
Ośrodek Pomocy Społecznej 
ul. Komisji Edukacji Narodowej 1A 

48-303 NYSA .■ * 
tel.: 77 447 23 70, fax: 77 433 67 46

Ogłoszenie nr 653470-N-2018 z dnia 2018-11-27 r.

Ośrodek Pomocy Społecznej: Ochrona fizyczna i ochrona mienia budynku Noclegowni przy ul. 
Baligrodzkiej 7 w Nysie 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

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



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:

1.1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Pomocy Społecznej, krajowy numer identyfikacyjny 450196300000, 
ul. ul. Komisji Edukacji Narodowej 1 A , 48-303 Nysa, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 77 433 67 
46, e-mail opsnysa@op.pl, faks 77 433 67 46.
Adres strony internetowej (URL):
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: Administracja samorządowa 

1.3) 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):

1.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod 
adresem (URL)

Nie

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

mailto:opsnysa@op.pl


Tak
opsnysa@op.pl

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:
pisemnie
Adres:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie, 48-303 Nysa ul.KEN 1A

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 adresem: 
(URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Ochrona fizyczna i ochrona mienia budynku 
Noclegowni przy ul. Baligrodzkiej 7 w Nysie

mailto:opsnysa@op.pl


Numer referencyjny: OPS.271.3.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

11.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
11.3) 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:

11.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót 
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ja w  przypadku partnerstwa 
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 
budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług ochrony fizycznej i ochrony mienia 
budynku Noclegowni przy ul. Baligrodzkiej 7 w Nysie. PODSTAWOWY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 2. 
Prace wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia: - ochrona fizyczna i ochrona mienia w budynku 
Noclegowni przy ul. Baligrodzkiej 7 w Nysie. 3. Ochrona fizyczna i ochrona mienia budynku 
Noclegowni przy ul. Baligrodzkiej 7 w Nysie wykonywana będzie przez pracowników ochrony -od 
poniedziałku do niedzieli ( 7 dni w tygodniu) w godzinach: Od 1 stycznia do 30 kwietnia 2019r. ( 4 
miesiące) od 1 października do 31 grudnia 2019r. ( 3 miesiące) - ochrona całodobowa. Od 1 maja do 
30 września 2019r. ( 5 miesięcy) od godziny 20.00 do godziny 8.00 z zastrzeżeniem że obiekt ma być 
opuszczony przez wszystkich bezdomnych przed zakończeniem dyżuru. 4. W czasie dyżuru na 
obiekcie będzie znajdował się jeden ochroniarz z możliwością wsparcia grupy interwencyjnej. 5. Do 
obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 1) prowadzenie dokumentacji zmiany; 2) 
reagowanie na sygnały bezdomnych o zagrożeniu; 3) prowadzenie niezbędnych działań 
zapobiegających przestępstwom i wykroczeniom przeciwko mieniu oraz powstaniu szkody w tym 
mieniu, pożaru, zalania; 4) nie dopuszczanie do wstępu osób nieupoważnionych na teren chroniony; 
monitorowanie/obserwacja, 5) prowadzenie, według zasad ustalonych z Zamawiającym, ewidencji 
osób upoważnionych do pozostawania w obiekcie; 6) podejmowanie ograniczonej interwencji w 
przypadku wystąpienia zakłócenia porządku od chwili rozpoczęcia, w trakcie trwania i zakończenia 
dyżuru w obiekcie należy dokonać sprawdzenia stanu zabezpieczenia (zamknięcia, oświetlenia 
wewnętrznego i zewnętrznego, instalacji sanitarnych, CO, ppoż. i innych urządzeń znajdujących się w 
obiekcie chronionym); 7) niezwłoczne powiadomienie upoważnionych pracowników Zamawiającego 
o każdym stwierdzonym przypadku niewłaściwego zabezpieczenia obiektu lub uszkodzeniach 
instalacji i urządzeń w obiekcie; 8) dokonywanie obchodów obiektu w czasie dyżuru z wpisami do



książki dyżurów oraz zapewnienie porządku publicznego na terenie nadzoru; 9) podejmowanie 
wszelkich działań przewidzianych i dopuszczalnych prawem w przypadku stwierdzenia próby 
włamania lub ataku na chronione mienie lub osoby; 10) w razie zagrożenia wezwanie grupy 
interwencyjnej przez urządzenia łączności telefon bądź krótkofalówkę. 6. Ponadto wykonawca 
zobowiązuje się do: 1) przestrzegania przepisów prawa (zwłaszcza przepisów BHP i ppoż.) przy 
wykonywaniu przedmiotu za-mówienia; 2) zapewnienia swoim pracownikom ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej, zapewnienie pracownikom przeszkolenia z pierwszej pomocy; 3) 
zapewnienia pracownikom wykonującym zadania ochronne na obiekcie jednolity ubiór oraz 
identyfikatory osobiste i wyposażenie niezbędne do prawidłowego wykonania przydzielonych im 
zadań; 4) dbania o wygląd zewnętrzny i właściwe reprezentowanie zamawiającego przez 
pracowników wykonujących zadania ochronne: 5) nie ujawniania informacji związanych z ochroną 
obiektu osobom postronnym; 6) kierowania się zasadami etyki zawodowej; 7) zgłaszania się 
pracowników ochrony na obiekt na 10 minut przed rozpoczęciem dyżuru; 8) przestrzegania 
postanowień przepisów prawnych związanych z obowiązkiem zachowania tajemnicy służbowej i 
respektowania przepisów wynikających z ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia 
(zwanej dalej ustawą o ochronie osób i minia oraz aktów wykonawczych), 9) Pracownikom ochrony 
bezwzględnie zabrania się w czasie pełnienia służby: - spożywania alkoholu lub środków 
odurzających, - spania w miejscu pracy, 10) Zamawiający zapewni pracownikom ochrony 
podstawowe warunki socjalno-bytowe tj. pomieszczenie/wartownię, dostęp do WC i umywalni z 
wodą. 6) Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 1) w razie zagrożenia bezzwłoczne 
wezwanie grupy interwencyjnej za pomocą urządzeń łączności telefonu lub krótkofalówki w który 
powinien być zaopatrzony pracownik ochrony, 2) natychmiastowe wysłanie do obiektu grupy 
interwencyjnej, nie później niż w ciągu 5 minut od momentu wysłania sygnału przez urządzenie; 3) 
przerwanie przestępczej działalności, podjęcie czynności w rejonie obiektu w celu ujęcia sprawców 
oraz zabezpieczenie obiektu do czasu przybycia przedstawiciela Zamawiającego lub Policji. 4) 
prowadzenie rejestru sygnałów odebranych ze zgłoszenia i przechowywanie przez 1 rok oraz 
udostępnianie wyciągów z w/w rejestru na pisemne żądanie Zamawiającego. 5) Wykonawca 
zobowiąże się do podjęcia interwencji (przybycia na miejsce) w godzinach w czasie trwania umowy 
10 min. od zgłoszenia. 6) Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia Zamawiającemu każdego 
przypadku uszkodzenia, bądź jakiejkolwiek innej niesprawności łącza telefonicznego, który może mieć 
wpływ na prawidłową komunikację z grupą interwencyjną. 7) Wykonawca zobowiązany jest na czas 
wykonania naprawy łącza telefonicznego zabezpieczyć ochronę obiektu (np. dozór fizyczny). 
Zamawiający zobowiązany jest do natychmiastowego informowania Wykonawcy o: 1) awariach 
systemu 2) zmianach dotyczących Zamawiającego (np. osób upoważnionych). 8) Wykonawca nie 
ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z tytułu nie wykonania lub niewłaściwego wykonania 
usługi monitorowania, jeśli powodem są następujące okoliczności: - niesprawne lub uszkodzone łącza 
elektroniczne, jeżeli wykonawca poinformował o tym zamawiającego (jeżeli miał o tym wiedzę), - 
zakłócenia transmisji radiowych. 7.Wszelkie reklamacje dotyczące monitorowania Zamawiający 
zgłasza pisemnie Wykonawcy w ciągu 14 dni od zaistniałego zdarzenia. 8.Wykonawca sporządzi 
regulamin, pełnienia służby w każdym obiekcie, grafik dyżurów, wyposaży strażników w niezbędny 
sprzęt, odzież w ścisłym uzgodnieniu z zamawiającym. 9.Zamawiający zastrzega sobie prawo do 
zmniejszenia ilości godzin ochrony w obiekcie Noclegowni przy ul. Baligrodzkiej 7 w Nysie ,a 
Wykonawca nie będzie z tego tytułu rościł sobie konsekwencji finansowych od Zamawiającego. 10. 
Wymagania Zamawiającego dotyczące formy zatrudniania pracowników Wykonawcy -  art. 29 ust.3a 
ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2018r. poz.1986): 1. Zamawiający wymaga, aby



wszystkie osoby zatrudnione przez wykonawcę, świadczące u Zamawiającego usługę w zakresie 
fizycznej, bezpośredniej ochrony obiektu były w okresie realizacji umowy zatrudnione przez 
wykonawcę na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy w rozumieniu przepisów 
art. 22 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz.U.2014r. poz.1502 ze zm.). 2. Usługi będą 
świadczone przez osoby wskazane w załączniku do umowy „Wykaz pracowników ochrony 
skierowanych do realizacji zamówienia", który Wykonawca przedłoży Zamawiającemu przed 
podpisaniem umowy -  załącznik nr 7 do umowy. 3.Obowiązek wykazania, że pracownicy wykonujący 
usługę ochrony są zatrudnieni na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy spoczywa na 
Wykonawcy. 4. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego nie krótszym niż 5 dni roboczych, wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu 
kopie umów o pracę zawartych przez Wykonawcę z Pracownikami świadczącymi usługi lub dokument 
ZUS ZUA. W tym celu wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od pracowników zgody na 
przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. 5. 
Nieprzedłożenie przez wykonawcę kopii umów zawartych przez wykonawcę z Pracownikami 
świadczącymi usługę ochrony osób i mienia lub dokumentu ZUS ZUA w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego zgodnie z pkt.4 będzie traktowany jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia 
Pracowników świadczących usługi na podstawie umowy o pracę. 6. W przypadku zmiany składu 
osobowego pracowników ochrony wskazanych w wykazie, o którym mowa w pkt.2 Wykonawca 
zobowiązany jest niezwłocznie, każdorazowo do aktualizacji tego wykazu, nie później niż przed 
przystąpieniem danej osoby do pracy. 7. Sankcje za niedopełnienie wymogu zatrudniania 
pracowników świadczących usługi na podstawie umowy o pracę Zamawiający przewidział we wzorze 
umowy stanowiącym załącznik do SIWZ. 8. Pracownicy ochrony realizujący usługę w budynku 
Zamawiającego muszą posiadać aktualne badania lekarskie oraz szkolenia z zakresu BHP. Wykonawca 
jest zobowiązany do dostarczenia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających posiadanie 
wymaganego szkolenia BHP, nie później niż przed przystąpieniem danej osoby do pracy.

11.5) Główny kod CPV: 79100000-4 
Dodatkowe kody CPV:

11.6) 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)

11.7) 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:
11.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa 
ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:



miesiącach: 12 lub  dniach: 
lub

data rozpoczęcia: 2019-01-01 lub  zakończenia: 2019-12-31

Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia

2019-01-01 2019-12-31

II. 9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM. EKONOMICZNYM. FINANSOWYM I
TECHNICZNYM

III. l )  WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

111.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 
wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej tj. 
ważną koncesję wydana przez Ministra właściwego do spraw wewnętrznych, na prowadzenie 
działalności w zakresie objętym zamówieniem (ustawa z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i 
mienia (Dz. U 2014r. poz.1099 ze zm.) Brak ważnej koncesji zostanie oceniony jako niespełnienie 
warunku, a wykonawca zostanie wykluczony z postępowania.
Informacje dodatkowe
111.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których 
spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Weryfikacja spełnienia tego 
warunku dokonywana będzie w oparciu o załączone oświadczenie.
Informacje dodatkowe
111.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca w celu potwierdzenia, że spełnia warunek dotyczący zdolności 
technicznej zobowiązany jest wykazać, że : - w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 
składania oferty (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), wykonał co 
najmniej dwa odrębne zamówienia (każde z nich trwające nieprzerwalnie minimum 6 miesięcy i 
każde o wartości co najmniej 100 000 zł brutto w zakresie usługi ochrony osób i mienia, realizowane 
w budynkach użyteczności publicznej. Wykonawca musi dołączyć dowody potwierdzające, że każda z 
tych usług została wykonana lub jest wykonywana należycie.
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: Nie 
Informacje dodatkowe: Dowodami, o których mowa powyżej są: a) referencje bądź inne dokumenty 
wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były lub są wykonywane, b) jeżeli wykonawca nie 
jest w stanie uzyskać referencji z powodu wystąpienia uzasadnionej przyczyny o obiektywnym 
charakterze wtedy przedstawia oświadczenie własne, c) w przypadku usług nadal wykonywanych 
referencje bądź inne dokumenty powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przede upływem 
terminu składania ofert w postępowaniu, Brak wykazu lub dowodów potwierdzającego należyte 
wykonanie usługi ocenione zostanie jako niespełnienie warunku, co skutkować będzie wykluczeniem



Wykonawcy z postępowania. Przez budynki użyteczności publicznej należy rozumieć obiekty wg 
definicji zawartej w § 3 ust.6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 
2015r. poz.1422). - przedstawi wykaz osób min 5 osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji 
zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do 
wykonania przedmiotowego zamówienia oraz informację o podstawie dysponowania tymi osobami. 
Wykonawca, który nie przedstawi wykazu osób zdolnych do wykonania zamówienia zgodnie z 
opisanym warunkiem zostanie wykluczony z postępowania. Wykonawca winien samodzielnie spełnić 
warunki udziału w postępowaniu.

111.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

111.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
111.2.2) 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)

111.3) 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 postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

111.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W 
POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O 
KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania Zamawiający żąda złożenia 
następujących oświadczeń i dokumentów: a) koncesję na ochronę osób i mienia w zakresie i formie 
zgodnej z charakterem zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, b) odpisu z właściwego 
rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy 
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w 
oparciu o art. 24 ust.5 pkt.l ustawy,

111.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W 
POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O 
KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP



111.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) 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;
2) 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, w szczególności uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3) oświadczenie Wykonawcy o 
niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych ( Dz. U. z 2016r. poz. 716) 4) wykaz usług 
związanych z ochroną osób i mienia w budynkach użyteczności publicznej w zakresie w SIWZ 
wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy-w  tym okresie, z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca 
wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, z załączeniem dowodów 
określających czy usługi te zostały prawidłowo wykonane i prawidłowo ukończone, przy czym 
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz 
którego dostawy związane z w/w zamówieniem były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o 
obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów -  inne 
dokumenty. 5) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w 
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usługi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 
zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonywania zamówienia 
publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności wraz z informacją o podstawie do 
dysponowania tymi osobami. 6) oświadczenie wykonawcy na podstawie art. 25a ust. 1 7) 
oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej
111.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

111.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W 
POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O 
KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

111.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt 111.3) -111.6)

Oferta, pełnomocnictwo jeżeli jest wymagane 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.l) OPIS
IV .l.l)Tryb  udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 
IN/.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 katalogów 
elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 
Nie
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:

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 n ieograniczony, przetarg  

ograniczony, negocjacje z o głoszen iem ) 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

Kryteria Znaczenie

Cena 60,00

Liczba osób zatrudnionych przy realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę 40,00

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:

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
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:
Kwestie odnoszące się do umowy uregulowane są we wzorze umowy załączonym do specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie 
warunków zmian: 1. Zmiany mogą zostać wprowadzone wyłącznie za zgodą obu stron umowy w 
formie pisemnej. 2. Zamawiający dopuszcza zmiany w przypadku wystąpienia siły wyższej 3. 
Zamawiający dopuszcza zmiany w przypadku wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu 
pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać



usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez 
strony, możliwa jest zmiana postanowień umowy 4. Zamawiający dopuszcza zmiany w przypadku 
wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na 
realizację umowy, możliwa jest zmiana postanowień umowy. ( W przypadku zmiany stawki podatku 
VAT).
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IN/.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: 2018-12-05, godzina: 10:45,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia 
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu 
> PLN
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:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Ośrodl "


