23 i ust. 5.
3) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych
lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych
podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty usługi, do realizacji których te
zdolności są wymagane.
6. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów,
odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za
szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych
zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
7. Wykonawca w sytuacji opisanej w ust.4 musi udowodnić Zamawiającemu, iż realizując
zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w
szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia –
zobowiązanie stanowi Załącznik nr 10 do SIWZ
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8. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na
wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada,
czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art.
24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt.1-2 i 8.
10. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli
podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane
11. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa,
podmiotu, o którym mowa w ust.5, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę
warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy
wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez
zamawiającego:
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli
wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub
ekonomiczną, o których mowa w ust.4.
12. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada
wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych
wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny
wpływ na realizację zamówienia.
13. Wstępna ocena spełnienia warunków udziału w postepowaniu odbywa się na podstawie
przedłożonego przez Wykonawcę oświadczenia opisanego w Rozdziale XIV pkt. I ust.1
SIWZ. Do złożenia dokumentów potwierdzających informacje zawarte w oświadczeniu
Zamawiający wezwie tylko wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona.

ROZDZIAŁ XI SIWZ
Przesłanki do wykluczenia z postępowania oraz informacje o sposobie wykazania przez
Wykonawcę braku podstaw do wykluczenia.
Spełnienie poniższych warunków skutkuje wykluczeniem Wykonawcy z procedury
udzielenia zamówienia.
1. Z postępowania wyklucza się (zgodnie z art. 24 ust.1 pkt.12-23 ustawy Pzp):
1) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub
nie został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie
wykazał braku podstaw wykluczenia;
2) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za
przestępstwo:
a) o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–
230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. –
Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia
25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176);
b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6
czerwca 1997 r. – Kodeks karny;
c) skarbowe;
d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew
przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);
3) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub
nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo
komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub
prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt.2;
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4) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną
decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności
należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty
tych należności;
5) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa
wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega
wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i
niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te
informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;
6) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje
wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje
podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
7) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności
zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w
postępowaniu o udzielenie zamówienia;
8) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie
zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie
umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał
udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym
zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez
wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
9) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu
zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie
zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków
dowodowych;
10) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz
ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października
2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod
groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544);
11) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz
ubiegania się o zamówienia publiczne;
12) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy
z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r.
poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między
nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o
udzielenie zamówienia.
2. Wykluczenie wykonawcy następuje:
1) w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt.2 lit. a–c i pkt.3, gdy osoba, o której
mowa w tych przepisach została skazana za przestępstwo wymienione w ust. 1 pkt.2
lit. a–c, jeżeli nie upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku
potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku
został określony inny okres wykluczenia;
2) w przypadkach, o których mowa:
(1) w ust.1 pkt.2 lit.d i pkt.3, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach, została
skazana za przestępstwo wymienione w ust. 1 pkt.2 lit. d,
(2) w ust.1 pkt.4,
– jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku
potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku
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został określony inny okres wykluczenia lub od dnia w którym decyzja
potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna;
3) w przypadkach, o których mowa w ust.1 pkt.7 i 9, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia
zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;
4) w przypadku, o którym mowa w ust.1 pkt.10, jeżeli nie upłynął okres, na jaki został
prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
5) w przypadku, o którym mowa w ust.1 pkt.11, jeżeli nie upłynął okres obowiązywania
zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.
3. Wstępna ocena braku podstaw do wykluczenia z postepowania odbywa się na
podstawie przedłożonego przez Wykonawcę oświadczenia opisanego w Rozdziale XIV
pkt. I ust.1 SIWZ. Do złożenia dokumentów potwierdzających informacje zawarte w
oświadczeniu Zamawiający wezwie tylko wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej
oceniona.

ROZDZIAŁ XII SIWZ
Przesłanki do wykluczenia z postępowania na podstawie art.24 ust.5 ustawy Pzp oraz
informacje o sposobie wykazania przez Wykonawcę braku podstaw do wykluczenia.
1. Zamawiający dodatkowo z postępowania wykluczy również (zgodnie z art.24 ust.5
ustawy Pzp) wykonawcę:
1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w
postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez
likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332
ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz.
978, 1259, 1513, 1830 i 1844) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem
wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia
wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego
majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo
upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844);
2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego
uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub
rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co
zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
3) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za
pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa
w art. 24 ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków,
opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub
grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.
2. Wykluczenie wykonawcy następuje w przypadkach, o których mowa w ust.1 pkt.2 i 3,
jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia.
2. Wstępna ocena braku podstaw do wykluczenia z postepowania odbywa się na
podstawie przedłożonego przez Wykonawcę oświadczenia opisanego w Rozdziale XIV
pkt. I ust.1 SIWZ. Do złożenia dokumentów potwierdzających informacje zawarte w
oświadczeniu Zamawiający wezwie tylko wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej
oceniona.

ROZDZIAŁ XIII SIWZ
Pozostałe przepisy dotyczące wykluczenia z postępowania na podstawie art.24 ust.1
pkt.12-23 i ust.5 ustawy Pzp.
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1. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie przepisów wskazanych w
Rozdziale XI ust. 1 pkt.2 i 3 oraz 5–9 lub Rozdziale XII ust.1, może przedstawić dowody
na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w
szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub
przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub
naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z
organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i
kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub
przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu
zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem
zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie
zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego
zakazu.
2. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę
i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody
przedstawione na podstawie ust.1.
3. W przypadkach, o których mowa w Rozdziale XI ust.1 pkt.8, przed wykluczeniem
wykonawcy, zamawiający zapewnia temu wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego
udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji.
4. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 86
ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w Rozdziale XI ust.1
pkt.12. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że
powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w
postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 6.
5. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania
o udzielenie zamówienia.

ROZDZIAŁ XIV SIWZ
Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do
wykluczenia
I. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć:
1. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w
załącznikach nr 4 i 5 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić
wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia
warunki udziału w postępowaniu.
2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania
braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w
jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza
informacje o tych podmiotach w oświadczeniu stanowiącym Załącznik nr 5, o którym
mowa w ust.1.
3. Zamawiający żąda aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części
zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich
podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieścił informacje
o podwykonawcach w oświadczeniu stanowiącym Załącznik nr 4, o którym mowa w
ust.1.
II. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem
oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym
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wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie
zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 6.
III. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta
została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie aktualnych na dzień
złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających informacje
zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w pkt.I ust.2 :
1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
(1) aktualną koncesję wydaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia, o
której mowa w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i
mienia (t.j. Dz.U. 2016 poz. 1432) wraz ze wszystkimi decyzjami zmieniającymi,
wydanymi do pierwotnego dokumentu. W przypadku składania oferty przez
podmioty występujące wspólnie, dokument musi być złożony przez każdy
podmiot – kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem
(2) wykaz wykonanych usług, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
również wykonywanych(w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania
warunku o którym mowa w Rozdziale X SIWZ ust.1 pkt.2 lit.c) , 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 te
zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały
wykonane lub są wykonywane należycie. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 7
do SIWZ.
Uwaga:
(a) Dowodami, o których mowa w ppkt.2 są referencje bądź inne dokumenty wystawione
przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –
oświadczenie wykonawcy.
(b) W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź
inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
(c) Przez „poświadczenie” należy rozumieć dokument potwierdzający określone fakty lub
wiedzę wykonawcy, którego wystawcą nie jest wykonawca. Poświadczeniem będą
zatem zarówno dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały
wykonane lub są wykonywane np. referencje, jak i dokumenty wystawione przez inny
podmiot, który posiada kompetencje, by poświadczyć określone fakty
(d) W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy wskazane w
wykazie zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania
dowodów, o których mowa w ppkt.a i b.

(3) wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca, które będą
uczestniczyć w realizacji zamówienia, wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia, a także
zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informacją o podstawie do
dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 8 do SIWZ.
Treść złożonego wykazu musi potwierdzać spełnianie warunku, o którym mowa
w Rozdziale X SIWZ ust.2 pkt.3 ppkt.3.2 lit.a,b.
(4) oświadczenie, że osoby, o których mowa w Rozdziale X SIWZ ust.2 pkt.3
ppkt.3.2 lit.a,b zostały wpisane na listę kwalifikowanych pracowników ochrony.
Oświadczenie zawarte jest w Załączniku nr 9 do SIWZ;
(5) oświadczenie Wykonawcy, że dysponuje lub będzie dysponował grupą
interwencyjną wyposażoną w pojazd, której zadaniem będzie, w przypadku
zgłoszenia zagrożenia lub potrzeby wsparcia dotarcie do wskazanego obiektu w
czasie nie dłuższym niż 15 minut w dzień i nie dłuższym niż 5 minut w nocy od
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(6)

(7)

(8)

(9)

momentu otrzymania informacji. Oświadczenie zawarte jest w Załączniku nr 9
do SIWZ;
oświadczenie Wykonawcy, że zapewni pracownikom ochrony własne środki
łączności i wszelkie inne środki gwarantujące prawidłową realizację zamówienia,
m.in. telefony komórkowe, urządzenia łączności krótkofalowej, latarki.
Oświadczenie zawarte jest w Załączniku nr 9 do SIWZ;
oświadczenie Wykonawcy, że w czasie realizacji zamówienia zapewni
zewnętrzne stanowisko kierowania i kontroli pracowników ochrony,
umożliwiające wspomaganie działań w przypadku zaistnienia zagrożenia (np.
działanie grupy interwencyjnej, wezwanie policji) Oświadczenie zawarte jest w
Załączniku nr 9 do SIWZ. ;
Ważną polisę ubezpieczeniową w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia, stosownie do Rozporządzenia Ministra Finansów z
dnia 9 grudnia 2013 roku w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy wykonującego działalność
gospodarczą w zakresie usług ochrony osób i mienia (Dz. U. 2013 r., poz. 1550),
wraz z dokumentem potwierdzającym jej opłacenie. Ubezpieczenie powinno
dotyczyć odpowiedzialności cywilnej za szkody wynikłe z czynów
niedozwolonych (OC delikt) oraz odpowiedzialności cywilnej z tytułu
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy (OC kontrakt).
Ubezpieczenie powinno obejmować cały okres realizacji umowy, a jeżeli
obejmuje okres krótszy, wybrany Wykonawca będzie zobowiązany do
przedłożenia kontynuacji ubezpieczenia przed zakończeniem okresu
ubezpieczenia polisy posiadanej.
oświadczenie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji Wykonawcy
niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Wzór oświadczenia
stanowi Załącznik nr 10 do SIWZ.

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia:
(1) odpisu 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 do wykluczenia w oparciu o art.
24 ust.5 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert;
(2) 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;
(3) 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 ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert 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;
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(4) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.
24 ust.1 pkt. 13-20 i 22 oraz art.24 ust.5 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu […] składania ofert;
(5) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.
24 ust.1 pkt. 21 oraz art.24 ust.5 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu […] składania ofert;
3. W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postepowaniu i brak podstaw do
wykluczenia w stosunku do podmiotów zagranicznych:
1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie
do złożenia zamiast dokumentów wymienionych w ust.III pkt.2:
(1) Ppkt.1-3 – dokumentu lub dokumentów wystawionych w kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszania, potwierdzające
odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie
społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym
organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu.
2) Dokument, o którym mowa w pkt.III ust.3 pkt.1 ppkt.1 lit. a powinien być
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Dokument, o którym mowa w pkt.III ust.3 pkt1 ppkt.1 lit.b powinien być
wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
3) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma
osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa
w pkt.III ust.3 pkt.1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio
oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do
jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć,
złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na
siedzibę lub miejsca zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej
osoby. Wymagania pkt.2 niniejszego ustępu stosuje się odpowiednio.
4. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postepowaniu polegając na
zasobach innego podmiotu:
1) Jeżeli Wykonawca, zgodnie z art. 22a potwierdzając spełnianie warunków
udziału w postępowaniu lub polegając na zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów (niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi
stosunków), zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował
zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając
w tym celu pisemne zobowiązanie (w oryginale) tych podmiotów do oddania mu
do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia,
z uwzględnieniem następujących informacji:
(1) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
(2) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę,
przy wykonywaniu zamówienia;
(3) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia;
(4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu
do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia,
11

ZP/USP/25/2017

kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których
wskazane zdolności dotyczą.
2) W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów na zasadach określonych w art.22a ustawy, będzie dysponował
niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym
należyte wykonanie
zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami
gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, wykonawca winien złożyć
dokumenty określone w pkt.III ust.2.
3) Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych
podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do
udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą
wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów
nie ponosi winy.
4) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub
finansowa, podmiotu, o którym mowa w ust.4 pkt.1, nie potwierdzają spełnienia
przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych
podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający będzie żądał, aby wykonawca w
terminie określonym przez zamawiającego:
(1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
(2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia,
jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową
lub ekonomiczną, o których mowa w ust.4 pkt. 1.
5. Pozostałe oświadczenia i dokumenty, jakie należy załączyć do oferty:
1) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ.
2) Oświadczenie w zakresie zapewniania jednolitego umundurowania – Załącznik
nr 11
3) Oryginał pełnomocnictwa do złożenia oferty lub kopia pełnomocnictwa
potwierdzona przez mocodawcę lub notariusza, o ile prawo do podpisania oferty
nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Przyjmuje się, że
pełnomocnictwo do złożenia oferty upoważnia również do poświadczenia za
zgodność z oryginałem kopii wszystkich dokumentów składanych wraz z ofertą,
chyba że z treści pełnomocnictwa wynika co innego.
IV. Informacje dla Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia.
1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców,
oświadczenie o którym mowa w Rozdziale XIV ust.1 składa każdy z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie. Informacje zawarte w oświadczeniach mają
wstępnie potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak
podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje
spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego
w rozumieniu art. 23 ust.2 ustawy Pzp, są zobowiązani ustanowić pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego.
3. Pełnomocnictwo należy przedłożyć wraz z ofertą.
4. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
zostanie wybrana, taki Wykonawca będzie zobowiązany przed zawarciem umowy w
sprawie zamówienia publicznego do złożenia Zamawiającemu umowy regulującej
współpracę tych Wykonawców.
5. Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za
niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.
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6. W przypadku, gdy Wykonawcą będzie więcej niż jeden podmiot, wynagrodzenie
należne Wykonawcy, wpłacane będzie na konto podmiotu zwanego „Liderem”,
wskazanego wspólnie przez podmioty występujące jako Wykonawca.
7. Wskazanie Lidera będzie określone w formie pisemnego upoważnienia
stanowiącego załącznik do umowy, w którym wszystkie podmioty występujące jako
Wykonawca upoważnią Lidera do dokonywania wszelkich rozliczeń z Zamawiającym
oraz wskazania rachunku, na który zapłata ma nastąpić. Upoważnienie to nie może
być odwołane w okresie obowiązywania umowy. Wykonawca wyraża zgodę na
dokonanie przez Zamawiającego zapłaty wynagrodzenia lub jego części zgodnie z
wystawioną przez Lidera fakturą, na rachunek w niej wskazany oraz oświadcza, iż
zapłata dokonana w powyższy sposób zwalnia Zamawiającego z długu wobec
Wykonawcy.
8. Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną i
mają do nich zastosowanie zasady określone powyżej.
V. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w pkt.I ust.1., oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy
PZP (pkt.III), lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania,
oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane
przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia,
poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia,
uzupełnienia lub poprawienie lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlegałaby
odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
VI. Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe
pełnomocnictwa, zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie
wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo
konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
VII. Zamawiający wezwie także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia
wyjaśnień dotyczących oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust 1
ustawy.
VIII.Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 (dokumenty
określone w pkt.III ust.1-4 niniejszego Rozdziału), jeżeli zamawiający posiada
oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za
pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów
publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności
podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r.
poz. 352).
IX. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki
rachunkowe (z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek)
oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków
zamówienia, niepowodujące
istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie
zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
X. Oświadczenia dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub
sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art.22a ustawy oraz dotyczące
podwykonawców, składane są w oryginale.
XI. Dokumenty inne niż oświadczenia, o których mowa w pkt.X, składane są w oryginale
lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
XII. Zamawiający po wyborze najkorzystniejszej oferty poinformuje niezwłocznie wszystkich
wykonawców o:
1. 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
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albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności
wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym
kryterium oceny ofert i łączną punktację;
2. wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia;
3. wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w
przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku
spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności.
XIII. Ofertę wykonawcy wykluczonego zamawiający uzna za odrzuconą.
XIV. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane w formie oryginału, odpisu,
wypisu, wyciągu lub kopii, wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonych za
zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania wykonawcy.

ROZDZIAŁ XV SIWZ
Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów.
1. Wszelkiego rodzaju zawiadomienia, oświadczenia, wnioski, oraz informacje
Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, za pomocą faksu lub drogą
elektroniczną, za wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń i dokumentów
wymienionych w Rozdziale XIV SIWZ (również w przypadku ich złożenia w wyniku
wezwania o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP), dla których wymagana jest
forma pisemna.
2. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się
numerem sprawy określonym w SIWZ.
3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę
pisemnie winny być składane na adres:
Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN
Dział Zamówień Publicznych, pok.653
ul. Pawińskiego 5b
02-579 Warszawa
4. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę
drogą elektroniczną winny być kierowane na adres: przetargi@ippt.pan.pl, a faksem na
nr 22 826 98 19.
5. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane za pomocą
faksu lub w formie elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego
potwierdzenia faktu ich otrzymania.
6. W sytuacji żądania Zamawiającego, o którym mowa w ust.5, brak niezwłocznego
potwierdzenia oznaczać będzie, iż Wykonawca otrzymał informację w momencie jej
przekazania przez Zamawiającego - dowód transmisji danych, dowód wysłania e-maila.

ROZDZIAŁ XVI SIWZ
Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami
Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest:
Alfreda Lewandowska
tel. / fax. 22 826 98 19
nr pokoju – 653
w godzinach 900-1500
1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
Zamawiający jest zobowiązany do niezwłocznego udzielenia wyjaśnień, jednak nie
później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek
o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do
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2.

3.
4.

5.
6.

7.

zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego
terminu składania ofert (art.38 ust.1 pkt.3 ustawy Pzp).
Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa
powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo
pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zamawiający zamieści wyjaśnienia na stronie
internetowej, na której udostępniono SIWZ.
Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku,
o którym mowa w ust.1.
W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych
odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze
oświadczenie Zamawiającego.
Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że przepisy ustawy PZP nie pozwalają na
jakikolwiek inny kontakt - zarówno z Zamawiającym jak i osobami uprawnionymi do
porozumiewania się z Wykonawcami - niż wskazane w niniejszej SIWZ. Oznacza to, że
Zamawiający nie będzie reagował na inne formy kontaktowania się
z nim, w szczególności na kontakt telefoniczny lub/i osobisty w swojej siedzibie.
Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na
kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania
pisemności postępowania.

ROZDZIAŁ XVII SIWZ
Informacja dotycząca walut obcych w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między
Zamawiającym i Wykonawcą
Oferowana cena winna być wyrażona w PLN. Nie dopuszcza się prowadzenia rozliczeń w
walutach obcych.

ROZDZIAŁ XVIII SIWZ
Wymagania dotyczące wadium.
1. Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 5.000,00 PLN (słownie
złotych: pięć tysięcy, 00/100)
2. Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wniesione w jednej lub w kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
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 (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).
4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy:
Bank Gospodarstwa Krajowego, Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa,
numer rachunku:
 90 1130 1017 0020 1470 7320 0056 (dla Wykonawców krajowych)
 PL90113010170020147073200056 (dla Wykonawców zagranicznych - kod SWIFT:
GOSKPLPW)
z dopiskiem „wadium – ochrona budynków IPPT PAN: znak sprawy: ZP/USP/25/2017"
5. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania
rachunku zamawiającego.
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6. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków
pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w ust.4, przed
upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako
ostateczny termin składania ofert).
7. W przypadku wadium wnoszonego w formie:
1) pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium należy
załączyć do oferty;
2) innej niż pieniądz, wymienionych w ust.3 pkt. b-e, kopię dokumentu należy wpiąć
do oferty, zaś oryginał złożyć w oddzielnej kopercie, w tym samym opakowaniu
co ofertę.
8. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie
zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do
wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46
ust. 4a i 5 ustawy PZP.
9. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy
zostanie odrzucona.
10. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
11. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
12. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca
wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz
wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.
13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na
wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego
stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1,
oświadczenia, o którym mowa w art.25a ust.1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na
poprawienie omyłki, o której mowa w art.87 ust.2 pkt.3, co spowodowało brak
możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.
14. Zamawiajmy
zwraca
niezwłocznie
wadium
na
wniosek
Wykonawcy,
który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
15. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć ofertę wadium na cały okres związania
ofertą.
16. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwróci je wraz z odsetkami
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, po
pomniejszeniu o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za
przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
17. Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia
należytego wykonania umowy.
18. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta
została wybrana:
1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach
określonych w ofercie;
2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy

ROZDZIAŁ XIX SIWZ
Termin związania ofertą
1. Wykonawca jest związany ofertą 30 dni. (art. 85 ust 1 pkt 1 Pzp).
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
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3. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia
umowy, samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, 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.
4. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje
utraty wadium.
5. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym
przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem
nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu
związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek
wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

ROZDZIAŁ XX SIWZ
Podwykonawcy
1. Ze względu na specyfikę zamówienia Zamawiający nie dopuszcza powierzenia realizacji
całości usługi podwykonawcy/podwykonawcom.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość podzlecenia części zamówienia podwykonawcy tylko
i wyłącznie w zakresie dysponowania grupą interwencyjną. Informację o tym
Wykonawca zamieszcza w formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do SIWZ oraz
załączniku nr 9.
3. W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca może dokonać zmiany podwykonawcy lub
zrezygnować z wykonania Rozdziale zamówienia przez podwykonawcę.

ROZDZIAŁ XXI SIWZ
Opis sposobu przygotowania oferty
1. Przygotowanie oferty
1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
1. wypełniony i podpisany Formularz ofertowy, stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ.
2. oświadczenia wymienione w Rozdziale XIV pkt.I ust.1 SIWZ
3. Potwierdzenie wpłaty wadium.
2. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. Oferty niezgodne z ustaleniami opisanymi w
SIWZ zostaną odrzucone.
3. Wykonawca sporządza ofertę w sposób czytelny.
4. Dokumenty tworzące ofertę powinny być zszyte (oprawione, zbindowane itp.) w
sposób zapewniający zachowanie integralności oferty tj. w jedną całość.
5. Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub
inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną do
reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości
odpowiadającej cenie oferty.
6. Wszystkie zapisane strony oferty muszą być podpisane (parafowane) przez osobę
(osoby) uprawnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy.
7. Za podpisanie uznaje się własnoręczny, czytelny podpis lub podpis z pieczątką imienną
złożony przez osobę(y) upoważnioną(e) zgodnie z formą reprezentacji wykonawcy
określoną w dokumencie rejestrowym lub innym dokumencie, właściwym dla formy
organizacyjnej.
8. We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza
złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci, np.: nazwa firmy, siedziba lub czytelny
podpis w przypadku pieczęci imiennej.
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9. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii
dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym
(ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w
oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.
10. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język
polski.
11. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie
opisaną propozycję. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich
ofert złożonych przez danego Wykonawcę.
12. Dokumenty składane na żądanie zamawiającego po wyborze najkorzystniejszej oferty,
stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu art.11 ust.4 ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (t.j.Dz.U. 2003 nr 153 poz. 1503) Wykonawca winien oznaczyć
w sposób wyraźny klauzulą „Dokument stanowiący tajemnice przedsiębiorstwa w
rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji”. Dokumenty te należy złożyć
w wydzielonej przez siebie części oferty.
13. Wykonawca musi jednoznacznie wykazać, że zastrzeżone dokumenty stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa. Stosowne wyjaśnienie winno być dołączone do oferty.
14. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art.86 ust.4 Pzp.
15. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i
skutkować będzie zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich
odtajnieniem.
16. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie
w trybie art. 90 ustawy PZP, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić
będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnicę
przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie
w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
17. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby
podpisującej ofertę.
18. Oferta powinna być dostarczona w nieprzezroczystej, nieuszkodzonej kopercie
opatrzonej danymi wykonawcy oraz oznaczonej:

Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
ul. Pawińskiego 5B, pokój 653
02-106 Warszawa

OFERTA
„PRZETARG NA OCHRONĘ BUDYNKÓW I MIENIA IPPT PAN – NR ZP/USP/25/2017”
NIE OTWIERAĆ PRZED 11.09.2017, GODZ 1315
21. Koperta zewnętrzna z logo firmy kurierskiej nie jest opakowaniem oferty
w rozumieniu ust. 1 pkt.19. Jeżeli oferta jest przekazywana przesyłką kurierską to
należy ją opakować zgodnie z ustaleniami ust.1 pkt.19 i dopiero umieścić w kopercie
firmy kurierskiej.
22. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że
zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o ich wprowadzeniu lub
o wycofaniu oferty przed terminem składania ofert - art.84 ustawy Pzp.
23. Złożoną ofertę Wykonawca może zmienić lub wycofać przed terminem składania ofert
na następujących zasadach:
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1) powiadomienie o wprowadzonych zmianach należy złożyć w nieprzejrzystej
i trwale zamkniętej kopercie, opisanej "ZMIANA OFERTY - znak sprawy:
ZP/USP/25/2017 " - koperty oznaczone w taki sposób zostaną otwarte wraz z
ofertą, której dotyczą i zostaną do niej dołączone;
2) powiadomienie o wycofaniu oferty należy złożyć w nieprzejrzystej i trwale
zamkniętej kopercie, opisanej "WYCOFANIE OFERTY - znak sprawy:
ZP/USP/25/2017 " - koperty oznaczone w taki sposób zostaną otwarte najpierw, a
oferty wycofane nie będą otwierane.
24. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

ROZDZIAŁ XXII SIWZ
Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1. Ofertę należy składać w siedzibie zamawiającego do dnia 11.09.2017 r. do godz. 13:00
w pok.653 w siedzibie Instytutu
Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
ul. Pawińskiego 5B
02-106 Warszawa
2. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w terminie 11.09.2017 r. o godzinie 1315
w siedzibie Instytutu, sala nr 20.
3. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust.
4 ustawy PZP.
4. Niezwłocznie
po
otwarciu
ofert
zamawiający
zamieści
na
stronie
http://www.ipp.pan.pl/przetargi/ informacje dotyczące:
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności
zawartych w ofertach.

ROZDZIAŁ XXIII SIWZ
Opis sposobu obliczenia ceny oferty
1. Dla potrzeb niniejszego postępowania, Wykonawca na druku Formularza ofertowego
stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ, zobowiązany jest podać łączną cenę ofertową
netto, stawkę podatku VAT, kwotę podatku VAT oraz cenę brutto za całość zamówienia
wyliczoną w oparciu o tabelę zamieszczoną w Formularzu ofertowym stanowiącym
Załącznik nr 1 do SIWZ, która zawiera również stawkę godzinową brutto.
2. Tabela zawarta w Formularzu ofertowym zawierającą całkowitą liczbę godzin w okresie
realizacji przedmiotu zamówienia niezbędną do wyliczenia ceny całkowitej.
3. Cena za realizację przedmiotu zamówienia jest ceną kalkulacyjną obliczoną jako iloczyn
ilości godzin ochrony oraz ceny 1 rbg za świadczone usługi.
4. Cena za jedną godzinę jest ceną stałą.
5. Podana cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich (PLN), z dokładnością do
drugiego miejsca po przecinku.
6. Wskazana cena stanowić będzie podstawę rozliczeń za realizację przedmiotu
zamówienia i nie będzie podlegać zmianie.
7. Wykonawca może podać tylko jedną cenę (wartość) netto i brutto (tj. z podatkiem od
towarów i usług VAT naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami). Wszelkie
rabaty, upusty, współczynnik waloryzacji itp. Wykonawca winien uwzględnić w trakcie
kalkulacji ceny oferty.
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8. Łączna cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją
przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy
określonym w niniejszej SIWZ.
9. Zastosowanie przez Wykonawcę stawki podatku VAT od towarów i usług niezgodnego z
przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego spowoduje
odrzucenie ustawy.
10. Ceny muszą być podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku
(zasada zaokrąglenia – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy
zaokrąglić w górę).
11. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania
u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów
i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny
podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi
przepisami. W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany
poinformować zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania
u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę usług, których
świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty
podatku.

ROZDZIAŁ XXIV SIWZ
Opis kryteriów, którymi będzie się kierował zamawiający przy wyborze oferty wraz z
podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny.
Kryterium oceny ofert:

Nazwa kryterium
Cena
Doświadczenie w ochronie budynków
instytuty naukowe, badawcze, uczelnie

60%

Maksymalna ilość
punktów jakie może
otrzymać oferta za
kryterium
W1 = 60

40%

W2 = 40

Waga

typu:

Cena
W zakresie tego kryterium ceną przyjętą do porównania i przeliczenia ofert zgodnie z
kryteriami ich oceny będzie brana pod uwagę całkowita cena brutto oferty. Oferty oceniane
będą według wzoru:
Cena najniższa
C = ---------------------------- x W1
Cena badana
C – ilość punktów przyznana w kryterium „cena”
W1– maksymalna liczba punktów, jaka może być przyznana w kryterium „cena”
Doświadczenie w ochronie budynków typu: instytuty naukowe, badawcze, uczelnie:
W zakresie tego kryterium będą brane pod uwagę usługi wyszczególnione w Załączniku nr 7
do SIWZ - Wykaz doświadczenia, wśród których winny być zawarte i wskazane usługi
potwierdzające wymagane doświadczenie w zakresie ochrony budynków typu: instytuty
naukowe, badawcze, uczelnie.
Zamawiający dla tego kryterium przewidział następującą punktację:
 Wykonawca, który wykaże i potwierdzi, że została należycie wykonana 1 usługę
w zakresie ochrony budynków typu instytuty naukowe, badawcze, uczelnie otrzyma 0 pkt
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 Wykonawca, który wykaże i potwierdzi, że zostały należycie wykonane 2 usługi
w zakresie ochrony budynków typu instytuty naukowe, badawcze, uczelnie otrzyma 5 pkt
 Wykonawca, który wykaże i potwierdzi, że została należycie wykonane 3 usługi lub
więcej w zakresie ochrony budynków typu instytuty naukowe, badawcze, uczelnie otrzyma 10 pkt
Oferty w zakresie tego kryterium oceniane będą wg wzoru:
LBBN
DBN = --------- x W2
LNBN
gdzie:
DBN – ilość punktów uzyskanych w kryterium „doświadczenie w ochronie budynków typu:
instytuty naukowe, badawcze, uczelnie”
LBBN – ilość punktów dla oferty badanej przyznana na podstawie ilości wykazanych usług
ochrony budynków typu instytuty naukowe, badawcze, uczelnie
LNBN – największa ilość punktów przyznana na podstawie ilości wykazanych usług ochrony
budynków typu instytuty naukowe, badawcze, uczelnie, wskazanych w badanych ofertach
W2 – maksymalna liczba punktów, jaka może być przyznana w kryterium „doświadczenie
w ochronie budynków typu instytuty naukowe, badawcze, uczelnie”
OCENA OFERT
1. Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków
przedstawionych przez Wykonawców w zakresie każdego z wymienionych kryteriów.
2. Zamawiający będzie dokonywał wyliczeń przyznanej liczby punktów z dokładnością
dwóch miejsc po przecinku.
3. Ocenę końcową stanowić będzie suma punktów uzyskanych w poszczególnych
kryteriach, zgodnie ze wzorem:

LCP = C + DBN
gdzie:
LCP
C
DBN

–
–
–

całkowita liczba uzyskanych punktów
liczba uzyskanych punktów w kryterium „cena”
liczba uzyskanych punktów w kryterium „doświadczenie w
ochronie budynków typu instytuty naukowe, badawcze,
uczelnie”

4. Maksymalna ilość punktów, jaką Wykonawca może uzyskać w wyniku oceny według
w/w kryteriów wynosi 100 pkt.
5. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki
rachunkowe w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę,
którego oferta została poprawiona (Art. 87, ust. 2 Pzp).
6. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie
wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie PZP, oraz w SIWZ i zostanie
oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.
7. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że
dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny
ofert, Zamawiający spośród tych ofert dokona wyboru oferty z niższą ceną (art. 91 ust.
4 ustawy PZP).

ROZDZIAŁ XXIV SIWZ
Informacje o formalnościach, które powinny być dopełnione w celu zawarcia umowy
21

ZP/USP/25/2017

1. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia publicznego, wykonawcy ci, najpóźniej przed zawarciem
umowy z Zamawiającym, zobowiązani są do przedstawienia umowy regulującej
współpracę tych wykonawców.
2. Zamawiający bezwzględnie wymaga, aby umowa wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia:
1) określała sposób reprezentacji wszystkich podmiotów oraz upoważniała jednego z
wykonawców – głównego wykonawcę (Lidera) do koordynowania czynności
związanych z realizacją umowy;
2) stwierdzała o odpowiedzialności solidarnej wykonawców za całość podjętych
zobowiązań w ramach realizacji przedmiotu zamówienia;
3) zawierała określony czas trwania umowy obejmujący okres realizacji przedmiotu
zamówienia i gwarancji jakości;
4) określała cel gospodarczy obejmujący swoim zakresem przedmiot zamówienia;
5) wykluczała możliwość wypowiedzenia umowy przez któregokolwiek z jego
członków do czasu zakończenia realizacji umowy i upływu okresu gwarancji;
6) określała sposób współdziałania podmiotów z określeniem podziału zadań w
trakcie realizacji przedmiotu zamówienia;
7) stwierdzała zakaz zmian w umowie bez zgody Zamawiającego.
3. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego.
4. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom.
5. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,
uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę
najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego
badania i oceny chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy
PZP.

ROZDZIAŁ XXV SIWZ
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Zamawiający nie będzie żądać od wykonawcy którego oferta została wybrana, wniesienia
zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

ROZDZIAŁ XXV SIWZ
Przesłanki unieważnienia postępowania
1. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia gdy:
1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden
wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy nie
podlegającego wykluczeniu - art. 93 ust.1 pkt.1 Pzp;
2) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - art. 93 ust.1 pkt.4 Pzp;
3) w przypadkach, o których mowa w art. 91 ust. 5 ustawy Pzp, zostały złożone oferty
dodatkowe o takiej samej cenie - art. 93 ust.1 pkt.5 Pzp;
4) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania
lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było
wcześniej przewidzieć- art. 93 ust.1 pkt.6 Pzp;
5) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą
zawarcie
niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia
publicznego- art. 93 ust.1 pkt.7 Pzp;
2. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadamia
równocześnie wszystkich wykonawców, którzy:
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1) ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania
przed upływem terminu składania ofert,
2) złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu
składania ofert
- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

ROZDZIAŁ XXVI SIWZ
Projekt Umowy - istotne dla zamawiającego postanowienia umowy
1. Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z Umowy będzie tożsamy
z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie (art. 140 ust.1)
2. Umowa jest nieważna w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia
zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
3. Szczegółowe warunki zawarte są w projekcie umowy - załącznik nr 12 do SIWZ.
Zamawiający będzie żądał, aby umowa została zawarta na warunkach określonych w tej
umowie.
4. Ostateczna treść Umowy może ulec zmianie w zakresie nie zmieniającym istotnych
postanowień oferty i SIWZ.
5. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia
należytego wykonania 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.
6. Strony przewidują możliwość wprowadzenia następujących zmian do umowy,
w okolicznościach określonych poniżej:
1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ
na realizację przedmiotu zamówienia;
2) zmiana terminu umowy – w przypadku niedotrzymania pierwotnego terminu
realizacji umowy wynika z napotkania przez Wykonawcę lub Zamawiającego
okoliczności niemożliwych do przewidzenia i niezależnych od nich, np. wystąpienia
zjawisk związanych z działaniem siły wyższej (klęska żywiołowa, niepokoje społeczne,
działania militarne itp.);
W przypadku wystąpienia powyższych okoliczności, w zakresie mającym wpływ na
przebieg realizacji zamówienia, termin wykonania umowy może ulec
odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonania
przedmiotu umowy w sposób należyty.
3) zmiana terminu płatności - w przypadku ograniczenia finansowego
po stronie Zamawiającego, z przyczyn od niego niezależnych;
4) zmiana wynagrodzenia - w przypadku zmiany urzędowej stawki podatku VAT;
5) zmiana wynagrodzenia - w przypadku zmiany wysokości minimalnego
wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonej na
podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za
pracę
6) zmiana wynagrodzenia - w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom
społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,
- pod warunkiem, że okoliczności wskazane w pkt.3-5 będą miały wpływ na koszty
wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
7. Wystąpienie którejkolwiek z wymienionych powyżej okoliczności nie stanowi
bezwzględnego zobowiązania Zamawiającego do dokonania takich zmian, ani nie może
stanowić podstawy roszczeń Wykonawcy do ich dokonania.
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8. Zmiana zapisów umowy jest możliwa tylko za zgodą Zamawiającego, oraz musi być
wyrażona w formie pisemnego aneksu do umowy (pod rygorem nieważności).
Zamawiający wymaga złożenia pisemnego uzasadnienia takiej zmiany.
9. Zamawiający dopuszcza możliwość także innych zmian w umowie gdy zmiany te będą
korzystne dla Zamawiającego i będą leżały w interesie publicznym.
10. Zamawiający nie wyklucza dokonania również nieistotnych zmian postanowień umowy
w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.
11. Dopuszczalne będą zatem zmiany nieistotne rozumiane w ten sposób, że wiedza o ich
wprowadzeniu do umowy na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
nie wpłynęłaby na krąg podmiotów ubiegających się o to zamówienie, czy też na wynik
postępowania o udzielenie tego zamówienia.
12. W sprawach nieuregulowanych w umowie będą miały zastosowanie właściwe przepisu
Kodeksu cywilnego i ustawy „Prawo zamówień publicznych”.

ROZDZIAŁ XXVII SIWZ
Środki ochrony prawnej przysługujących wykonawcy
1. Środki ochrony prawnej określone poniżej przysługują wykonawcy, a także innemu
podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub
może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej
ustawy.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych
warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której
mowa w art. 154 pkt. 5.
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
1) określenia warunków udziału w postępowaniu;
2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
3) odrzucenia oferty odwołującego;
4) opisu przedmiotu zamówienia;
5) wyboru najkorzystniejszej oferty
4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego,
której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie
zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne oraz wskazywać
prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej,
podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym, opatrzone odpowiednio
własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
6. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed
upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią
odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii
nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.
7. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować
zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub
zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie
przysługuje odwołanie na podstawie art.180 ust.2 Pzp.
8. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza
czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w
sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.
9. Na czynności, o których mowa w pkt.8 nie przysługuje odwołanie z zastrzeżeniem art.
180 ust.2 Pzp.
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10. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności
zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w
sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały
przesłane w inny sposób.
11. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest
prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia
zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych
warunków zamówienia na stronie internetowej.
12. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 10 i 11 wnosi się w terminie 5
dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było
powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
13. Jeżeli zamawiający mimo obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze
oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 15 dni od dnia
publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia lub w
terminie 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w
Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
14. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub
postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może
przedłużyć termin składania ofert.
15. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu
związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.
16. Zamawiający informuje, iż szczegółowe uregulowanie środków ochrony prawnej
zawarte jest w dziale VI ustawy, tj. art. 179 – 198g PZP.

ROZDZIAŁ XXVIII SIWZ
Załączniki
Załącznikami do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia są:
– formularz ofertowy
 Załącznik nr 1
– zakres ochrony IPPT PAN
 Załącznik nr 2
– podstawowe obowiązki pracownika ochrony.
 Załącznik nr 3
– oświadczenie na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp dotyczące
 Załącznik nr 4
przesłanek wykluczenia z postepowania
– oświadczenie na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp dotyczące
 Załącznik nr 5
spełnienia warunków udziału w postepowaniu
– oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej zgodnie z
 Załącznik nr 6
art. 24 ust.11 ustawy Pzp
– wykaz doświadczenia
 Załącznik nr 7
– wykaz osób przewidzianych do realizacji usługi ochrony
 Załącznik nr 8
– oświadczenie o potencjale technicznym oraz osobach zdolnych
 Załącznik nr 9
do wykonania zamówienia
– oświadczenie – zobowiązanie podmiotu trzeciego
 Załącznik nr 10
– oświadczenie w zakresie jednolitego umundurowania
 Załącznik nr 11
– projekt Umowy
 Załącznik nr 12
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