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Znak sprawy: Przetarg 8/ochrona KSOP/2017 

 

ZAKŁAD UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW PROMIENIOTWÓRCZYCH  

PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWE  

05 – 400 Otwock - Świerk 

ul. Andrzeja Sołtana 7 

 

Ogłoszenie o zamówienie   

na wykonywanie usługi społecznej w zakresie ochrony fizycznej  

Krajowego Składowiska Odpadów Promieniotwórczych (dalej: KSOP) w Różanie  

przez okres dwóch lat. 

 

Podstawa prawna:  

Postępowanie jest prowadzone w trybie zamówienia na usługi społeczne realizowanego na 

podstawie art. 138 o Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 907 z późn. zm.) – dalej: 

ustawa pzp . 

Zamawiający tym samy stosując zapisy w/w zapis ustawy jest zobowiązany przeprowadzić 

postępowanie w sposób przejrzysty, obiektywny i niedyskryminujący.   

Tym samym Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić: 

 zasady ustalone wprost przez Zamawiającego w niniejszej specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia, 

 przepisy ustawy pzp, ale wyłącznie wprost przywołane w niniejszej specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia.  

 

Zamawiającym jest: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych Przedsiębiorstwo  

Państwowe z siedzibą w Otwocku  - Świerku, 05 – 400 Otwock – Świerk, ul. Andrzeja Sołtana 7 

 

Wartość szacunkowa zamówienia jest niższa od równowartości kwoty określonej  

w art. 138 g ust. 1 pkt. 1 ustawy pzp . 
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I. Informacje ogólne  

1. Adres strony internetowej Zamawiającego – www.zuop.pl. 

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w języku polskim.  

3. Zamawiający oczekuje, że Wykonawca zapozna się dokładnie z treścią niniejszego ogłoszenia. 

Oferta niezgodna z wymaganiami ogłoszenia może zostać odrzucona. 

4. Wszystkie formularze zawarte w niniejszym ogłoszeniu, a w szczególności formularz oferty oraz 

załączniki, zostaną wypełnione przez Wykonawcę ściśle według wskazówek.  

5. Każdy Wykonawca ma prawo do złożenia tylko jednej oferty zawierającej jednoznaczną cenę. 

Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej alternatywy, spowoduje odrzucenie 

wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę. Nie dopuszcza się składania ofert 

wariantowych. 

6. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

7. Mając na uwadze charakter Krajowego Składowiska Odpadów Promieniotwórczych (Plan Ochrony 

Fizycznej Krajowego Składowiska Odpadów Promieniotwórczych w Różanie jest dokumentem 

niejawnym), Wykonawca nie może: 

1) w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach 

technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów,  

2) powierzyć wykonania zamówienia podwykonawcom, 

3) z innymi Wykonawcami wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.   
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II. Określenie przedmiotu zamówienia  

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi w zakresie ochrony Krajowego Składowiska 

Odpadów Promieniotwórczych znajdującego się w Różanie (24 m-ce w okresie 16.01.2018 r. – 

16.01.2020 r.) poprzez: 

a) stałą ochronę fizyczną, 

b) stały dozór sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych 

urządzeniach i systemach alarmowych.  

2. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w wysokości do 10 % 

wartości zamówienia podstawowego, polegających na świadczeniu usług będących 

przedmiotem zamówienia podstawowego. 

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 1 do ogłoszenia, który 

zawiera: 

a) opis obiektu,  

b) wymagania ochrony radiologicznej w stosunku do pracowników ochrony,  

c) warunki wykonywania ochrony terenu i obiektów KSOP – Różan,  

d) opis ogólnych zadań pracowników.  

4. Formularz oferty powinien być sporządzony zgodnie z załączonym wzorem, stanowiącym 

załącznik nr 2 do ogłoszenia. 

5. Zamawiający informuje, iż: 

a) posiada Planu Ochrony Fizycznej Krajowego Składowiska Odpadów Promieniotwórczych w 

Różanie, który został uzgodniony i zatwierdzony przez uprawnione do tego instytucje, 

b) plan ochrony jest dokumentem niejawnym w rozumieniu ustawy o ochronie informacji 

niejawnych z dnia 5  sierpnia 2010 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1167, 1948, z 2017 r. poz. 935), 

c) wyłoniony Wykonawca otrzyma dostęp do planu ochrony po okazaniu Pełnomocnikowi ds. 

ochrony informacji niejawnych ZUOP-PP poświadczenia bezpieczeństwa, 

d) Zamawiający informuje, iż plan ochrony zawiera również zapisy dotyczące stałego dozoru 

sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i 

systemach alarmowych, 

e) Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania czynności ochronnych zgodnie z Planem 

Ochrony oraz jego aktualizacjami.   
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6. Zamawiający żąda od Wykonawcy zatrudnienia na podstawie umów o pracę, w pełnym 

wymiarze czasu pracy 8 osób, którymi Wykonawca będzie się posługiwał przy wykonywaniu 

usługi (dalej: pracownicy ochrony):   

a) wymagany okres zatrudnienia pracowników ochrony rozpoczyna się w momencie 

rozpoczęcia realizacji umowy przez Wykonawcę (styczeń 2018 r.), a kończy się w momencie 

zakończenia realizacji umowy przez Wykonawcę (styczeń 2020 r.),  

b) w przypadku rozwiązania stosunku pracy przez pracownika ochrony lub przez Wykonawcę  

przed zakończeniem tego okresu, na który zawarta jest umowa pomiędzy Zamawiającym, a 

Wykonawcą, Wykonawca będzie obowiązany do zatrudnienia na to miejsce innej osoby 

posiadającej wymagane uprawnienia,  

c) Wykonawca będzie zobowiązany przedstawić Zamawiającemu przed zawarciem umowy                

z Zamawiającym, umowy o pracę pracowników ochrony,  

d) w sytuacji gdy pracownicy Wykonawcy, przeznaczeni do wykonywania zadań wynikających z 

przedmiotu zamówienia, pozostają z Wykonawcą w stosunku pracy, Wykonawca będzie 

zobowiązany, przed zawarciem umowy z Zamawiającym, przedstawić aneksy do zawartych 

umów o pracę, jednoznacznie wskazujące miejsce świadczenia pracy przez pracowników 

ochrony tj. Krajowe  Składowisko Odpadów Promieniotwórczych w Różanie,  

e) Zamawiający informuje, iż weryfikacja wymagań w zakresie zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę będzie się odbywała przed zawarciem umowy z wybranym Wykonawcą oraz 

na etapie realizacji zamówienia, w szczególności Zamawiający może wykonywać następujące 

czynności kontrolne.:   

 żądać wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie spełniania wymagań,  

 przeprowadzać kontrolę na miejscu wykonywania świadczenia,  

 żądać przedłożenia od wykonawcy poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności  

(wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony),  

 żądać przedłożenia od wykonawcy zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, 

potwierdzającego opłacanie przez wykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i 

zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres 

rozliczeniowy,  
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 żądać przedłożenia od wykonawcy kopii dowodu potwierdzającego zgłoszenie 

pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń,  

f) Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu, w ramach oferty, informacje o 

których mowa w załączniku nr 3 dotyczących pracowników ochrony, którzy w ramach 

realizacji zamówienia będą wykonywać zadania ochronne w imieniu Wykonawcy,    

g) Zamawiający będzie wymagał, aby osoby zatrudnione na umowę o pracę otrzymywały  

wynagrodzenie za pracę w wysokości co najmniej równej wynagrodzenia minimalnego, o 

którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za 

pracę (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 847),  

h) w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę, 

Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy,  

i) Cena oferty Wykonawcy może być poddana weryfikacji w zakresie możliwości wystąpienia 

rażąco niskiej ceny oferty uniemożliwiającej prawidłową realizację zamówienia (także w 

zakresie wymagań wskazanych w lit. g).  

7. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: okres 24  m-cy (od 16.01.2018 r. do 16.01.2020 r.)    

8. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 

79700000-1 do 79721000-4 Usługi ochroniarskie 

9. Warunki płatności   

Rozliczanie za świadczoną usługę następować będzie na podstawie faktury wystawianej przez 

Wykonawcę (po podpisaniu protokołu bez zastrzeżeń potwierdzającego należyte wykonanie 

usługi po zakończeniu każdego miesiąca pracy). Wypłata każdego wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy nastąpi w terminie do 21 dni roboczych od daty dostarczenia faktury VAT na konto 

wskazane w fakturze. Za datę dokonania płatności faktury strony będą uważały datę uznania 

rachunku bankowego Zamawiającego.   
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III. Podmioty uprawnione do składania ofert: 

Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie 

posiadająca osobowości prawnej  

IV. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz wskazanie podstaw braku wykluczenia  

1. O udzielenie zamówienie może ubiegać się Wykonawca spełniający następujące warunki:  

1.1.  posiada koncesję MSW na prowadzenie działalności w zakresie ochrony osób i mienia w 

formie bezpośredniej ochrony fizycznej stałej lub doraźnej oraz polegającej na stałym 

dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych 

urządzeniach i systemach alarmowych, wydaną na podstawie ustawy o ochronie osób i 

mienia z dnia 22 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1432, 2255, z 2017 r. poz. 60). 

1.2. posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i 

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.:   

a) zrealizowali w okresie ostatnich trzech lat przed wszczęciem niniejszego 

postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy – w tym okresie – min. 2 usługi, których przedmiotem była lub jest ochrona 

fizyczna  budynku przemysłowego lub kompleksu budynków przemysłowych tzn. 

budynku/ów których głównym przeznaczeniem jest funkcja przemysłowa (wartość 

wykonanej pojedynczej usługi powyżej 200 000 zł brutto),  

oraz wykażą, że zostały one wykonane należycie (poświadczenia, referencje  lub 

protokoły zdawczo – odbiorcze potwierdzające wykonanie usługi). 

Zamawiający za jedną usługę uzna usługę wykonaną trwającą nieprzerwanie przez okres 

co najmniej 6 miesięcy (niezależnie czy została zrealizowana czy trwa).  

W przypadku rozliczeń za wykonane usługi w walucie obcej (innej niż PLN) przeliczając 

wartość tych dostaw na PLN, należy stosować przelicznik zgodny z kursem ustalonym i 

publikowanym przez NBP z dnia zawarcia umowy ze zleceniodawcą.  

W sytuacji gdy w w/w dniu nie są publikowane kursy walut obcych przez Narodowy Bank 

Polski, Wykonawca przyjmuje do przeliczeń średni kurs walut obcych Narodowego 

Banku Polskiego z najbliższego dnia, następującego po tym dniu, w którym Narodowy 

Bank Polski opublikuje średnie kursy walut obcych. 
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b) dysponują 8 pracownikami, którzy będą wykonywać zadania ochronne w ramach 

niniejszego zamówienia. Każdy z pracowników powinien spełniać następujące 

wymagania:  

 posiada pełną zdolność do czynnej służby wojskowej pełnionej w razie ogłoszenia 

mobilizacji i w czasie wojny, w rozumieniu ustawy o powszechnym obowiązku obrony 

Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 listopada 1967 r (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1430),  

 odbył szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych zgodnie z art. 21 ust. 4 pkt 

2 ustawy o ochronie informacji niejawnych z dnia 5 sierpnia 2010 r. (t.j. Dz. U. z 2016 

r. poz. 1167, 1948, z 2017 r. poz. 935), z zastrzeżeniem, że każda osoba, która posiada 

dostęp do informacji klauzulowanych powinna odbywać szkolenie w zakresie ochrony 

informacji niejawnych nie rzadziej niż raz na 5 lat,  

 legitymuje się wpisem na listę kwalifikowanych pracownika ochrony fizycznej 

 posiada pozwolenie na broń palną - ostrą,   

 posiada poświadczenie bezpieczeństwa dopuszczające do informacji niejawnych o 

klauzuli "zastrzeżonej" lub wyższej, którego data ważności obejmuje okres 

wykonywania usługi. 

1.3.  znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia 

i spełnia wymienione niżej warunki tj. posiada środki finansowe lub zdolność kredytową 

Wykonawcy  w wysokości 150 000 zł,  

2. Z postępowania o udzielenie zamówienie zostanie wykluczony Wykonawca: 

2.1. który podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 

ustawy pzp,  

2.2. który podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1, 2, 4 

ustawy pzp.  

Ocena podstaw wykluczenia w zakresie wskazanym w pkt. 2.1. oraz 2.2 nastąpi na podstawie 

oświadczenia Wykonawcy oraz przedłożonych dokumentów.  

Zamawiający nie wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy, który 

udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec 

zawinionemu i poważnemu naruszaniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił 



 

 Strona 9 
 

szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich 

naprawienia. 

3. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że Wykonawca spełnił warunki 

udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do jego wykluczenia, o których mowa w niniejszym 

rozdziale. 

4. Ocena spełnienia warunków oraz wystąpienie przesłanek wykluczenia dokonana zostanie na 

podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń (na podstawie informacji w nich zawartych) 

metodą 0/1 (zero – jedynkową).  

5. Niespełnienie chociażby jednego z warunków lub niezłożenie chociażby jednego z wymaganych 

dokumentów skutkować będzie odrzuceniem oferty.   

6. Wystąpienie jednej z przesłanek wykluczenia lub niezłożenie chociażby jednego z wymaganych 

dokumentów skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy.    

V. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu 

potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz weryfikacji podstaw 

braku  wykluczenia.   

1. Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu 

zobowiązani są dostarczyć:  

a) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania 

ofert,  

b) dokumenty potwierdzające posiadanie pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie 

wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych, 

c) poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię koncesji MSW na prowadzenie działalności w 

zakresie ochrony osób i mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej stałej lub doraźnej 

oraz polegającej na stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych 

w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych, wydaną na podstawie ustawy o 

ochronie osób i mienia z dnia 22 sierpnia 1997 (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1432, 2255, z 2017 r. 

poz. 60),  
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d) wykaz pracowników ochrony, którzy będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (wraz z 

oświadczeniami pracowników na temat posiadanych uprawnień oraz przedmiotu 

zamówienia) zgodnie z załącznikiem nr 3,  

e) wykaz zrealizowanych usług zgodnie z załącznikiem nr 4 (Tabela A) wraz z dowodami 

potwierdzającymi, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.  

Dowodami potwierdzającymi, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie są:   

 referencję wystawione przez podmiot na rzecz którego usługi były wykonywane 

poświadczające, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie 

 protokoły  odbioru wystawione przez podmiot na rzecz którego usługi były wykonywane 

potwierdzające, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie 

W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi zostały wcześniej 

wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania w/w dowodów.  

Gdy wykaz lub dowody, budzą wątpliwości Zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo z 

innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane 

nienależycie, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz 

którego usługi były lub miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub 

dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu,  

f) oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz brak 

podstaw do wykluczenia zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 5, 

g) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej 

wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy (w 

wysokości  150 000 zł), wystawionych nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu 

składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.  

Uwaga !  

Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w 

wyznaczonym terminie następujących dokumentów:  

a) poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię dokumentów potwierdzających, iż pracownicy 

ochrony wskazani w załączniku nr 3, posiadają poświadczenie bezpieczeństwa dopuszczające 

do informacji niejawnych  o klauzuli "zastrzeżonej" lub wyższej,  
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b) poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię dokumentów potwierdzających, iż pracownicy 

ochrony wskazani w załączniku nr 3, posiadają pełną zdolność do czynnej służby wojskowej 

pełnionej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny, w rozumieniu ustawy o 

powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 listopada 1967 r (t.j. Dz. 

U. z 2017 r. poz. 1430),  

c) poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię dokumentów potwierdzających, iż pracownicy 

ochrony wskazani w załączniku nr 3, odbyli szkolenie w zakresie ochrony informacji 

niejawnych, zgodnie z art. 21 ust. 4 pkt 2 ustawy o ochronie informacji niejawnych z dnia 5 

sierpnia 2010 r.(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1167, 1948, z 2017 r. poz. 935),  

d) poświadczone za zgodność z oryginałem kopie „legitymacji pracownika ochrony fizycznej”, 

e) poświadczone za zgodność z oryginałem zaświadczenie o wpisie na listę kwalifikowanych 

pracowników ochrony fizycznej wydane przez komendanta wojewódzkiego policji 

właściwego dla miejsca zamieszkania wszystkich pracowników ochrony wskazanych w 

załączniku nr 3,   

f) poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię dokumentów potwierdzających, iż pracownicy 

ochrony wskazani w załączniku nr 3, posiadają pozwolenie na broń palną – ostrą.  

2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w pkt. V ust. 1 lit. a składa dokument wystawiony 

w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający  

odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 

W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający 

może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę 

lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o 

udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 

Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na język 

polski.  

3. W razie wątpliwości odnośnie dokumentów przedstawionych przez Wykonawcę, Zamawiający za 

decydujące uzna informacje zawarte na stronie internetowej Komisji Europejskiej (system e-

Certis).  
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4. Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 

spełnienie warunków lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, 

oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez 

Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa 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. 

5. Postanowienia dotyczące składanych dokumentów:  

a) dokumenty, o których mowa w niniejszym rozdziale mogą być złożone w formie oryginałów 

lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez Wykonawcę lub osobę / osoby 

uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem "za zgodność z oryginałem". Jeżeli dokument 

składany w formie kserokopii składa się z więcej niż 1 strony, każda ze stron musi być 

potwierdzona za zgodność z oryginałem,  

b) poprzez wymóg podpisywania dokumentów lub oświadczeń lub też potwierdzania 

dokumentów za zgodność z oryginałem, należy rozumieć, iż oświadczenia i dokumenty te 

powinny być opatrzone podpisem (podpisami) osoby (osób) uprawnionej (uprawnionych) 

do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we 

właściwym rejestrze lub osobę (osoby) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na 

podstawie pełnomocnictwa,  

c) dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski,    

d) Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

dokumentu, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi 

wątpliwości co do jej prawdziwości, 

e) podpisy Wykonawcy na oświadczeniach i dokumentach muszą być złożone w sposób 

pozwalający zidentyfikować osobę podpisującą (podpis wraz z pieczątką z imieniem i 

nazwiskiem osoby podpisującej), 

f) pełnomocnictwa, należy dołączyć do oferty w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za 

zgodność z oryginałem przez notariusza. 



 

 Strona 13 
 

6. Niedostarczenie któregokolwiek z wymaganych w niniejszym rozdziale dokumentów lub 

oświadczeń potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, spowoduje 

wykluczenie Wykonawcy oraz odrzucenie oferty.   

7. Zamawiający niezwłocznie po zamieszczeniu na własnej stronie internetowej informacji 

dotyczących kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów 

wykonawców, którzy złożyli oferty, może wezwać Wykonawcę do złożenia  oświadczenia o 

przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, zgodnie ze wzorem 

zamieszczonym w załączniku nr 6 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. 

 

VI. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.  

1. Zabezpieczenie ustala się w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie. Wykonawca 

wnosi zabezpieczenie przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na 

rachunek bankowy zamawiającego tj. Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów 

Promieniotwórczych – Przedsiębiorstwo Państwowe, 05 - 400 Otwock – Świerk, ul. Andrzeja 

Sołtana 7; PKO BP S.A. XII O/warszawa nr 05 1020 1127 0000 1102 0007 4070, z dopiskiem na 

przelewie: „Zabezpieczenie umowy nr ……./ZUOP/2017”.  

3. Wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w pieniądzu przelewem na rachunek 

bankowy wskazany przez zamawiającego będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku 

bankowego kwotą zabezpieczenia (wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy 

wskazany przez Zamawiającego musi nastąpić przed podpisaniem umowy w sprawie 

zamówienia publicznego). 

4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone w jednej lub w kilku 

następujących formach:  

a. pieniądzu, 

b. poręczeniach bankowych,  

c. gwarancjach bankowych, 
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d. gwarancjach ubezpieczeniowych, 

5. W przypadku wniesienie zabezpieczenia w formach, o których mowa w ust. 4 lit. b-d 

Wykonawca składa oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia w tych 

formach. 

6. Z treści gwarancji i poręczeń, musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pisemne żądanie 

zamawiającego (beneficjenta), zobowiązanie gwaranta do zapłaty na rzecz zamawiającego 

kwoty stanowiącej 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie, z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania umowy w sprawie zamówienia publicznego przez wykonawcę 

(zobowiązanego). 

7. Za zgodą Zamawiającego, Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną 

lub kilka form. Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości 

zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

8. Z dokumentu stwierdzającego wniesienie zabezpieczenia w formie innej niż w pieniądzu, musi 

wynikać, że zabezpieczenie dotyczy należytego wykonania umowy w sprawie zamówienia na 

wykonanie usługi w zakresie ochrony Krajowego Składowiska Odpadów Promieniotwórczych  

w Różanie - oznaczenie sprawy: Przetarg 8/ochrona KSOP/2017. 

9. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na 

oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w 

pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono 

przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za 

przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy. 

10. W przypadku, gdy zabezpieczenie, będzie wnoszone w formie innej niż pieniądz, Zamawiający 

zastrzega sobie prawo do akceptacji projektu dokumentu potwierdzającego zabezpieczenie.  

11. Zamawiający, w terminie trzech dni roboczych od otrzymania stosownego dokumentu 

potwierdzającego zabezpieczenie, ma prawo zgłosić do niego zastrzeżenia lub potwierdzić 

przyjęcie dokumentu bez zastrzeżeń. Wykonawca winien wnieść Zamawiającemu stosowny 

dokument w terminie umożliwiającym Zamawiającemu wykonanie tego prawa. Nie zgłoszenie 

zastrzeżeń w terminie trzech dni roboczych od otrzymania dokumentu uważane będzie za 

przyjęcie dokumentu bez zastrzeżeń. 

12. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu:  
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a. niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, 

b. naliczonych  kar umownych przewidzianych w umowie,  

c. wykonania zastępczego.  

13. Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania przed 

podpisaniem umowy.  

14. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniesie zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy, Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych 

ofert.  

15. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy składane w formie gwarancji powinno spełniać  

następujące wymagania:  

a. nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), 

gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie 

ich siedzib, 

b. dokładne przytoczenie nazwy i przedmiotu niniejszego postępowania, znak zamówienia 

nadany przez Zamawiającego, 

c. precyzyjne określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, 

d. kwotę gwarancji, 

e. zobowiązania gwaranta do: nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia w ciągu 14 dni 

kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego (niezależnie od 

kwestionowania czy zastrzeżeń Wykonawcy i bez dochodzenia czy wezwanie 

Zamawiającego jest uzasadnione czy nie).  

f. określenie miejsca rozstrzygania sporów w sądzie właściwym dla Zamawiającego.   

16. W przypadku wniesienia zabezpieczenia, w formie gotówki: 

a. pierwsze 50 % kwoty wniesionego zabezpieczenia zostanie zwrócone Wykonawcy w 

terminie 10 dni po podpisaniu pierwszego protokołu odbioru przedmiotu Umowy bez 

zastrzeżeń w 2019 r. (protokół za miesiąc świadczenia usługi ochrony) 

b. drugie 50 % kwoty wniesionego zabezpieczenia zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie 

10 dni po zakończeniu realizacji umowy i podpisaniu ostatniego protokołu bez zastrzeżeń 

(protokół za ostatni miesiąc świadczenia usługi ochrony).  
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VII. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami.  

1. W postępowaniu komunikacje pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za 

pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście, za pośrednictwem faxu lub przy użyciu 

środków komunikacji elektronicznej.  

2. Ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami, Wykonawcy są zobowiązani  przekazywać w formie 

pisemnej w oryginale.   

3. Dokumenty należy złożyć w kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.  

4. Każda ze stron, na żądanie drugiej strony, niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania faksu lub e-

maila. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę 

domniemuje się, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na adres poczty elektronicznej lub 

numer faksu (wskazany w ofercie) Wykonawcy zostało doręczone w taki sposób, że mógł on 

zapoznać się z tym pismem. 

5. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest: 

Tomasz Kaler - tel. 22 718 02 59; 669 250 010 

e - mail: przetargi@zuop.pl 

nr faksu: 22 718 02 57  

6. Osoba udziela informacji w godzinach 9:00 – 14:00 z wyjątkiem sobót i dni ustawowo wolnych 

od pracy. 

VIII. Termin związania ofertą.  

Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się 

wraz z upływem terminu składania ofert. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego 

może przedłużyć termin związania ofertą.  

IX. Tryb udzielania wyjaśnień.  

Uwaga !  

Wykonawca może się zwracać do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszego ogłoszenia.  

W niniejszym postępowaniu wezwania do wyjaśnień, odpowiedzi na wyjaśnienia Zamawiający i 

Wykonawcy przekazują w języku polskim.  

Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym 

postępowaniem. 
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Pisemna odpowiedź zostanie udostępniona na stronie internetowej: www.zuop.pl bez wskazywania 

źródła zapytania. 

X. Tryb wprowadzania ewentualnych zmian. 

1. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może, przed upływem terminu składania ofert, 

zmienić treść ogłoszenia. 

2. Każdą zmianę Zamawiający zamieści niezwłocznie na stronie internetowej. Zamawiający 

zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia na stronie Zamawiającego: www.zuop.pl. 

3. Jeżeli w wyniku zmiany ogłoszenia, jest niezbędny dodatkowy czas na przygotowanie ofert, 

Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym na stronie internetowej.  

XI. Opis sposobu przygotowania ofert.  

Uwaga !  

Oferta musi być sporządzona w języku polskim, mieć formę pisemną i format nie większy niż A4.  

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane w formie oryginału, odpisu, wypisu, wyciągu 

lub kopii wraz z tłumaczeniem na język polski. 

1. Formularz cenowy oferty powinien być sporządzony zgodnie z załączonym wzorem, 

stanowiącym załącznik nr 2 do ogłoszenia. 

2. Wprowadzenie przez Wykonawcę jakichkolwiek w formularzu ofertowym spowoduje odrzucenie 

oferty. 

3. Do oferty należy załączyć wszystkie dokumenty wymagane w pkt.  V, za wyjątkiem dokumentów 

do złożenia których Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona.  

4. Oferta winna być sporządzona w języku polskim. Oferty nieczytelne nie będą rozpatrywane. 

5. Formularz oferty wraz z załącznikami musi być podpisany i opatrzony pieczątką imienną przez 

osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy (wraz z parafowaniem wszystkich stron 

oferty oraz załączników do niej). 

6. Gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone skuteczne 

pełnomocnictwo określające zakres pełnomocnictwa, podpisane przez osoby uprawnione do 

reprezentowania Wykonawcy i składania w jego imieniu oświadczeń woli oraz zaciągania 

zobowiązań. Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. 

http://www.zuop.pl/
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7. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, winny być parafowane przez osobę 

podpisującą ofertę. 

8. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie.   

9. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu 

składania ofert pod warunkiem złożenia Zamawiającemu oferty oznaczonej symbolem: 

„ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. 

XII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.  

1. Oferty należy składać na adres Zamawiającego do dnia 12.12.2017 r. do godziny 12:00 w 

sekretariacie (pokój 215), budynek R1 Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych 

– Przedsiębiorstwo Państwowe 05-400 Otwock – Świerk, ul. Andrzeja Sołtana 7, opatrzone 

napisem:  

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych – Przedsiębiorstwo Państwowe,      

05 - 400 Otwock – Świerk, ul. Andrzeja Sołtana 7,  

                         Znak sprawy: Przetarg 8/ochrona KSOP/2017   

         Nie otwierać przed dniem 12.12.2017 r. do  godz. 12:15 

Nazwa i adres Wykonawcy, Numer tel. i faxu. 

Uwaga !  

Siedziba Zamawiającego znajduje się na terenie zamkniętym, na której znajduje się większa liczba 

instytucji. W związku z powyższym biuro przepustek przeprowadza procedurę weryfikacji osób 

zamierzających wejść na teren zamknięty. Uzyskanie możliwości wejścia na teren zamknięty nie 

jest równoznaczne z wejściem do siedziby Zamawiającego. Proszę mieć powyższe na uwadze w 

razie dostarczania ofert i przewidzieć odpowiedni czas na dotarcie z ofertą do sekretariatu (pokój 

215) w budynku R 1.     

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.12.2017 r. r. o godzinie 12:15, w pokoju 312, w budynku R1, 

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych – Przedsiębiorstwo Państwowe 05-400 

Otwock – Świerk, ul. Andrzeja Sołtana 7. 

3. Złożona oferta zostanie zarejestrowana w ten sposób, że osoba przyjmująca oznaczy kopertę 

kolejnym numerem oraz odnotuje datę i dokładny czas wpływu. Na żądanie Wykonawcy 

zostanie wydany dowód wpływu oferty, zawierający odcisk pieczęci organizatora przetargu, 

nazwisko i imię osoby przyjmującej, oznaczenie przetargu oraz datę i dokładny czas wpływu. 
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4. Zgłoszenia i pisma przesyłane faxem oraz w drodze elektronicznej nie będą traktowane jako 

oferty. 

5. Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert, informując o tym wszystkich 

Wykonawców.  

6. Oferty, które nadeszły drogą pocztową w kopertach (opakowaniach) wewnętrznych naruszonych 

będą traktowane jako odtajnione i zwrócone Wykonawcy bez rozpatrzenia. W przypadku 

złożenia oferty zamiennej, oferta pierwotna względem oferty zamiennej nie będzie otwierana. 

7. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 

8. Otwarcie ofert jest jawne. 

9. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także 

istotne informacje dotyczące każdej oferty (nazwisko Wykonawcy oraz cena oferty). 

Zamawiający dokona również publikacji informacji z otwarcia ofert na stronie internetowej.    

XIII. Modyfikacja i wycofanie oferty.  

1. Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający 

otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. 

Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad, jak składna 

oferta i oznakowane dopiskiem „ZMIANA”. 

2. Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, 

który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną 

dołączone do oferty. 

3. Wykonawca ma prawo, przed upływem terminu składnia ofert, wycofać się z postępowania 

poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (wg takich samych zasad jak wprowadzenie zmian) 

z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób po stwierdzeniu 

poprawności postępowania Wykonawcy nie zostaną odczytane. 

XIV. Wyjaśnienia treści ofert i poprawianie oczywistych omyłek.  

1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących 

złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym, a Wykonawcą 

negocjacji dotyczących złożonej oferty.  

2. Zamawiający poprawi w tekście oferty: 
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a) oczywiste omyłki pisarskie, 

b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych  

poprawek, 

c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w 

treści oferty. 

O wniesionych poprawkach Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawcę, którego oferta 

została poprawiona. Jeżeli cenę za całość zamówienia podano rozbieżnie słownie i liczbą, 

przyjmuje się, że prawidłowo podano cenę słownie. 

XV. Opis sposobu obliczania ceny.  

Uwaga ! 

Cena całkowita oferty musi obejmować w kalkulacji wszystkie koszty i składniki, niezbędne do 

wykonania przedmiotu zamówienia.  

1. Zaoferowana cena powinna być skalkulowana w oparciu o opis przedmiotu zamówienia oraz 

powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, zysk Wykonawcy oraz 

wszelkie wymagane podatki, w tym VAT. 

2. Wykonawca jest obowiązany złożyć oświadczenie o oferowanej cenie na formularzu ofertowym, 

zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 2. 

3. Cena brutto (z VAT) musi być podana cyfrowo i słownie w zaokrągleniu do dwóch miejsc po 

przecinku (grosze). 

4. W przypadku złożenia oferty przez Wykonawcę mającego swoją siedzibę poza granicami 

Rzeczpospolitej Polskiej (Wykonawca zagraniczny), podaje on tylko wyrażoną w zł cenę ofertową 

netto.   

Do celów porównania ofert Wykonawców zagranicznych z ofertami Wykonawców krajowych, 

Zamawiający doliczy do ceny ofertowej netto złożonej przez Wykonawcę zagranicznego kwotę 

należnego obciążającego Zamawiającego z tytułu realizacji umowy podatku od towarów i usług 

(VAT). 

5. Wprowadzenie przez Wykonawcę jakichkolwiek zmian w treści pozycji określonych przez 

Zamawiającego w formularzu ofertowym spowoduje odrzucenie oferty. 

6. Zamawiający może wszcząć procedurę weryfikacji ceny jeżeli cena oferty jest niższa o 30 % od 

wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert. Jeżeli pomimo  
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uzyskaniu od Wykonawcy dodatkowych wyjaśnień (dotyczących przyczyn rażąco niskiej ceny 

oferty), Zamawiający dokona identyfikacji wystąpienia rażąco niskiej ceny oferty 

(uniemożliwiającej prawidłową realizację zamówienia), oferta Wykonawcy zostanie odrzucona.   

XVI. Kryteria oceny ofert.  

1.1. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich 

znaczenie: 

Kryterium 

Znaczenie 

procentowe 

kryterium 

Maksymalna ilość punktów 

jakie może otrzymać oferta 

za kryterium 

OGÓLNA CENA BRUTTO wraz z podatkiem VAT (za 

cały okres realizacji umowy  (C) 
80 % 80  punktów 

Doświadczenie Wykonawcy (D) 

 
20 % 20 punktów 

 

1.2. Zasady oceny kryterium „OGÓLNA CENA BRUTTO wraz z podatkiem VAT (za cały okres 

realizacji umowy)  (C)”. 

W przypadku kryterium „OGÓLNA CENA BRUTTO wraz z podatkiem VAT (za cały okres realizacji 

umowy)” oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z 

działania: 

                                                 Pi (C) = 
iC

Cmin  • Max (C) 

gdzie: 

Pi(C) – liczba punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium "OGÓLNA CENA BRUTTO wraz z 

podatkiem VAT (za cały okres realizacji umowy)"; 

Cmin – najniższa cena spośród wszystkich nieodrzuconych ofert; 

Ci – cena oferty "i"; 

Max (C) – maksymalna liczba punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium "OGÓLNA CENA 

BRUTTO wraz z podatkiem VAT (za cały okres realizacji umowy)".  

Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium "OGÓLNA CENA BRUTTO wraz z 

podatkiem VAT (za cały okres realizacji umowy)" wynosi: 80 punktów. 
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1.3. Zasady oceny kryterium "Doświadczenie" (D).  

W ramach doświadczenia Wykonawcy będzie oceniana liczba zakładów podlegających obowiązkowej 

ochronie (wskazanych w art. 5 ust. 2 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i 

mienia - Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221, z pożn zm.), chronionych przez Wykonawcę w ramach 

należycie wykonanych lub wykonywanych zamówień w okresie ostatnich trzech lat przed dniem 

wszczęcia postępowania o udzielenia zamówienia, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności 

jest krótszy – w tym okresie.   

Zamawiający za jedną usługę wskazaną w w/w wykazie zakładów podlegających obowiązkowej 

ochronie uzna usługę ochrony wykonaną lub trwającą nieprzerwanie przez okres 6 miesięcy.   

Zamawiający dokona oceny powyższego kryterium w oparciu o wykaz zakładów podlegających 

obowiązkowej ochronie (wskazanych w art. 5 ust. 2 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o 

ochronie osób i mienia Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221, z pożn zm.) którego wzór został zawarty w 

załączniku nr 4 do siwz (tabela B), wraz z dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie usług 

(zamówień) wskazanych w niniejszym wykazie.  

Usługi wykazane w tym załączniku muszą stanowić doświadczenie własne Wykonawcy składającego 

ofertę, tj. muszą być wykonane przez Wykonawcę, składającego ofertę. 

W przypadku, gdy Wykonawca w wykazie załączniku nr 4 (tabela B) wskaże usługę, która nie spełnia 

wymagań określonych przez Zamawiającego, albo nie wykaże, że zamówienie (usługa) zostało 

wykonane należycie, Zamawiający nie będzie brał ww. usługi do oceny przy przyznawaniu punktów.  

Dowodami, o których mowa powyżej, potwierdzającymi należyte wykonanie (ostateczne 

zakończenie) usług (zamówień) są dokumenty wystawione przez odbiorcę zlecającego zamówienie 

(usługę).  

W przypadku nie złożenia w ofercie wykazu zawartego w załączniku nr 4 do siwz (tabela B), nie 

spowoduje to odrzucenia oferty i wykluczenia Wykonawcy z przedmiotowego postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego. Oferta w takim przypadku w kryterium oceny ofert 

„Doświadczenie w ochronie obiektów przemysłowych” (D) otrzyma zero punktów. 

Wykonawca uzyska 2 punkty za każde zamówienie, które spełnia następujące warunki:  

 zamówienie (usługa) zostało należycie wykonane w okresie ostatnich trzech lat przed 

upływem terminu składania ofert, 

 zamówienie (usługa) trwało nieprzerwanie przez okres co najmniej 6 miesięcy, 
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 wartość brutto (z VAT) zamówienia (usługi) nie była niższa niż 200 000,00 zł (słownie 

złotych: dwieście tysięcy), 

 przedmiotem zamówienia (usługi) była ochrona fizyczna zakładu podlegającego  

obowiązkowej ochronie (wskazanych w art. 5 ust. 2 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 22 sierpnia 

1997 r. o ochronie osób i mienia - Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221, z pożn zm.).  

Maksymalna liczba punktów przyznana w tym kryterium nie może przekraczać 20 punktów. 

2. Ocena punktowa oferty. 

Ocena punktowa oferty "i" będzie liczbą wynikającą ze zsumowania ilości punktów, jakie otrzyma ta 

oferta za poszczególne kryteria: 

Pi = ∑ (C+D) 

gdzie: 

Pi – ocena punktowa oferty "i" 

∑  (C+D) – suma ilości punktów, jakie otrzyma oferta "i" za poszczególne kryteria. 

3. Ostateczna ocena 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, która:  

1) otrzyma największą ilość punktów oraz 

2) pochodzi od Wykonawcy, który nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału 

w postępowaniu, o których mowa w pkt 6 niniejszego ogłoszenia.  

Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia 

taki sam bilans ceny i drugiego kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę 

z ceną niższą. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od wyboru oferty, której cena przekracza kwotę, 

jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  

 

XVII. Wybór oferty i zawiadomienie o wyniku postępowania.  

1. O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty w 

niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia podając: 

1) nazwę (firmę), siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej 

wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze 
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streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierających punktację przyznaną 

ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,  

2) Wykonawcom, których oferty zostały odrzucone, uzasadnienie faktyczne i prawne, 

3) Wykonawcom, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, 

uzasadnienie faktyczne i prawne. 

2. Zamawiający na własnej stronie internetowej www.zuop.pl udostępni informację dotyczące 

wyboru najkorzystniejszej oferty.   

3. Zamawiający zwiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, niezwłocznie po wyborze 

Wykonawcy.  

4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego, Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych 

ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.  

5. Wzór umowy stanowi załącznik nr 7 do niniejszego SIWZ. 

XVIII. Informacje dodatkowe.  

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień Umowy z Wykonawcą  w 

zakresie zmiany: 

1. wynagrodzenia w wyniku zmiany urzędowej stawki VAT lub innych przepisów powszechnie 

obowiązujących, które mają wpływ na realizację Umowy, 

2. wynagrodzenia z przyczyn wcześniej nie możliwych do przewidzenia, jeżeli zmiany te są 

korzystne dla Zamawiającego, 

3. sposobu wykonania przedmiotu zamówienia, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego, a 

nie można było ich przewidzieć w czasie procedury wyboru Wykonawcy,  

4. sposobu wykonania przedmiotu zamówienia, z powodu działań osób trzecich (lub czynników 

zewnętrznych), uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy 

którejkolwiek ze stron. 

Zmiana umowy musi być dokonana poprzez sporządzenie Aneksu do umowy.  

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:  

1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,  

http://www.zuop.pl/
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2) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający 

zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę 

kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;  

3) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub 

wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym,  

4) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie 

niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy jeżeli:   

1) jej treść nie odpowiada treści niniejszego ogłoszenia,  

2) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji,   

3) zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia,  

4) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia,   

5) zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu,   

6) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie 

omyłki,   

7) Wykonawca nie wyraził zgody, na przedłużenie terminu związania ofertą,   

8) jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa państwa, a 

tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób, 

9) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.   

Zamawiający zastrzega sobie prawo:   

1) wezwania Wykonawców do wyjaśnienia treści ofert lub złożonych wraz z ofertą dokumentów i 

oświadczeń we wskazanym terminie,  

2) wezwanie Wykonawców do złożenia lub uzupełnienia złożonych wraz z ofertą niekompletnych lub 

zawierających błędy dokumentów, oświadczeń pełnomocnictw we wskazanym terminie, 

3) pominięcie oferty Wykonawcy, który nie uzupełnił w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego 

wskazanych w wezwaniu braków lub dokumentów, 

4) jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 

przedstawia taki sam bilans ceny i drugiego kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych 
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ofert wybiera ofertę z ceną najniższą, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, 

Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym 

przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą 

zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach,   

5) zwrócenia się bezpośrednio do właściwego podmiotu na rzecz którego usługi były lub są 

wykonywane o dodatkowe informację lub dokumenty w ich zakresie,  

6) zbadanie czy oferta nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.  

 

 

Załączniki do specyfikacji: 

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

2. Formularz oferty 

3. Wykaz pracowników ochrony, którzy będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (wraz z oświadczeniami pracowników na temat 

posiadanych uprawnień oraz przedmiotu zamówienia) 

4. Wykaz usług dla oceny spełnienia warunków  oraz  oceny w ramach kryterium.  

5. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia  

6. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.  

7. Wzór umowy  

 

 

 


