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Rozdział I – Instrukcja dla Wykonawców 
 

1. Nazwa, adres Zamawiającego oraz tryb udzielenia zamówienia 

Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników z siedzibą w Warszawie,  

ul. Stanisława Moniuszki 1A, zwany dalej „Zamawiającym” ogłasza postępowanie o udzielenie 

zamówienia publicznego w trybie przetargu na podstawie art. 138o ustawy - Prawo zamówień 

publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r., zwanej dalej ustawą Pzp (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) 

zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. 

Rodzaj zamówienia: usługi społeczne i inne szczególne usługi. 

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro,  

o której mowa w art. 138g ust.1 pkt 1) ustawy Pzp. 

 

Klauzula informacyjna zgodnie z art. 13 RODO związana z postępowaniem o udzielenie 

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, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający 

informuje, że: 

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego 

Rolników z siedzibą w Warszawie, ul. Żurawia 32/34,  00-515 Warszawa;  

 w sprawach związanych z danymi osobowymi zamieszczonymi w dokumentacji przetargowej proszę 

kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Funduszu Składkowym 

Ubezpieczenia Społecznego Rolników, ul. Stanisława Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa,  

nr tel.: 609-170-700, e-mail: iod@fsusr.gov.pl*; 

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym 

w trybie przetargu; 

 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 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:  

 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**; 

 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: 

 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. 

Wykonawca składa w Formularzu oferty oświadczenie zgodne w zakresie wypełnienia obowiązków 

informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO. W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje 

danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania 

mailto:iod@fsusr.gov.pl
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obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia 

Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).  
 

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub 

podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych. 

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp 

oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.  

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu 

do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw 

innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub 

państwa członkowskiego. 

 

2. Opis przedmiotu zamówienia 

1) Przedmiot zamówienia podzielony jest na 2 części i obejmuje: 

część 1 – „Świadczenie usługi bezpośredniej, stałej ochrony fizycznej osób i mienia oraz 

monitoringu nieruchomości zabudowanej położonej w Teresinie przy 

Al. Druckiego-Lubeckiego 1 i przyległego terenu parku wraz ze wsparciem grup 

interwencyjnych”. 

Usługa świadczona będzie poprzez 1-osobową ochronę fizyczną (stacjonarną) - 

całodobowo przez 7 dni w tygodniu. 

Szczegółowy zakres usługi zawierają Istotne Warunki Umowy, załączone do 

Ogłoszenia. 

Charakterystykę obiektu oraz istniejących urządzeń zawiera Załącznik nr 2 do IWU. 

 

część 2 – „Usługę kompleksowej ochrony mienia i monitoringu nieruchomości gruntowej 

położonych w Supraślu przy ul. Piłsudskiego 64 wraz ze wsparciem grup 

interwencyjnych”. 

Usługa świadczona będzie poprzez własne centrum monitorowania Wykonawcy przy 

wykorzystaniu: systemu w zakresie analizy obrazu z kamer oraz systemu (nadajnika) 

powiadamiania grup interwencyjnych. 

Szczegółowy zakres usługi zawierają Istotne Warunki Umowy, załączone do 

Ogłoszenia. 

Charakterystykę obiektu oraz istniejących urządzeń zawiera Załącznik nr 2 do IWU. 

UWAGA: 

Zamawiający informuje, że w chwili obecnej wykorzystywana jest aplikacja 

Smart PSS do podglądu zdalnego z urządzeń firmy Dahua. 

 

Zamawiający informuje o możliwości dokonania w poszczególnych nieruchomościach wizji 

lokalnej przed terminem składania ofert. 

Warunkiem dokonania przez Wykonawcę/ców wizji jest złożenie w tej sprawie pisemnego 

wniosku.  

O terminie wizji Zamawiający poinformuje Wykonawcę/ów oraz zamieści informację na stronie 

Internetowej / BIP wyznaczając dzień i godzinę, przy czym wyznaczony termin wizji będzie nie 

krótszy niż 2 dni od przesłania /zamieszczenia informacji. W czasie wizji lokalnej Zamawiający 

nie będzie udzielał żadnych wyjaśnień dotyczących zamówienia, odsyłając Wykonawców do  

przewidzianego ustawą trybu udzielania wyjaśnień treści SIWZ. 
 

Oznaczenie przedmiotu zamówienia według kodu Wspólnego Słownika Zamówień CPV:  

usługi społeczne i inne szczególne usługi: 79710000-4 – usługi ochroniarskie, 79711000-1 – 

usługi nadzoru przy użyciu alarmu, wymienione w załączniku XIV do Dyrektywy Parlamentu 

Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. 

. 
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3. Termin wykonania zamówienia 

Przewidywany termin realizacji zamówienia: 

dla części 1 - ochrony w Teresinie - od 31-12-2019r. od godz. 12:00 do 29-09-2020r. do godz. 

12:00. 

dla części 2 - monitoringu w Supraślu - od 31-03-2020r. od godz. 12:00 do 30-09-2020r. do godz. 

12:00. 

 

4. Warunki udziału w postępowaniu  

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1) nie podlegają wykluczeniu (dla obu części zamówienia); 
 

W przypadku oferty składanej wspólnie przez kilku Wykonawców, ocena wymagań 

określonych w pkt 4 ppkt. 1) będzie dokonana odrębnie dla każdego z Wykonawców. 
 

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów (dla obu części zamówienia) - Warunek ten 

Zamawiający uzna za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada ważną Koncesję 

Ministra właściwego do spraw wewnętrznych - w zakresie usług ochrony osób i mienia, 

zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tj. Dz. U. z 2018 

r., poz. 2142 i 1629). 

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej (dla obu części zamówienia) - Zamawiający nie 

określa szczegółowego wymagania w tym zakresie. 

c) zdolności technicznej lub zawodowej, tj.:  

(dla części 1 zamówienia – ochrona Teresin) 

 zdolności technicznej - Warunek ten Zamawiający uzna za spełniony jeżeli 

Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 

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

wykonał lub wykonuje co najmniej 3 usługi bezpośredniej ochrony fizycznej mienia 

i monitoringu obiektu/nieruchomości, każda - o wartości nie mniejszej niż 

150.000,00 zł brutto w skali roku, w obiekcie/kompleksie obiektów o łącznej 

powierzchni całkowitej nie mniejszej niż 2.000 m
2
. 

 zdolności zawodowej - Warunek ten Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli 

Wykonawca zadeklaruje w ofercie, że: 

 do bezpośredniej realizacji usługi ochrony fizycznej skieruje min. 5 osób, dla 

których Zamawiający nie wymaga wpisu na listę kwalifikowanych pracowników 

ochrony fizycznej, 

 do nadzoru i kontroli wykonania usługi ochrony fizycznej skieruje osobę/osoby 

wpisane na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej osób i mienia, z 

co najmniej 3-letnim doświadczeniem zawodowym, 

 wymagane powyżej osoby (min. 5+1) - skierowane do realizacji są/będą 

zatrudnione na umowę o pracę na pełny etat (pozostałe godziny ochrony – ponad 

wymagane osoby - mogą być wypracowane na podstawie umów innych niż umowa 

o pracę oraz pod warunkiem, że nie stoi to w sprzeczności z przepisami prawa 

pracy).  

(dla części 2 zamówienia – monitoring Supraśl) 

 zdolności technicznej - Warunek ten Zamawiający uzna za spełniony jeżeli 

Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 

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

wykonał lub wykonuje co najmniej 2 usługi polegające na dozorze nieruchomości 

przy zastosowaniu systemu monitoringu wizyjnego i włamania, zintegrowanych z 
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nimi systemu służącego powiadamianiu grup interwencyjnych, każda - o wartości 

nie mniejszej niż 50 000,00 zł brutto każda, w obiekcie/kompleksie obiektów o 

łącznej ich powierzchni całkowitej nie mniejszej niż 5 000 m
2
. 

 zdolności zawodowej - Zamawiający nie określa szczegółowego wymagania w tym 

zakresie. 

 

W przypadku oferty składanej wspólnie przez kilku Wykonawców ocena wymagań będzie 

dokonana łącznie, a wymagań określonych w pkt 4 ppkt 2) lit. a) będzie dokonana odrębnie 

dla każdego z Wykonawców – wymagania winien spełniać samodzielnie każdy z 

Wykonawców. 

Wykonawca winien spełnić warunki udziału w postępowaniu – bez powoływania się  

na doświadczenie podmiotów trzecich.  

 

5. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału  

w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia (odrębnie dla każdej części postępowania):  

Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta 

została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału 

w postępowaniu. W tym celu, przed udzieleniem zamówienia Zamawiający wezwie 

Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie 

krótszym niż 2 dni robocze terminie, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów, 

o których mowa poniżej. 
 

1) Oświadczenie własne Wykonawcy załączone do Formularza Oferty - aktualne na dzień 

składania ofert (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 1 do Ogłoszenia). Informacje 

zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega 

wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.  

Oświadczenie to musi być złożone w oryginale i potwierdzać spełnianie warunków udziału 

w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w pełnym zakresie przez każdego z 

Wykonawców. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców,  

ww. oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 
 

2) Na potwierdzenie nie podlegania wykluczeniu z postępowania Zamawiający będzie 

żądał od Wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, następujących 

dokumentów: 

a) 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;  

b) 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, lub innego dokumentu 

potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem  

w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami,  
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w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie 

na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 

organu;  

c) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

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

w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia, wystawiony nie wcześniej niż  

6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

Dokumenty winny być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej przez Wykonawcę 

lub w Formularzu oferty Wykonawca winien podać adres bezpłatnego publicznego 

rejestru, w którym ujawnione są dane. 
 

3) Dokumenty podmiotów mających siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  

Zamawiający nie wymaga złożenia dokumentów. 
 

4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

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 do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia  

16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369 ) (wzór 

oświadczenia stanowi Załącznik nr 2 do Ogłoszenia). W przypadku przynależności do tej 

samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź 

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

konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.  

a) Wykonawca w sytuacji zaistnienia podstaw do jego wykluczenia z postępowania na 

podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 ustawy Pzp, 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,  

tzw. self-cleaning. Zamawiający rozpatrzy dowody wykazane wyżej i dokona ich oceny 

w świetle przesłanek wykluczenia Wykonawcy określonych w art. 24 ust. 1 pkt. 13 i 14 

oraz 16- 20 ustawy Pzp.  

b) Postanowienia określone w ppkt powyżej nie mają zastosowania wobec Wykonawcy, 

będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego orzeczono prawomocnym wyrokiem 

sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia i nie upłynął określony w tym wyroku 

okres obowiązywania zakazu. 

Dokumenty winny być złożone w oryginale przez Wykonawcę. W przypadku Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie ww. oświadczenie składa każdy z Wykonawców we 

własnym imieniu. W sytuacji, gdy w postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta, 

Wykonawca ten jest zwolniony ze złożenia ww. oświadczenia. 

 

5) Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu Zamawiający będzie 

żądał następujących dokumentów: 

a) W zakresie warunku dotyczącego kompetencji lub uprawnień do prowadzenia 

określonej działalności zawodowej: 
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Aktualnej koncesji Ministra właściwego do spraw wewnętrznych wydanej na podstawie 

ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia  

(tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2142 z późn. zm.) uprawniającej do prowadzenia działalności 

gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanych w formie 

bezpośredniej ochrony fizycznej, w zakresie usług ochrony osób i mienia. 

b) W zakresie warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 

Zamawiający nie wymaga złożenia dokumentów w tym zakresie. 

c) W zakresie warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej: 

 Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 

również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania 

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz  

z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których 

usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi 

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

mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz 

którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 

są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze 

Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; 

w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje 

bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane 

nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert, 

Wykaz powinien zawierać usługi na potwierdzenie spełnienia warunku udziału  

w niniejszym postępowaniu, o którym mowa w pkt 4 ppkt 2 lit. c) (wzór wykazu 

stanowi Załącznik nr 3 do Ogłoszenia). 

 Wykaz osób - Zamawiający nie wymaga złożenia dokumentów w tym zakresie. 

6) Na potwierdzenie, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez 

Zamawiającego: 

Zamawiający nie wymaga złożenia dokumentów w tym zakresie. 

Dokumenty winny być złożone odpowiednio w oryginale (wykaz usług) lub kopii 

poświadczonej przez Wykonawcę (kopia koncesji). 

 

6. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania 

oświadczeń i dokumentów oraz wyjaśnienia do treści Ogłoszenia 

1) Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej, 

w języku polskim. 

2) Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu 

usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 123 z późn. zm.). 

3) Zamawiający przekaże Wykonawcom za pomocą e-maila, następujące dokumenty: 

a) odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące treści Ogłoszenia lub IWU, 

b) wezwanie Wykonawcy do wyjaśnienia oferty i odpowiedź Wykonawcy, 

c) wezwanie Wykonawcy do uzupełnienia oferty, 

d) informację o wyborze oferty, 

e) inną korespondencję kierowaną przez Zamawiającego do Wykonawców. 

4) Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, każda ze stron na żądanie 

drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

5) W przypadku nie potwierdzenia ze strony Wykonawcy odbioru przesłanych informacji, 

Zamawiający uzna, że wiadomość dotarła do Wykonawcy po wydrukowaniu prawidłowego 

komunikatu poczty elektronicznej o dostarczeniu informacji. 
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6) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Ogłoszenia/IWU. 

Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed 

upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści wpłynie 

do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego 

terminu składania ofert. 

7) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o którym 

mowa w pkt 6 ppkt 6, lub będzie dotyczyć udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może 

udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

8) Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku,  

o którym mowa w pkt 6 ppkt 6. 

9) Treść pytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia na stronie internetowej. 

10) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 

zmienić treść Ogłoszenia lub Instrukcji. Dokonaną zmianę treści Zamawiający udostępnia 

na stronie Internetowej. 

11) Postępowanie prowadzi Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników. 

Wszelką korespondencję należy przesyłać na adres e-mail: przetargi@fsusr.gov.pl lub 

pocztą na adres: ul. Żurawia 32/34, 00 – 515 Warszawa. 

12) Uprawnionym ze strony Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami oraz 

udzielania wyjaśnień i informacji jest: Pani Aleksandra Mroczek od poniedziałku do piątku 

w godz. 8:00 – 16:00 tel. 667-333-357. 

 

7. Wymagania dotyczące wadium 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

 

8. Termin związania ofertą 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. 

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

 

9. Sposób przygotowania ofert 

1) Ofertę należy złożyć na Formularzu oferty wypełnionym wg wzoru zawartego  

w Ogłoszeniu, Rozdział III – Formularz oferty i Załączniki do Ogłoszenia. 

2) Do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo (upoważnienie) do reprezentowania 

Wykonawcy w niniejszym postępowaniu, o ile oferta została podpisana przez osoby 

nieumocowane do tych czynności w dokumentach rejestrowych podmiotu (oryginał lub 

kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza) (pełnomocnictwo jest 

wymagane również, gdy ofertę składają podmioty występujące wspólnie (konsorcjum),  

a oferta nie jest podpisana przez wszystkich członków konsorcjum).  

3) Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.  

4) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

5) Zamawiający nie ujawnia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa  

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji (Dz.U. z 2018 r. poz. 419 i 1637), jeżeli Wykonawca, nie później niż w 

terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż 

zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje zastrzeżone 

powinny być jednoznacznie oznaczone.  

6) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę zawierającą jednoznacznie opisaną 

propozycję. 
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7) Oferta musi być sporządzona w języku polskim na maszynie, komputerze lub czytelną inną 

techniką w sposób zapewniający jej czytelność i podpisana przez osobę lub osoby 

upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. 

8) Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania 

Wykonawcy w sposób pozwalający na ich identyfikację (czytelny podpis lub parafa wraz  

z imienną pieczątką). Wszystkie strony oferty winny być parafowane przez osobę lub osoby 

upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. 

9) Ewentualne poprawki w ofercie powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem 

i pieczątką osoby upoważnionej do reprezentowania firmy. 

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

11) Oświadczenia i inne dokumenty składane są w oryginale lub kopii poświadczonej  

za zgodność z oryginałem zgodnie z odpowiednimi wskazówkami Zamawiającego.  

12) Poświadczenia dokumentów za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca 

i Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie 

dokumentów, które każdego z nich dotyczą: 

a) poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób 

umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby 

poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem); 

b) poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej; 

c) w przypadku poświadczenia za zgodność z oryginałem dokumentów przez osobę/y, 

której/ych upoważnienie do reprezentacji nie wynika z dokumentu rejestrowego 

Wykonawcy, należy do oferty dołączyć oryginał pełnomocnictwa lub jego kopię, 

poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza; 

d) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się 

o udzielenie zamówienia winno być złożone w oryginale lub kopii, poświadczonej  

za zgodność z oryginałem przez notariusza. 

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

 

10. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

1) Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego pod adresem: ul. Stanisława Moniuszki 

1A, 00-014 Warszawa, IV piętro lub drogą pocztową na ww. adres, w terminie do dnia  

10-12-2019r. do godz. 12:00 w zamkniętej  kopercie z pieczątką Wykonawcy i oznaczonej  

w następujący sposób:  

 

„Fundusz Składkowy:  Oferta na usługi ochrony część 1/ część 2*” (* podać odpowiednio) 

2) Wykonawca może zmodyfikować lub wycofać ofertę pod warunkiem, że Zamawiający 

otrzyma pisemne powiadomienie przed wyznaczonym terminem składania ofert. 

3) Powiadomienie o modyfikacji oferty musi być złożone w zamkniętej kopercie oznaczonej 

zgodnie z ppkt 1) oraz dopiskiem „Modyfikacja” . 

4) W przypadku wycofania oferty, zgodnie z ppkt 2, nie będzie ona otwierana i na wniosek 

Wykonawcy zostanie odesłana na adres podany na kopercie. Wycofanie oferty może 

nastąpić również w formie korespondencji mailowej pod warunkiem, że zostanie ona 

opatrzona przez Wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym. 

5) Koperty oznaczone dopiskiem „Modyfikacja” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty 

Wykonawcy, który wprowadził zmiany i zostaną dołączone do oferty. 
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6) Zgłoszenia i pisma przesłane faksem nie będą traktowane jako oferty. 

7) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10-12-2019r. o godz. 12:30 w siedzibie Zamawiającego. 

8) Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje 

dotyczące:  

a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;  

b) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w wyznaczonym terminie;  

c) cen zawartych w ofertach. 

 

11. Opis sposobu obliczenia ceny 

1) Wykonawca określi ceny ściśle według zapisów zawartych w Formularzu oferty – 

Rozdział II Ogłoszenia. 

2) Cena musi być podana w złotych polskich (PLN) oraz wyrażona liczbowo i słownie,  

w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zgodnie z powszechnie przyjętym systemem 

rachunkowości). 

3) Cena określona przez Wykonawcę powinna zawierać w sobie wszystkie koszty mogące 

powstać w okresie ważności umowy, a także uwzględniać inne opłaty i podatki wynikające  

z realizacji umowy, jak również ewentualne upusty i rabaty. Oferta Wykonawcy będzie 

podstawą do zawarcia umowy zgodnie z załączonym wzorem IWU. 

4) Stawka podatku VAT jest określona zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku  

od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2174 z późn. zm.). 

5) Cena podana w ofercie ma charakter wynagrodzenia ryczałtowego jest ostateczna 

i nie może ulec zmianie w trakcie realizacji umowy. 

6) Zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp, jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby  

do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku  

od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej  

w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi 

przepisami. Wykonawca składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty 

będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując 

nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić  

do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.  

 

12. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz  

z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert 

1) Ocena ofert (odrębnie dla każdej części zamówienia) zostanie dokonana w oparciu o 

następujące kryteria wyboru:  

Lp Kryterium 
Znaczenie 

w % 
Opis 

a) Cena (Kc) 90 
cena za wykonanie całego przedmiotu 

zamówienia (podana przez Wykonawcę w zł 

brutto) 

b) Czas Interwencji (Ki) 10 
czas reakcji i dojazdu grupy interwencyjnej do 

nieruchomości od momentu zgłoszenia  

(podany w minutach, max. 30 min) 
 

Kryteria będą wyliczone wg. następujących zasad:  

a) Kryterium ceny (Kc):  

 

            Najniższa cena z ocenianych ofert  

Kc = ---------------------------------------------- x 90  

                 Cena oferty ocenianej  

Maksymalna liczba punktów, jaką w tym kryterium otrzyma oferta wynosi 90. 
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b) Kryterium Czasu Interwencji (Ki):  

 

            Najkrótszy z zaoferowanych czasów   

Ki = ---------------------------------------------- x 10  

                 Czas z oferty ocenianej  

Maksymalna liczba punktów, jaką w tym kryterium otrzyma oferta wynosi 10. 
 

Zamawiający wymaga od Wykonawcy maksymalnego czasu reakcji i dojazdu grupy interwencyjnej 

do nieruchomości w terminie do 30 minut od momentu zgłoszenia. 
 

Uwaga! Nie wskazanie wymaganego minimum spowoduje, że oferta nie będzie spełniała 

wymogów Ogłoszenia i zostanie odrzucona. 

Wskaźnik wynikowy (W) stanowi sumę punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach oceny 

ofert, wg wzoru: W = Kc + Ki, przy czym wszystkie 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 (odpowiednio dla każdej części 

zamówienia) 

1) Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do przedstawienia (najpóźniej  

w dniu zawarcia umowy, z zastrzeżeniem treści lit b): 

a) kopii - poświadczonej za zgodność z oryginałem ważnej - opłaconej ogólnej polisy  

OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem 

zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 2.000.000,00 zł. dla każdej z części postępowania, 

b) kopię umowy regulującej współpracę Wykonawców, którzy wspólnie złożyli ofertę, a ich 

oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 

 

Ponadto po zawarciu umowy, a przed przystąpieniem do wykonania usługi przedstawi 

wykaz osób skierowanych do realizacji umowy, zgodnie z odpowiednim załącznikiem do 

IWU: 

dla części 1 – ochrona Teresin: 

 nadzór nad instalacją urządzeń będzie pełniła osoba posiadająca aktualne 

zaświadczenie o wpisie na listę kwalifikowanego pracownika zabezpieczenia 

technicznego oraz uprawnienia SEP na minimalnym poziomie 1 KW, 

 do bezpośredniej realizacji usługi ochrony fizycznej skieruje min. 5 osób, dla których 

Zamawiający nie wymaga wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony 

fizycznej, 

 do nadzoru i kontroli wykonania usługi ochrony fizycznej skieruje osobę/osoby 

wpisane na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej osób i mienia, z 

co najmniej 3-letnim doświadczeniem zawodowym, 

 wymagane powyżej osoby (min. 5+1) - skierowane do realizacji są/będą zatrudnione 

na umowę o pracę na pełny etat (pozostałe godziny ochrony – ponad wymagane 

osoby - mogą być wypracowane na podstawie umów innych niż umowa o pracę oraz 

pod warunkiem, że nie stoi to w sprzeczności z przepisami prawa pracy). 

dla części 2 – monitoring Supraśl:  

 odpowiednią liczbę osób do bezpośredniej realizacji usługi monitoringu, dla których 

Zamawiający nie wymaga wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony 

fizycznej, 
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 min. 1 osobę/osoby do nadzoru i kontroli wykonania usługi - wpisaną na listę 

kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej osób i mienia, 

 minimum 2 osoby skierowane do realizacji usługi monitoringu są/będą zatrudnione na 

umowę o pracę w pełnym wymiarze (pełny etat). 

 

2) Brak spełnienia wymogów określonych w ppkt 1), w wyznaczonym przez Zamawiającego 

terminie, będzie jednoznaczny z odmową podpisania umowy przez Wykonawcę. 

 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia. 
 

14. Wzór umowy 

1) Umowy - zostaną zawarte według wzorów zamieszczonych w Rozdziale III – Istotne 

Warunki Umowy, w terminie nie krótszym niż 2 dni od ogłoszenia informacji o wyniku 

postępowania. 

2) Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do treści umowy, niemających 

wpływu na treść oferty. Zakres i charakter zmian określa § 14 IWU. 
 

15. Informacja o podwykonawcach 

W zakresie ochrony fizycznej - Zamawiający nie dopuszcza udziału podwykonawców  

w realizacji zamówienia, z wyjątkiem: 

 usług świadczonych przez grupy interwencyjne. 
 

16. Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 

ustawy 

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy 

Pzp. 
 

17. Sposób badania i oceny ofert, składania i uzupełniania oświadczeń, dokumentów lub 

pełnomocnictw przez Wykonawców 

1) Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania  

o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać 

Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu lub spełniają warunki udziału  

w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone 

uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych 

oświadczeń lub dokumentów. 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zbadania budzących wątpliwości oświadczeń lub 

dokumentów złożonych przez Wykonawcę na potrzeby przedmiotowego postępowania 

bezpośrednio u innych podmiotów (zamawiających). 

2) Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt 5 ppkt 

2), pkt 5 pkkt 5), lub złożone oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają 

błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie 

Wykonawcę do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień  

w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub 

poprawienia, lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo 

konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

3) Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe 

pełnomocnictwa, Zamawiający wezwie Wykonawcę do ich złożenia w terminie przez 
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siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu 

albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

4) Zamawiający może także wezwać Wykonawcę do złożenia, w wyznaczonym przez siebie 

terminie, wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie 

podlega wykluczeniu lub spełnia warunki udziału w postępowaniu.  

5) Do badania i oceny ofert oraz poprawy omyłek Zamawiający zastosuje art. 87 ust. 1 oraz 

ust. 2 ustawy Pzp. 

6) Zamawiający odrzuci ofertę w następujących przypadkach: 

 oferta wpłynie po terminie składania ofert, 

 oferta jest niezgodna z postanowieniami niniejszego Ogłoszenia, 

 oferta nie zawiera dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w pkt 5 ppkt 1) – 

(Formularz oferty, oświadczenie własne) lub gdy dokumenty te są niekompletne, 

zawierają błędy lub budzą u Zamawiającego uzasadnione wątpliwości, 

 oferta zawiera błędy w obliczeniu ceny, których nie można poprawić, 

 oferta zawiera rażąco niską cenę (jest niższa od szacunkowej wartości zamówienia  

o więcej niż 30%), 

 Wykonawca nie wyraził zgody na poprawienie w ofercie omyłki, o której mowa  

w art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp, 

 oferta będzie nieważna na podstawie odrębnych przepisów, 

 Wykonawca na wezwanie Zamawiającego nie uzupełni dokumentów, o których mowa 

w pkt 5 ppkt 2) - pkt 5 ppkt 5), 

 Wykonawca złożył więcej niż jedną ofertę. 
 

18. Podstawy unieważnienia postępowania 

Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli: 

1) nie zostanie złożona żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu, 

2) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższy kwotę, jaką 

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba,  

że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty, 

3) wystąpi zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie 

zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć. 
 

19. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia 

Wykonawcy ani żadnemu innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu tego 

zamówienia publicznego nie przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale  

VI ustawy PZP. 
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Rozdział II – Formularz oferty i Załączniki  

Formularz Oferty  

 
Nazwa (Firma) Wykonawcy  

…………………………………………………………………………………………………………………, 

Adres siedziby  

………………………………………………………………………………………..…………………………, 

Adres do korespondencji  

……………………………………………………………………………………………………………….…, 

Osoba do kontaktów - ………………………………………………………………………………………….; 

Tel. - .............................................................................; fax - ............................................................................;        

E-mail: ..............................................................; 

Kategoria przedsiębiorstwa Wykonawcy¹:………………………………………............................... 

(wpisać: mikro, małe, średnie lub duże przedsiębiorstwo – w przypadku konsorcjum należy wskazać 

kategorię dla każdego……………………………………………….………….) 

 

Oferujemy wykonanie *: 

*części 1 zamówienia tj. – „Świadczenie usługi bezpośredniej, stałej ochrony fizycznej osób 

i mienia oraz monitoringu nieruchomości zabudowanej położonej w Teresinie 

przy Al. Druckiego-Lubeckiego 1 oraz przyległego terenu parku wraz ze 

wsparciem grup interwencyjnych” 

za wynagrodzeniem ryczałtowym, które wynosi: 

 

Opis 

przedmiotu 

Cena netto  

za 1 m-ąc  

(w zł) 

VAT 

w % 

Cena netto  

za 1 m-ąc (w 

zł) 

Okres 

realizacji 

(w mies.) 

Wartość 

netto 

(w zł) 

Wartość 

brutto 

(w zł) 
a b c d=b+(b*VAT%) e f=b*9 g=d*9 

Ochrona w 

Teresinie 

(zgodnie z IWU) 
 ……%  9   

  ……%  9   

 

(słownie: ......................................................................................................................... zł brutto)  

i nie ulegnie zmianie w trakcie realizacji umowy. 

 

I. Oświadczenia Wykonawcy związane z przedmiotem zamówienia: 

1) Termin i sposób świadczenia usługi – będziemy świadczyć usługę 24h/dobę w okresie:  

od 31 grudnia 2019 roku od godz. 12:00, do 29 września 2020 roku do godz. 12:00.  
 

2) Zrealizowaliśmy/realizujemy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania 

ofert ……. usługi (co najmniej 3 usługi) bezpośredniej ochrony fizycznej mienia i 

monitoringu obiektu/nieruchomości, każda - o wartości nie mniejszej niż 150.000,00 zł 

brutto w skali roku, w obiekcie/kompleksie obiektów o łącznej powierzchni całkowitej nie 

mniejszej niż 2.000 m
2
. 

 

3) Zapewniamy, że:  

 nadzór nad koniecznymi pracami instalacyjnymi będzie pełniła osoba posiadająca 

aktualne zaświadczenie o wpisie na listę kwalifikowanego pracownika zabezpieczenia 

technicznego oraz uprawnienia SEP na minimalnym poziomie 1 KW, 

 do bezpośredniej realizacji usługi ochrony fizycznej skierujemy ………………osoby 

(min. 5 osób), dla których Zamawiający nie wymaga wpisu na listę kwalifikowanych 

pracowników ochrony fizycznej, 
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 do nadzoru i kontroli wykonania usługi ochrony fizycznej skierujemy osobę/osoby 

(min. 1 osoba) wpisane na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej osób i 

mienia, z co najmniej 3-letnim doświadczeniem zawodowym, 

 wszystkie osoby skierowane do realizacji są/będą zatrudnione na umowę o pracę w 

pełnym wymiarze (pełny etat). 

4) Czas dojazdu grupy interwencyjnej wynosi do …… min. (max. 30 min) od momentu 

zgłoszenia. 

5) Prowadzimy działalność na podstawie aktualnej ważnej Koncesji w zakresie ochrony osób  

i mienia nr ……………………… wydanej przez …………………………… 

Podwykonawca/podwykonawcy* prowadzą działalność na podstawie aktualnej ważnej 

Koncesji w zakresie ochrony osób i mienia 

nr ……………………… wydanej przez …………………………… 

6) Posiadamy ważną, opłaconą polisę OC nr …………………….. wystawioną przez 

………………… na sumę gwarancyjną …………………………………………. (nie 

mniejszą niż 2 000 000,00 zł). i zobowiązujemy się przed zawarciem umowy złożyć jej 

kopię. 

7) Oświadczamy, że przedmiot zamówienia w zakresie: 

a) świadczenia usługi bezpośredniej, stałej ochrony fizycznej mienia i monitoringu 

nieruchomości - wykonamy samodzielnie,  

b) grupy interwencyjnej zrealizujemy samodzielnie*/przy udziale Podwykonawcy.*  

……………………………………………………………. 
(wskazać nazwę podwykonawcy – jeżeli jest znany) 

……………………………………………………………. 
(wskazać udział procentowy w realizacji zamówienia)

 

 

 

*część 2 – „Usługa kompleksowej ochrony mienia i monitoringu nieruchomości gruntowej 

położonych w Supraślu przy ul. Piłsudskiego 64 wraz ze wsparciem grup 

interwencyjnych” 
za wynagrodzeniem ryczałtowym, które wynosi: 

Opis 

przedmiotu 

Cena netto  

za 1 m-ąc  

(w zł) 

VAT 

w % 

Cena netto  

za 1 m-ąc (w 

zł) 

Okres 

realizacji 

(w mies.) 

Wartość 

netto 

(w zł) 

Wartość 

brutto 

(w zł) 
a b c d=b+(b*VAT%) e f=b*9 g=d*9 

Ochrona w 

Supraślu 

(zgodnie z IWU) 
 ……%  6   

  ……%  6   

 

(słownie: ......................................................................................................................... zł brutto)  

i nie ulegnie zmianie w trakcie realizacji umowy. 

 

I. Oświadczenia Wykonawcy związane z przedmiotem zamówienia: 

1) Termin i sposób świadczenia usługi – będziemy świadczyć usługę 24h/dobę w okresie:  

od 31-03-2020r. od godz. 12:00 do 30-09-2020r. do godz. 12:00. 
 

2) Umożliwimy Zamawiającemu stały podgląd on-line oraz zdalne zgrywanie materiałów 

zapisanych na dysku rejestratora/rejestratorów - za pośrednictwem aplikacji Smart PSS.  
 

3) Zrealizowaliśmy/realizujemy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania 

ofert ………. usługi (min. 2 usługi) polegające na dozorze nieruchomości przy zastosowaniu 

systemu monitoringu wizyjnego i włamania, zintegrowanych z nimi systemu służącego 
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powiadamianiu grup interwencyjnych, każda - o wartości nie mniejszej niż 50 000,00 zł 

brutto każda, w obiekcie/kompleksie obiektów o łącznej ich powierzchni całkowitej nie 

mniejszej niż 5 000 m
2
. 

4) Zapewniamy, że do realizacji usługi skierujemy:  

 odpowiednią liczbę osób do bezpośredniej realizacji usługi monitoringu, dla których 

Zamawiający nie wymaga wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony 

fizycznej, 

 min. 1 osobę/osoby do nadzoru i kontroli wykonania usługi - wpisaną na listę 

kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej osób i mienia, 

 minimum 2 osoby skierowane do realizacji usługi monitoringu są/będą zatrudnione na 

umowę o pracę w pełnym wymiarze (pełny etat). 

5) Czas dojazdu grupy interwencyjnej wynosi do …… min. (max. 30 min) od momentu 

zgłoszenia. 

6) Prowadzimy działalność na podstawie aktualnej ważnej Koncesji w zakresie ochrony osób  

i mienia nr ……………………… wydanej przez …………………………… 

Podwykonawca/podwykonawcy* prowadzą działalność na podstawie aktualnej ważnej 

Koncesji w zakresie ochrony osób i mienia 

nr ……………………… wydanej przez …………………………… 

7) Posiadamy ważną, opłaconą polisę OC nr …………………….. wystawioną przez 

………………… na sumę gwarancyjną …………………………………………. (nie 

mniejszą niż 2 000 000,00 zł). i zobowiązujemy się przed zawarciem umowy złożyć jej 

kopię. 

8) Oświadczamy, że przedmiot zamówienia w zakresie: 

c) świadczenia usługi bezpośredniej, stałej ochrony fizycznej mienia i monitoringu 

nieruchomości - wykonamy samodzielnie,  

d) Grupy interwencyjnej zrealizujemy samodzielnie*/przy udziale Podwykonawcy.*  

……………………………………………………………. 
(wskazać nazwę podwykonawcy – jeżeli jest znany) 

II. Ponadto Oświadczamy, że:  

1) na wezwanie Zamawiającego złożymy wszystkie wymagane oświadczenia/dokumenty w 

formie wskazanej w Ogłoszeniu, z wyjątkiem ogólnodostępnych możliwych do pobrania 

przez zamawiającego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju w sprawie rodzaju 

dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia: 

a) Nazwa dokumentu/oświadczenia* ……………………………………………………… 

Adres strony internetowej: ……………………………………………………………… 

b) Nazwa dokumentu/oświadczenia* ……………………………………………………… 

Adres strony internetowej: ……………………………………………………………… 

c) Nazwa dokumentu/oświadczenia* ……………………………………………………… 

Adres strony internetowej: ……………………………………………………………… 
 

2) zdobyliśmy wszelkie informacje konieczne do przygotowania oferty, a oferowany przez nas 

przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w 

Ogłoszeniu i zobowiązujemy się do jego realizacji na warunkach określonych w Ogłoszeniu 

oraz IWU; 

3) zapoznaliśmy się z Ogłoszeniem, w tym z IWU, nie wnosimy zastrzeżeń i zobowiązujemy 

się do stosowania określonych warunków oraz w przypadku wyboru naszej oferty - do 

zawarcia umowy zgodnej ze złożoną ofertą oraz postanowieniami zawartymi w tych 

dokumentach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;  

4) akceptujemy warunki płatności zgodnie z § 6 IWU, w tym z uwzględnieniem mechanizmu 

podzielonej płatności, tzw. „split payment”; 
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5) podane wyżej ceny są ostateczne i zawierają wszystkie koszty Wykonawcy; 

6) uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Ogłoszeniu, tj. przez okres 

30 dni od upływu terminu składania ofert; 

7) Oświadczam, że w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych 

w art. 13 lub art. 14 RODO: 

a) wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO
1)

 wobec 

osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu 

ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 
*
 

b) nie przekazuję danych osobowych innych niż bezpośrednio dotyczących mojej firmy 

lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 

4 lub art. 14 ust. 5 RODO. 
*
 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych i załączonych do oferty 

oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością 

konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 
 

* niepotrzebne skreślić 

......................................... , dnia ..........................           ………………………………… 

 (Podpis osoby lub osób uprawnionych do 

reprezentowania wykonawcy w dokumentach rejestrowych 

lub we właściwym pełnomocnictwie) 

______________________________ 

Przypisy: 

¹ Zgodnie z zaleceniem  Komisji Europejskiej z dnia 6.05.2003 r. dot. definicji mikroprzedsiębiorstw, małych i średnich 

przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE L 124 z 20.05.2003, str. 36):  

mikroprzedsiębiorstwo – to  przedsiębiorstwo zatrudniające mniej  niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie 

przekracza 2 mln. EUR; 

małe  przedsiębiorstwo – to  przedsiębiorstwo zatrudniające mniej  niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie 

przekracza 10 mln. EUR; 

średnie przedsiębiorstwa – to przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i  które 

zatrudniają mniej niż 250 osób i  których roczny obrót nie przekracza  50 mln. EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 

mln. EUR. 

W przypadku, gdy przedsiębiorstwo wykonawcy nie zalicza się do żadnej z powyższych kategorii należy wpisać „duże”. 

² rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). 

³ niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 1 do Ogłoszenia 

 

……………………………………         

(nazwa i adres Wykonawcy) 

 

OŚWIADCZENIA WYKONAWCY  

 

O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA WYKONAWCY 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

 w trybie art. 138o ustawy PZP  

w podziale na części:  

część 1* – „Świadczenie usługi bezpośredniej, stałej ochrony fizycznej osób i mienia oraz 

monitoringu nieruchomości zabudowanej położonej w Teresinie przy 

Al. Druckiego-Lubeckiego 1 i przyległego terenu parku wraz ze wsparciem grup 

interwencyjnych” 

część 2* – „Usługa kompleksowej ochrony mienia i monitoringu nieruchomości gruntowej 

położonych w Supraślu przy ul. Piłsudskiego 64 wraz ze wsparciem grup 

interwencyjnych” 
*niepotrzebne skreślić 

 

Ja (my), niżej podpisany(ni) działając w imieniu i na rzecz firmy, której nazwa jest wskazana 

powyżej, jako upoważniony na piśmie lub wpisany w odpowiednich dokumentach rejestrowych 

oświadczam(my), że: 
I. Wykonawca, którego reprezentuję/jemy spełnia warunki udziału w postępowaniu  

 

II. Wykonawca, którego reprezentuję/jemy nie podlega wykluczeniu z postępowania,  

- na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp, 

- na podstawie art. 24 ust 5 pkt 1) i 8) ustawy Pzp 

 

 

Miejscowość i data…………………….................. Podpis (imię, nazwisko)………………………... 

(Podpis osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach rejestrowych lub we 

właściwym pełnomocnictwie). 

 

 

O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA PODWYKONAWCY 

Ja (my), niżej podpisany(ni) działając w imieniu i na rzecz firmy, której nazwa jest wskazana 

powyżej, jako upoważniony na piśmie lub wpisany w odpowiednich dokumentach rejestrowych 

oświadczam(my), że: 

Podwykonawca ……………………………………..nie podlega wykluczeniu z postępowania:  
(wskazać nazwę podwykonawcy) 

- na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp, 

- na podstawie art. 24 ust 5 pkt 1) i 8) ustawy Pzp 

 

 

Miejscowość i data…………………….................. Podpis (imię, nazwisko)………………………... 

(Podpis osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach rejestrowych lub we 

właściwym pełnomocnictwie). 
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Załącznik nr 2 do Ogłoszenia 

 

 

 

…………………………………………… 

(nazwa i adres Wykonawcy) 

 

 

OŚWIADCZENIE 

dot. przynależności do grupy kapitałowej 

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

 w trybie art. 138o ustawy PZP  

w podziale na części:  

część 1* – „Świadczenie usługi bezpośredniej, stałej ochrony fizycznej osób i mienia oraz 

monitoringu nieruchomości zabudowanej położonej w Teresinie przy 

Al. Druckiego-Lubeckiego 1 i przyległego terenu parku wraz ze wsparciem grup 

interwencyjnych” 

część 2* – „Usługa kompleksowej ochrony mienia i monitoringu nieruchomości gruntowej 

położonych w Supraślu przy ul. Piłsudskiego 64 wraz ze wsparciem grup 

interwencyjnych” 

  
*niepotrzebne skreślić 

 

 

ja, niżej podpisany, reprezentując firmę, której nazwa jest wskazana powyżej, jako upoważniony na 

piśmie lub wpisany w odpowiednich dokumentach rejestrowych, oświadczam, że: 

1. *nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. 

 

2. *należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, w skład 

której wchodzą następujące podmioty: 

1. …… 

2. …… 

3. …… 

wraz z oświadczeniem składamy dokumenty/informacje* potwierdzające, że powiązania  

z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia. 

 

 

 

Miejscowość ....................................... dnia ...........................................  

 

 

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

(Podpis osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy w dokumentach 

rejestrowych lub we właściwym pełnomocnictwie ) 

 

*  - niepotrzebne skreślić 
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Załącznik Nr 3 do Ogłoszenia 

...........................................  
(nazwa i adres Wykonawcy)

               

Wykaz usług - na potwierdzenie spełniania warunku dot. zdolności technicznej  

w podziale na części:  

część 1* – „Świadczenie usługi bezpośredniej, stałej ochrony fizycznej osób i mienia oraz monitoringu nieruchomości zabudowanej położonej 

w Teresinie przy Al. Druckiego-Lubeckiego 1 i  przyległego terenu parku wraz ze wsparciem grup interwencyjnych” 

część 2* – „Usługa kompleksowej ochrony mienia i monitoringu nieruchomości gruntowej położonych w Supraślu przy ul. Piłsudskiego 64 

wraz ze wsparciem grup interwencyjnych” 

  
*niepotrzebne skreślić 

 

L.p. 

Przedmiot usługi, 

w tym informacja o jej rodzaju i 

zakresie  

Powierzchnia 

chronionego obiektu 
podana w m2 

Nazwa i adres podmiotu 

na rzecz którego 

wykonywane są/były 

usługi  

(nazwa zamawiającego) 

Data wykonania  

od ….. do….. 

 

Wartość usługi  
w skali roku 

 

część 1 - Usługi ochrony w Teresinie * 
 

w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał 

lub wykonuje co najmniej 3 usługi bezpośredniej ochrony fizycznej mienia i monitoringu obiektu/nieruchomości, każda - o wartości nie mniejszej 

niż 150.000,00 zł brutto w skali roku, w obiekcie/kompleksie obiektów o łącznej powierzchni całkowitej nie mniejszej niż 2.000 m
2
 

 
1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

3. 
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część 2 - Usługi monitoringu w Supraślu * 
 

w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał 

lub wykonuje co najmniej 2 usługi polegające na dozorze nieruchomości przy zastosowaniu systemu monitoringu wizyjnego i włamania, 

zintegrowanych z nimi systemu służącego powiadamianiu grup interwencyjnych, każda - o wartości nie mniejszej niż 50 000,00 zł brutto każda, w 

obiekcie/kompleksie obiektów o łącznej ich powierzchni całkowitej nie mniejszej niż 5 000 m
2
 

 
1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

  
   

W załączeniu dowody, które potwierdzają, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty 

wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o 

obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal 

wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert. 

 

...................................... , dnia ............                              ............................................................. 

(Podpis osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy w dokumentach rejestrowych lub we właściwym pełnomocnictwie ) 


