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Ogłoszenie nr 539188-N-2019 z dnia 2019-04-25 r.

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach: Wykonywanie usług ochrony w obiektach Akademii
Sztuk Pięknych w Katowicach
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie nieobowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których
działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały
zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie
marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej
kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez
zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli
przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie
postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie
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Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać
adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do
kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich
Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe: Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie art.
138 o w związku z art. 138 g Rozdział 6 "Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi"
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych. W niniejszym postępowaniu nie
przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI Ustawy PZP
I. 1) NAZWA I ADRES: Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach, krajowy numer identyfikacyjny
27762086000000, ul. ul. Raciborska 37 , 40-074 Katowice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 758
77 01, e-mail asp@asp.katowice.pl, faks 32 758 77 01.
Adres strony internetowej (URL): www.asp.katowice.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów
plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Publiczna Szkoła Wyższa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania
postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z
innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za
przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania
odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z
zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz
pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod
adresem (URL)
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Tak
http://bip.asp.katowice.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków
zamówienia
Nie

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod
adresem
Nie

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

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w
inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w
inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej
Adres:
ul. Raciborska 37, 40-074 Katowice, Dział Administracyjno-Techniczny i Zamówień Publicznych,
pokój nr 001

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików,
które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod
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adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonywanie usług ochrony w obiektach
Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach
Numer referencyjny: ASP-DAT-ZP-06-2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu
do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu
wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług ochrony w obiektach Akademii
Sztuk Pięknych w Katowicach. Zamówienie realizowane będzie w formie bezpośredniej ochrony
fizycznej obiektów polegającej na świadczeniu usług ochrony przez: a) wyznaczonego pracownika
Wykonawcy w miejscu i czasie określonym w harmonogramie przez Zamawiającego, - Wykonawca
winien zapewnić stałą obsadę osób dyżurujących u Zamawiającego. Pracę winny wykonywać osoby
wymienione w WYKAZIE OSÓB, który stanowi załącznik nr 7 do Warunków Zamówienia. Na każdy
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wniosek Zamawiającego Wykonawca zmieni pracownika ochrony niezwłocznie, jednak nie później
niż w ciągu 24 godzin od zgłoszenia, w szczególności w sytuacji: nie wykonywania należycie
obowiązków przez pracownika, nie wykazania przez Wykonawcę zatrudnienia w/w osoby na
podstawie umowy o pracę. - Przeciętna ilość godzin przewidywana do świadczenia przez Wykonawcę
wynosi: • Budynek przy ul. Raciborskiej 37 ok. 435 h/miesiąc, w tym ok. 352 w porze nocnej* •
Budynek przy ul. Koszarowej 19 ok. 384 h/miesiąc, w tym ok. 277 godzin nocnych; • Budynek przy
ul. Raciborskiej 50 ok. 363 h/miesiąc, w tym ok. 308 godzin nocnych; * za porę nocną przyjęto na
potrzeby niniejszego postępowania pracę świadczoną w godz. 19.00-7.00 - Ochrona w w/w.
budynkach będzie wykonywana całodobowo tj. dzień/noc przez 7 dni w tygodniu wg miesięcznego
harmonogramu przygotowywanego przez Zamawiającego. W budynkach przy ul. Raciborskiej 50 oraz
Koszarowej 19 zazwyczaj po 12 godzin zegarowych od godziny 7.00 do godziny 19.00 lub od godziny
19.00 do godziny 7.00. w budynku przy ul. Raciborskiej 37 zazwyczaj w dni robocze w godzinach
nocnych od 19.00 do 7.00 oraz całodobowo w soboty, niedziele i święta. - Zamawiający zastrzega, że
godziny te zostały podane jedynie poglądowo. Godziny świadczenia ochrony, a także długość służby
mogą być inne od wyżej wymienionych. - Usługi wykonywane w/w. budynkach stanowić będą
uzupełnienie w stosunku do dyżurów pełnionych na recepcji przez pracowników Zamawiającego. •
Obiekt Rondo Sztuki ok. 293h/miesiąc Zamawiający zakłada, iż Usługi w obiekcie ,,Kopuła nad
Rondem" wykonywane będą przez 2 osoby dziennie przez 6 dni w tygodniu od wtorku do niedzieli w
porze dziennej według harmonogramu przygotowywanego co miesiąc przez Zamawiającego.
Przewiduje się Zmiany po 8 godzin zegarowych; w tygodniu od godziny: 11.00 do godziny: 19.00. Zamawiający zastrzega, że godziny te zostały podane jedynie poglądowo. W związku z tym godziny
świadczenia ochrony, a także długość służby mogą być inne od wyżej wymienionych. - Podane ilości
godzin przewidywanych do świadczenia przez Wykonawcę stanowią wielkości szacunkowe. Ich ilość
może ulec zmianie w zależności od potrzeby Zamawiającego w danym miesiącu kalendarzowym. b)
Wsparcie Grupy Interwencyjnej: - W ramach przedmiotu zamówienia (w cenie ofertowej - bez
odrębnego wynagrodzenia) Wykonawca zapewni Zamawiającemu wsparcie osobom dyżurującym na
portierni/recepcji (w tym także pracownikom Zamawiającego) przez zmotoryzowaną GRUPĘ
INTERWENCYJNĄ. - Czas dojazdu grupy nie może przekroczyć 15 minut od momentu
zawiadomienia o konieczności interwencji. Grupa winna składać się, co najmniej z 2 pracowników
wyposażonych w łączność bezprzewodową. Wykonawca winien wykazać, iż pracownicy tworzący
grupę interwencyjną są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę. W tym celu Zamawiający będzie
miał prawo żądać: • oświadczeń i dokumentów w zakresie spełniania w tym zakresie wymogów i
dokonywania ich oceny, • wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzania spełnienia w
tym zakresie wymogów, • przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. - Grupa
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interwencyjna winna podjechać w czasie wskazanym w umowie (czas podjazdu) na każde zgłoszenie
osoby dyżurującej (w tym pracownika Zamawiającego) w dzień lub w nocy, w każdym przypadku
zgłoszonego wystąpienia zakłócenia porządku lub w sytuacji innego zagrożenia
naruszenia/uszkodzenia osób lub mienia. Przedmiot zamówienia obejmuje nieograniczoną liczbę
interwencji grupy interwencyjnej udzielającej wsparcia wskutek zgłoszenia osoby dyżurującej (także
pracownika Zamawiającego). 2. Szczegółowy opis zamówienia stanowi załącznik nr 1 do Warunków
Zamówienia. 3. Charakterystyka chronionych obiektów: Usługi ochrony będą wykonywane w
budynkach Zamawiającego oraz na terenie przylegającym do budynku – jego otoczenie (parkingi,
tereny zielone oraz inne tereny wokół budynków). a) budynek przy ul. Raciborskiej 37: powierzchnia
użytkowa 2.023,5 m2 b) budynek przy ul. Koszarowej 19: powierzchnia użytkowa 4.867,3 m² c)
budynek przy ul. Raciborskiej 50: powierzchnia użytkowa 12.440,60 m² d) budynek Galerii Rondo
Sztuki: powierzchnia użytkowa 1.538,65 m² • Do budynków wskazanych w pkt a)- c) przylegają
tereny zielone z parkingami, gdzie ruch jest kontrolowany przez system szlabanów i/lub bramy
wjazdowej. 4. Wymagania związane z realizacją zamówienia dotyczącego zatrudnienia na podstawie
umowy o pracę: a) Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający
określa, iż wszelkie czynności bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu zamówienia
(szczegółowo opisane w załączniku nr 1 do Warunków Zamówienia), mają być wykonywane przez
osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub jego podwykonawców na podstawie umowy o pracę zgodnie
z ustawą z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeksu Pracy (Dz. U. z 2018r. poz. 917 z późn. zm.)

II.5) Główny kod CPV: 79710000-4
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
79715000-9

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita
maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów)
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II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art.
134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone
zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta
umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: 24 lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: Zamówienie będzie wykonywane przez 24 miesiące od udzielenia
zamówienia, lub do wyczerpania maksymalnej nominalnej wartości zamówienia.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,
EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o
ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał niezbędną do wykonania
zamówienia, ważną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony
osób i mienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osó i mienia (Dz.
U. z 2018r. poz. 2142, z późn. zm.)
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający dokona oceny tego warunku na zasadzie spełnia/nie spełnia na
podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek jeżeli: • w okresie
ostatnich 3 lat, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykaże należyte
wykonanie bądź wykonywanie przynajmniej 2 usług ochrony osób i mienia realizowanych w
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formie bezpośredniej ochrony fizycznej polegającej na świadczeniu usług ochrony przez
pracowników Wykonawcy w obiektach Zamawiającego, o wartości co najmniej 300.000,00zł w
tym przynajmniej jedna z nich ze wsparciem grupy interwencyjnej; • dysponuje, co najmniej: - 12
PRACOWNIKAMI, którzy będą bezpośrednio wykonywali usługi ochrony (w obiektach
Zamawiającego), w wyznaczonym przez Zamawiającego miejscu i czasie. - 1 PRACOWNIKIEM
wpisanym na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, który będzie nadzorował i
kontrolował pracowników ochrony fizycznej, zgodnie z art. 26 ust. 2 Ustawy o ochronie osób i
mienia z dnia 22 sierpnia 1997 (Dz. U. z 2018r poz 2142 z późn. zm.) - 1 ZMOTORYZOWANĄ
grupą interwencyjną składającą się z minimum 2 pracowników ochrony, wyposażonych w łączność
bezprzewodową, którzy po uzyskaniu informacji o konieczności interwencji będą realizować
zadania ochrony osób i mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej doraźnej na terenie
chronionego obszaru Zamawiającego. Osoby o których mowa powyżej, wykonujące zamówienie
muszą być zatrudnione przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia
wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy
Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa
wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU
WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ
SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA
SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w
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postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3
USTAWY PZP:
a) Art. 24 ust. 5 pkt. 1) ustawy Pzp − Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i
informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1)
ustawy PZP. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia dokumentu, o którym mowa w pkt a),
jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w
szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. W takiej sytuacji Wykonawca
zobligowany jest do wskazania Zamawiającemu dostępności dokumentów w formie elektronicznej
pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych. b) Art. 24
ust. 5 pkt.8) ustawy Pzp: − 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. − Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki
organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rozlicznego Ubezpieczenia
Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z uiszczaniem
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, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu. − Oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat
lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
(Dz. U. z 2018r. poz. 1445).
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III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1
USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
zdolności technicznej i zawodowej: - WYKAZ USŁUG (sporządzony wg załącznika nr 8 do
Warunków Zamówienia) – wykonanych lub wykonywanych usług ochrony, w okresie ostatnich 3
lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich
wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane lub
są wykonywane należycie, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały
wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź
inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane lub są
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w
stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. Dokumenty potwierdzające należyte
wykonywanie usług niezakończonych (wykonywanych nadal przez Wykonawcę) powinny być
wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. - WYKAZ OSÓB
(sporządzony wg załącznika nr 7 do Warunków Zamówienia), skierowanych przez Wykonawcę do
realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia
niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie
czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. b) kompetencji i
uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych
przepisów: - Aktualna koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług
ochrony osób i mienia zgodnie z ustawą o ochronie osób i mienia z dnia 22 sierpnia 1997 (Dz.U. z
2018 roku poz. 2142).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2
USTAWY PZP
Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy dołączyli do oferty wypełniony wg wzoru, stanowiącego
załącznik nr 5 Sposób wyliczenia – kalkulacja stawki. Załącznik ten stanowi część oferty i nie
podlega w trakcie postępowania uzupełnieniu. Zamawiający wymaga, aby wszelkie czynności
bezpośrednio związane z realizacją zamówienia (szczegółowo opisane w załączniku nr 1 do
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Warunków Zamówienia) były wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub jego
podwykonawców na podstawie umowy o pracę zgodnie z ustawą z dnia 26 czerwca 1974 roku
Kodeksu Pracy (Dz. U. z 2018r. poz. 917 z późn. zm.). W związku z powyższym, na potwierdzenie
powyższego wymogu Zamawiającego, Wykonawca winien dołączyć do oferty oświadczenie o
zatrudnieniu osób na podstawie umowy o pracę (załącznik nr 6 do Warunków Zamówienia).
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, jest zobowiązany
udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami
tych podmiotów , w szczególności przedstawiając ZOBOWIĄZANIE (załącznik nr 10 do
Warunków Zamówienia) tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na
potrzeby realizacji zamówienia zawierające: • zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego
podmiotu, • sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę przy
wykonywaniu zamówienia publicznego, • zakres i okres udziału innego podmiotu przy
wykonywaniu zamówienia,\charakter stosunku jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,
• czy podmiot na zdolnościach, którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w
postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia zrealizuje
usługi, których wskazane zdolności dotyczą .

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert
katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert
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katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w
postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące
dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:
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W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie
katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do
sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg
ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu
zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej
oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na
jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji
technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego
etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
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Kryteria

Znaczenie

Cena

70,00

Wsparcie techniczne 30,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg
nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez
przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego
przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje
nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:
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IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą
odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez
zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji
elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym
wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości
postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie
zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
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Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w zakresie: a) terminu wykonywania zamówienia, w
przypadku wyczerpania maksymalnej nominalnej wartości zobowiązania - skrócenie 24 miesięcznego
okresu trwania umowy, lub odpowiednio przedłużenie okresu obowiązywania umowy w przypadku nie
wyczerpania maksymalnej nominalnej wartości zobowiązania, b) w uzasadnionych przypadkach
zmianę osób wymienionych w wykazie osób pod warunkiem, że zaproponowane osoby będą
posiadały, uprawnienia, kwalifikacje, wykształcenie, doświadczenie co najmniej w wymaganym przez
Zamawiającego i wskazanym w Warunkach Zamówienia zakresie, c) podwykonawcy, w części w
której Wykonawca zadeklarował wykonanie zamówienia przez podwykonawcę, w przypadku gdy
dotychczasowy nie wykonuje prac z należytą starannością, uległ likwidacji, doszło do rozwiązania
umowy łączącej go z Wykonawcą, pod warunkiem, że wykaże posiadanie uprawnień/zasobów
niezbędnych do prowadzenia działalności objętych zamówieniem. d) Ponadto wynagrodzenie
Wykonawcy może ulec zmianie w przypadku ustawowej zmiany: • stawki podatku od towarów i usług,
• wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z
dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, • zasad podlegania
ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania
zamówienia przez Wykonawcę. • zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych, planów
kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018r. o pracowniczych planach
kapitałowych.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

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

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-05-09, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg
nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
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Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających
zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie
całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące
sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości
10 % maksymalnej nominalnej wartości zobowiązania. 2. Zabezpieczenie może być wnoszone według
wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach
bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie
kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach
ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt
2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. (Dz. U. z 2019r. poz. 310) o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości. 3. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach
określonych w art. 148 ust. 2 ustawy - PZP 4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca
wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego. 5. 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. 6. Z treści
zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancji/poręczenia winna wynikać bezwarunkowa
zapłata na rzecz Zamawiającego w terminie maksymalnie 30 dni od pisemnego żądania kwoty
zabezpieczenia, na pierwsze wezwanie Zamawiającego, bez odwołania, niezależnie od
kwestionowania, czy zastrzeżeń Wykonawcy i bez dochodzenia, czy wezwanie Zamawiającego jest
uzasadnione. Zamawiający zastrzega sobie prawo akceptacji projektu w/w. dokumentu. 7. W trakcie
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realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o
których mowa wyżej. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 8. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie
30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Kwota
pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady nie może przekraczać 30%
zabezpieczenia. Kwota, o której mowa w art. 151 ust. 2 ustawy PZP, jest zwracana nie później niż w
15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
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