oznaczenie sprawy: FH/02 /01/ 20

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – ZASADY POSTĘPOWANIA
- dalej zwane „Ogłoszeniem”

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego – zwane dalej „Postępowaniem” na usługi
społeczne o wartości poniżej 750 000 EURO, prowadzone w trybie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), zgodnie z zasadami określonymi
w niniejszym Ogłoszeniu.

Nazwa nadana zamówieniu:
„Usługa ochrony fizycznej osób i mienia oraz obsługa i serwis systemu alarmowego ”
nr postępowania FH/ 02/01/20
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ROZDZIAŁ I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO.
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG
40-189 Katowice, ul. Leopolda 31, www.ibemag.pl
Godziny urzędowania od poniedziałku do piątku od 07:00 do 15:00.

ROZDZIAŁ II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA.
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne o wartości poniżej 750 000
EURO, prowadzone w trybie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), w ramach procedury określonej przez Zamawiającego w niniejszym
Ogłoszeniu. W sprawach nieuregulowanych przepisy Kodeksu cywilnego stosuje się odpowiednio.
Podstawowe etapy procedury postępowania:
Etap I
Etap II
Etap III
Etap IV
Etap V
Etap VI
Etap VII

Upublicznienie Ogłoszenia o zamówieniu na stronie internetowej pzp.ibemag.pl
w zakładce „Pozostałe”.
Zapytania Wykonawców do treści Ogłoszenia.
Składanie ofert.
Badanie i ocena złożonych ofert wg tzw. „procedury odwróconej”.
Wybór oferty najkorzystniejszej / Unieważnienie postępowania.
Zawarcie umowy.
Informacja na stronie internetowej o udzieleniu / nieudzieleniu zamówienia
(unieważnieniu postępowania).

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie winni zapoznać się ze szczegółowymi zasadami
prowadzenia postępowania opisanymi w niniejszym Ogłoszeniu.
ROZDZIAŁ III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
1.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego usługi stałej, bezpośredniej
ochrony fizycznej budynków, terenu, osób i mienia. W ramach przedmiotu zamówienia
Wykonawca zobowiązany jest do obsługi i konserwacji / serwisu systemu alarmowego
i nadzoru wizyjnego należących do Zamawiającego.

2.

Przedmiot zamówienia obejmuje obiekty należące do Zamawiającego, położone:
 przy ulicy Leopolda 31 w Katowicach,
 przy ulicy Długiej 1-3 w Chorzowie.

3.

Nazwa i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CVP):
79710000-4 – Usługi ochroniarskie;
79714000-2 – Usługi w zakresie nadzoru;
79715000-9 – Usługi patrolowe.

4.

Wizja lokalna:
1) Zamawiający przeprowadzi wizję lokalną obiektów, których dotyczy przedmiot
zamówienia z zainteresowanymi Wykonawcami. Wizja lokalna nie stanowi warunku
udziału w postępowaniu ani obowiązku po stronie Wykonawcy – ma ona jedynie
ułatwić Wykonawcy zapoznanie się z zakresem zamówienia i ułatwić wycenę usług.
2) Wizja lokalna odbędzie się w dniu 29.01.2020 r. o godz. 10:00, rozpoczęcie
w Chorzowie przy ul. Długiej 1-3, następnie w Katowicach przy ul. Leopolda 31.
3) Z wizji lokalnej sporządzona zostanie informacja zawierająca zgłoszone w toku wizji
pytania Wykonawców oraz odpowiedzi na nie przygotowane przez Zamawiającego,
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która udostępniona zostanie na stronie internetowej pod adresem pzp.ibemag.pl w
zakładce „Pozostałe”, nr postępowania FH/ 02 /01 / 20.
5.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 1 do Ogłoszenia.

6.

Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 6 do Ogłoszenia.

7.

Wymagania dotyczące zatrudnienia na podstawie umowy o pracę:
Postępowanie dotyczy usług społecznych o wartości poniżej 750 000 euro, zatem zastosowania
nie ma art. 29 ust.3a ustawy. W konsekwencji Zamawiający nie określa szczegółowo wymagań
dot. zatrudnienia osób na umowę o pracę. Zwraca jednak uwagę, że osoby świadczące usługi
ochrony mienia i osób wyznaczone do realizacji przedmiotu zamówienia winny być
zatrudnione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Ewentualne nieprawidłowości w ww.
zakresie obciążają Wykonawcę.

ROZDZIAŁ IV. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DOT. POSTĘPOWANIA.
1.

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

2.

Oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza składania
ofert częściowych. Oferty częściowe zostaną odrzucone jako niezgodne z treścią Ogłoszenia.

3.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

4.

Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.

5.

Koszty udziału w postępowaniu i wizji lokalnej ponosi Wykonawca. Zamawiający
nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, w tym również w przypadku
unieważnienia postępowania.

6.

Zamawiający zastrzega, iż po zamieszczeniu Ogłoszenia na stronie internetowej pzp.ibemag.pl
w zakładce „Pozostałe” może bezpośrednio poinformować o wszczęciu postępowania znanych
sobie Wykonawców, którzy w ramach prowadzonej działalności świadczą usługi będące
przedmiotem zamówienia.

ROZDZIAŁ V. INFORMACJE NA TEMAT MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA JEDNEJ OFERTY, PRZEZ DWA LUB
WIĘCEJ PODMIOTÓW ORAZ PODWYKONAWCÓW.
1.

Wspólne ubieganie się o zamówienie:
1.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
1.2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
1.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie muszą ustanowić pełnomocnika
do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
1.4. Wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z pełnomocnikiem Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
1.5. Przepisy dotyczący Wykonawcy określone w niniejszym Ogłoszeniu stosuje
się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

2.

Podwykonawstwo:
2.1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy z tym,
że Zamawiający nie dopuszcza korzystania z usług podwykonawcy w zakresie grupy
interwencyjnej.
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2.2. Wykonawca, który zamierza wykonywać zamówienie przy udziale podwykonawcy, musi
wyraźnie w ofercie wskazać, jaką część zamówienia (zakres rzeczowy) wykonywać będzie
w jego imieniu podwykonawca oraz podać firmę (nazwę) podwykonawcy. Należy w tym
celu wypełnić odpowiedni punkt Załącznika nr 2 – Formularza ofertowego.
2.3. W przypadku, gdy Wykonawca nie zamierza wykonywać zamówienia przy udziale
podwykonawców, należy wpisać w formularzu „nie dotyczy” lub inne podobne
sformułowanie. Jeżeli Wykonawca zostawi ten punkt formularza nie wypełniony
(puste pole), Zamawiający uzna, iż zamówienie zostanie wykonane siłami własnymi, bez
udziału podwykonawców.
2.4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego
zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych Rozdziale IX Ogłoszenia,
w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest
obowiązany potwierdzić Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca
lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie
postępowania o udzielenie zamówienia.
2.5. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
ROZDZIAŁ VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.
Przedmiot zamówienia należy zrealizować przez okres 24 miesięcy lub do wyczerpania kwoty brutto
umowy, na jaką zostanie zawarta umowa - jeśli nastąpi to przed upływem terminu na jaki umowa
zostanie zawarta; rozpoczęcie realizacji przedmiotu zamówienia nie wcześniej niż od 15-02-2020 r.
ROZDZIAŁ VII. PODSTAWY
W POSTĘPOWANIU.
1.

WYKLUCZENIA

Z

POSTĘPOWANIA

I

WARUNKI

UDZIAŁU

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu
z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 pkt 12-23 ustawy Prawo
zamówień publicznych (dalej: Ustawa), zgodnie z którym:
1.1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
1)

wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu,
lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;

2)

wykonawcę będącego
za przestępstwo:

3)

osobą

fizyczną,

którego

prawomocnie

skazano

a)

o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a,
art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks
karny lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,

b)

o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia
6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny,

c)

skarbowe,

d)

o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew
przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego
lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo
komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej
lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w 2);
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4)

wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności
należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty
tych należności;

5)

wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa
wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega
wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub który zataił te informacje
lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;

6)

wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje
wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje
podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

7)

wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności
zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę
w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

8)

wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie
zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie
umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał
udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym
zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez
wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;

9)

wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu
zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie
zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków
dowodowych;

10) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz
ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października
2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą
kary;
11) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz
ubiegania się o zamówienia publiczne;
12) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy
z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne
oferty, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą
do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
1.2. Dodatkowo z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę
w okolicznościach określonych w art. 24 ust. 5 pkt 1), 2) i 4) Ustawy, tj.:
1)

w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie
w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli
przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art.
332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015r. - Prawo restrukturyzacyjne lub którego
upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł
układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje
zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził
likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe;
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2)

który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego
uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania
lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie,
co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

3)

który z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał
w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego
lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o który mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4
ustawy, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania.

1.3. Procedura sanacyjna – samooczyszczenie:
1.3.1. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14
oraz 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1, 2 i 4 Ustawy, może przedstawić dowody
na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego
rzetelności, w szczególności, udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej
przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne
za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu
faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych
środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie
dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym
lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Zdania pierwszego nie stosuje
się, jeżeli wobec wykonawcy będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono
prawomocnym wyrokiem sądu zakaz biegania się o udzielenie zamówienia
oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
1.3.2. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając
wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy uzna za wystarczające
przedstawione dowody, o których mowa w ppkt 1.3.1. powyżej.
2.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału
w postępowaniu określone w niniejszym Ogłoszeniu dotyczące:
2.1. Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej:
Zamawiający uzna ww. za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada ważną
koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług
ochrony osób i mienia zgodnie z ustawą o ochronie osób i mienia z dnia 22 sierpnia 1997r.
(t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 2142 z późn. zm.).
Uwaga: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie
ww. warunek musi spełnić każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających
się o zamówienie, który świadczył będzie usługi ochrony i mienia.
2.2. Zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej 2 usługi
polegające na ochronie osób i mienia o wartości co najmniej 250.000,00 zł brutto każda.
2.3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże,
że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą
niż 250.000,00 zł.
Uwagi:
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W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie warunek,
o którym mowa w pkt 2.2. powyżej winien być spełniony w całości przez co najmniej
jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (Zamawiający nie
dopuszcza tzw. sumowania doświadczenia).
W przypadku wykonywania i nie zakończenia usługi przed terminem złożenia ofert
w niniejszym postępowaniu, Wykonawca zobowiązany jest podać na jaką wartość
zamówienie zostało wykonane do daty wystawienia dowodu potwierdzającego
należyte wykonanie usługi.
W przypadku, gdy w ramach usługi wskazanej w wykazie usług, poza zakresem
wymaganym przez Zamawiającego, były wykonywane również inne świadczenia
(np. usługi sprzątania, odśnieżania), wykazana musi zostać wartość dotycząca
wyłącznie tej części usługi, która jest wymagana przez Zamawiającego.
W przypadku wskazania przez Wykonawcę, w celu wykazania spełniania warunków
udziału w postępowaniu, waluty innej niż polska (PLN), w celu jej przeliczenia
stosowany będzie średni kurs NBP na dzień Ogłoszenia postępowania tj. publikacji
Ogłoszenia na stronie internetowej pzp.ibemag.pl.

3.

Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, może
polegać na zdolnościach innych podmiotów na zasadach opisanych Rozdziale IX Ogłoszenia.

4.

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia zostanie
dokonana na podstawie dokumentów i oświadczeń wskazanych w Rozdziale VIII poniżej,
zgodnie z formułą „spełnia-nie spełnia”.

ROZDZIAŁ VIII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA.
1. Wraz z ofertą Wykonawca przedkłada następujące oświadczenia i dokumenty:
1.1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, z uwagi na okoliczności wskazane
w art. 24 ust. 1 pkt 12)-22) Ustawy:
1.1.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania zgodnie
z wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 Ogłoszenia.
Uwaga: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie
ww. oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających
się o zamówienie.
1.2. W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w Rozdziale
VII pkt 2 Ogłoszenia:
1.2.2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w zamówieniu zgodnie z wzorem
stanowiącym Załącznik nr 4 do Ogłoszenia.
1.2.3. Aktualna koncesja uprawniająca do prowadzenia działalności w zakresie usług
ochrony osób i mienia wydana zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie
osób i mienia.
Uwaga: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie
ww. warunek musi spełnić każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających
się o zamówienie, który świadczył będzie usługi ochrony i mienia.
1.2.4. Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem
ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały
wykonane – zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 5 do Ogłoszenia.
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1.2.4 Dowody, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami
są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego
usługi były wykonywane/są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny
o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów
– oświadczenie Wykonawcy.
Uwaga: W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych
ww. dowody powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert.
Zamawiający zastrzega, że Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania
dowodów w zakresie zadań wykonanych / wykonywanych na rzecz
Zamawiającego.
1.2.5. Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
na sumę gwarancyjną wymaganą przez Zamawiającego wraz z dowodami dokonania
opłat.
1.2.6. Zobowiązanie innych podmiotów – jeżeli Wykonawca w celu wykazania spełniania
warunków udziału w postępowaniu polega na zasobach innych podmiotów,
na zasadach określonych w Rozdziale IX Ogłoszenia.
1.2.7. Inne dokumenty składane wraz z ofertą:
a) Upoważnienie
pełnomocnictwo
ustanowione
do
reprezentowania
Wykonawcy/ów ubiegającego/ych się o udzielenie zamówienia, o ile nie wynika
ono z dokumentów rejestrowych lub innych dokumentów załączonych do oferty.
b) Dowód wniesienia wadium w formie niepieniężnej – zgodnie z zasadami
określonymi w Rozdziale XII Ogłoszenia. (Niniejszy dokument nie podlega
uzupełnieniu).
c) Oświadczenia Wykonawcy dotyczącego pracowników Wykonawcy, że posiadają
oni aktualne poświadczenia bezpieczeństwa do klauzuli minimum „POUFNE” oraz
aktualne zaświadczenia stwierdzające odbycie szkolenia w zakresie ochrony
informacji, zawarte w Formularzu ofertowym, w celu potwierdzenia,
że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego.
2.

Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie
internetowej informacji z otwarcia ofert zgodnie z zapisami Rozdziału XVI Ogłoszenia:
2.1. Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
w celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczenia z postępowania, o której mowa
w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy; 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.
Uwaga:
1) W przypadku Wykonawców wspólnie składający ofertę ww. oświadczenie składa każdy
z Wykonawców wspólnie ubiegający się o zamówienie.
2) Wzór oświadczenia zostanie zamieszczony na stronie internetowej na której ogłoszono
postępowanie wraz z informacją z otwarcia ofert.

3.

Forma oświadczeń i dokumentów:
3.1. Dokumenty i oświadczenia, o których mowa powyżej składane są w formie pisemnej
w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
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3.2. Poświadczenia za zgodność z oryginałem następuje poprzez opatrzenie kopii dokumentu
lub kopii oświadczenia sporządzonych w postaci papierowej własnoręcznym podpisem.
3.3. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot na
zasobach, którego polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń,
które każdego z nich dotyczą.
3.4. Pełnomocnictwo winno być złożone w formie oryginału lub kopii potwierdzonej
za zgodność z oryginałem przez notariusza.
3.5. Dokumenty i oświadczenia sporządzone w języku obcym składa się wraz z tłumaczeniem
na język polski.
ROZDZIAŁ IX. POLEGANIE NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW W CELU POTWIERDZENIA
SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.
1.

Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, może
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub zasobach ekonomicznych
lub finansowych innego podmiotu. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych
podmiotów musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował
niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając wraz z ofertą
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zdolności (zasobów)
na potrzeby realizacji zamówienia.

2.

Z dokumentu (np. zobowiązania), o którym mowa w powyżej musi wynikać w szczególności:
 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 publicznego,
 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.
Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zasoby pozwalają
na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunku udziału w postępowaniu oraz bada,
czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w Ogłoszeniu.
Podstawy wykluczenia Zamawiający bada także w odniesieniu do podwykonawców na zasoby,
których Wykonawca nie powołuje się.

3.

4.

W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych
lub doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli
podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane –
podwykonawstwo.

5.

Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów dot. zasobów finansowych
i ekonomicznych Zamawiający wymaga od Wykonawcy i tych podmiotów solidarnej
odpowiedzialności za realizację zamówienia.

6.

Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunku udziału w postępowaniu, polega
na zdolnościach innych podmiotów, na zasadach określonych powyżej, zamieszcza informacje
o tych podmiotach w oświadczeniu, stanowiącym Załącznik nr 3 oraz w oświadczeniu
stanowiącym Załącznik nr 4 do niniejszego Ogłoszenia.
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ROZDZIAŁ X. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE
OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.
1.

W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa
się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r.
- Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 z późn. zm.), osobiście, za pośrednictwem
posłańca, faksu: 32 2007705 lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej
w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U.
z 2019r. poz. 123,730) na adres e-mail: zamówienia.publiczne@ibemag.pl.

2.

Wszelką korespondencję dot. niniejszego postępowania kierowaną do Zamawiającego należy
opatrzyć nazwą i numerem postępowania tj. „Usługa ochrony fizycznej osób i mienia oraz
obsługa i serwis systemu alarmowego”- nr postępowania FH/02/01/20.

3.

Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej
w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda
ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

4.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:
a) Agata Bartnik – Przewodniczący Komisji Przetargowej:

 e-mail: zamowienia.publiczne@ibemag.pl;
 numer faksu: 32 2007705;
b) Magdalena Palka
 e-mail: zamowienia.publiczne@ibemag.pl;
 numer faksu: 32 2007705.
ROZDZIAŁ XI. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ I MODYFIKACJI TREŚCI OGŁOSZENIA.
1.

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Ogłoszenia. Zamawiający
niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednakże nie później niż na 2 dni przed upływem terminu
składania ofert, o ile wniosek wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym
upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Zaleca się przesyłanie pytań również
w wersji edytowalnych plików.

2.

Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Ogłoszenia wpłynął do Zamawiającego po upływie terminu,
o którym mowa w p.1. lub dotyczy uprzednio udzielonych już wyjaśnień Zamawiający może
udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania
ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści Ogłoszenia.

3.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert,
zmienić treść Ogłoszenia.

4.

Wyjaśnienia i zmiany treści Ogłoszenia Zamawiający zamieści na stronie internetowej, na której
zamieszczone jest Ogłoszenie, tj.: pzp.ibemag.pl w zakładce „Pozostałe” bez wskazania źródła
zapytania.
Zmiany treści Ogłoszenia oraz udzielone wyjaśnienia są wiążące dla Wykonawców.
Jeśli okaże się to konieczne, w szczególności w związku z udzielonymi wyjaśnieniami
lub dokonanymi zmianami treści Ogłoszenia Zamawiający może przedłużyć termin składania
ofert.

5.
6.

10

oznaczenie sprawy: FH/02 /01/ 20

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne

ROZDZIAŁ XII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.
1.

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 12.000,00 zł (dwanaście tysięcy złotych
00/100).

2.

Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu,
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

3.

Termin wnoszenia wadium upływa wraz z terminem składania ofert określonym w Rozdziale
XV ust. 1 Ogłoszenia. Wadium wnosi się na okres związania ofertą.

4.

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem na następujący nr konta:
ING BANK ŚLĄSKI O/Regionalny w Katowicach nr 68 1050 1214 1000 0007 0000 5010
z dopiskiem „Wadium – Usługa ochrony osób i mienia”. Kopię polecenia przelewu lub wydruk
z przelewu elektronicznego zaleca się złożyć wraz z ofertą.
Uwaga:

Wadium w tej formie uważa się za wniesione w sposób prawidłowy, gdy środki
pieniężne wpłyną na konto Zamawiającego przed upływem terminu składnia ofert
(w terminie składania ofert na rachunku Zamawiającego musi znajdować
się wymagana kwota wadium).

5.

Zamawiający zwraca wadium wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy
rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek
bankowy wskazany przez Wykonawcę.

6.

Wadium wnoszone w postaci niepieniężnej należy złożyć w oryginale bezpośrednio do oferty.
Zaleca się zamieścić dokument wadialny w taki sposób, aby jego zwrot przez Zamawiającego
nie naruszył integralności oferty (np. w koszulce, co pozwoli na oddzielenie dokumentu
wadialnego od pozostałych dokumentów).

7.

Wadium wniesione w formie niepieniężnej musi być podpisane przez upoważnionego
przedstawiciela gwaranta/poręczyciela. Podpis winien być sporządzony w sposób
umożliwiający jego identyfikację. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać nieodwołalne
i bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie
związania ofertą, zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do wypłaty Zamawiającemu kwoty
wadium, w przypadkach określonych w pkt 11 poniżej. W treści gwarancji / poręczenia nie
mogą znajdować się zapisy uniemożliwiające Zamawiającemu dochodzenie należnych roszczeń.

8.

Zamawiający zwróci wniesione wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze
oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego
oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 11 poniżej.

9.

Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci
wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

10.

Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed
upływem terminu składania ofert.

11.

Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami:
11.1. jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa
w Rozdziale XIX Ogłoszenia, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń

11

oznaczenie sprawy: FH/02 /01/ 20

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne

lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak
podstaw do wykluczenia, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie innej
omyłki, o której mowa w pkt 3 ppkt 2) Rozdziału XIX Ogłoszenia, co spowodowało brak
możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej;
11.2. jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach
określonych w ofercie,
b) zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia stało się niemożliwe
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
12.

Zamawiający dopuszcza, aby wadium zostało wniesione przez pełnomocnika Wykonawców
wspólnie składających ofertę lub jednego z Wykonawców wspólnie składających ofertę.

ROZDZIAŁ XIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.
1.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz
z upływem terminu składania ofert. Dzień ten jest pierwszym dniem terminu związania ofertą.

2.

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania
ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu
związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu
o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

3.

Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem
okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium
na przedłużony okres związania ofertą.

4.

Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty
najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie
Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

ROZDZIAŁ XIV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT.
1.

Ofertę należy sporządzić na formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr 2 do Ogłoszenia
lub według tego samego schematu.

2.

Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Zamawiający nie dopuszcza składania oferty w postaci elektronicznej.

3.

Treść oferty musi odpowiadać treści Ogłoszenia.

4.

Oferta winna być podpisana własnoręcznym podpisem przez osobę lub osoby uprawnione
do reprezentowania Wykonawcy, w taki sposób aby tożsamość tej osoby/osób była
identyfikowalna.

5.

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

6.

Ofertę sporządza się w sposób staranny, czytelny i trwały. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty
były parafowane, ponumerowane oraz złączone ze sobą w sposób uniemożliwiający
ich samoczynną dekompletację (np. zszyte, spięte, zbindowane, itp.).

7.

Stwierdzone przez Wykonawcę w ofercie błędy i omyłki w zapisach - przed jej złożeniem poprawia się przez skreślenie dotychczasowej treści i wpisanie nowej, z zachowaniem
czytelności błędnego zapisu, oraz podpisanie poprawki i zamieszczenie daty dokonania
poprawki.
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8.

Ofertę należy przygotować i oznaczyć tak, by z zawartością oferty nie można było zapoznać
się przed upływem terminu otwarcia ofert. Wszelkie nieprawidłowości w tym zakresie obciążają
Wykonawcę.

9.

Do oferty winny być dołączone dokumenty i oświadczenia określone w Rozdziale VIII pkt 1
Ogłoszenia.

10. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory,
stanowiące załączniki do niniejszego Ogłoszenia, winny być sporządzone zgodnie z tymi
wzorami. Dopuszcza się zastosowanie własnych druków pod warunkiem, że ich treść będzie
zgodna z postanowieniami Ogłoszenia.
11. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
12. Wykonawca składa ofertę w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu w sposób zapewniający
nieujawnienie treści oferty do chwili jej otwarcia. Zamknięta koperta lub inne opakowanie musi
zawierać oznaczenie:
Oferta złożona w postępowaniu prowadzonym w trybie art. 138o Ustawy Pzp:
„Usługa ochrony fizycznej osób i mienia oraz obsługa i serwis systemu
alarmowego”
nr postępowania FH/ 02 /01/ 20
Nie otwierać przed upływem terminu otwarcia ofert.
13. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
14. W przypadku wycofania oferty, Wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę wycofuje.
Oświadczenie o wycofaniu oferty, Wykonawca umieszcza w zamkniętej kopercie lub innym
opakowaniu, która musi zawierać oznaczenie:
Oświadczenie o wycofaniu oferty złożonej w postępowaniu prowadzonym w trybie
art. 138o Ustawy Pzp:
„Usługa ochrony fizycznej osób i mienia oraz obsługa i serwis systemu
alarmowego”
nr postępowania FH/ 02 /01/ 20
Oświadczenie o wycofaniu oferty musi zawierać co najmniej nazwę i adres Wykonawcy, treść
oświadczenia Wykonawcy o wycofaniu oferty oraz podpis osoby lub osób uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy.
15. W przypadku zmiany oferty Wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę zmienia,
określając zakres tych zmian. Oświadczenie o zmianie oferty Wykonawca umieszcza
w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu, która musi zawierać oznaczenie:
Oświadczenie o zmianie oferty złożonej postępowaniu prowadzonym w trybie art. 138o
Ustawy Pzp:
„Usługa ochrony fizycznej osób i mienia oraz obsługa i serwis systemu
alarmowego”
nr postępowania FH/ 02/ 01/ 20
Nie otwierać przed upływem terminu otwarcia ofert.
Oświadczenie o zmianie oferty musi zawierać nazwę i adres Wykonawcy oraz podpis
Wykonawcy.
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Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania
ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. W takim przypadku Wykonawca oznacza informacje
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa klauzulą „tajemnica przedsiębiorstwa - nie
udostępniać”. Wykonawca nie może zastrzec nazwy (firmy) oraz jego adresu, a także informacji
dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w jego
ofercie.

ROZDZIAŁ XV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.
1. Miejsce i termin składania ofert:
a)

miejsce składania ofert: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technik
Innowacyjnych EMAG 40-189 Katowice ul. Leopolda 31 – KANCELARIA (pok. nr 2).

b)

termin składania ofert: do dnia 06.02.2020 r. do godz. 10:00.

2. Miejsce i termin otwarcia ofert:
a) miejsce otwarcia ofert: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technik Innowacyjnych

EMAG 40-189 Katowice ul. Leopolda.
b) termin otwarcia ofert: w dniu 06.02.2020 r. o godz. 10:30.

3. Oferta złożona po upływie wyznaczonego terminu zostanie zwrócona Wykonawcy niezwłocznie
bez jej otwierania.

ROZDZIAŁ XVI. INFORMACJE O TRYBIE OTWARCIA OFERT.
1.

Otwarcie ofert jest jawne.

2.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia.

3.

W trakcie otwarcia ofert Zamawiający poda (odczyta) imię nazwisko, nazwę (firmę) oraz adres
(siedzibę) Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny
oferty.

4.

Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej pzp.ibemag.pl
w zakładce „Pozostałe” informacje dotyczące kwoty jaką zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty
w terminie oraz ceny ofert.

ROZDZIAŁ XVII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.
1.

Wykonawca oblicza i podaje cenę ofertową na Formularzu ofertowym, zgodnie z Załącznikiem
nr 2 do Ogłoszenia.

2.

Podana cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
Wyceny oferty należy dokonać w oparciu o opis przedmiotu zamówienia, z uwzględnieniem
warunków i wymogów opisanych we wzorze umowy.

3.

Cena ta będzie stała i nie może się zmienić, za wyjątkiem przypadków opisanych we wzorze
umowy stanowiącym Załącznik nr 6 do Ogłoszenia.

4.

Wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny.
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5.

Cena jednostkowa (za 1 roboczogodzinę) i łączna cena ofertowa musi być podana w złotych
polskich (PLN) do drugiego miejsca po przecinku. Jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza
niż 5 to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie, a jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest
równa 5 lub większa to druga cyfra po przecinku zostanie zaokrąglona w górę.

6.

Zamawiający będzie się rozliczał z Wykonawcą wyłącznie z uwzględnieniem waluty polskiej.

ROZDZIAŁ XVIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE
OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT.
1.

Ocenie podlegają wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu.

2.

Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie się kierował następującymi
kryteriami:
Cena ofertowa – z wagą 100 %
Każdy z Wykonawców otrzyma odpowiednią ilość punktów w ww. kryterium (maksymalnie
100 pkt), wyliczoną według następującego wzoru:
Cn
IP = ------- x A
Cb
gdzie poszczególne litery oznaczają:
IP
liczba punktów,
Cn
cena ofertowa najniższa, spośród wszystkich rozpatrywanych i nieodrzuconych ofert,
Cb
cena ofertowa oferty badanej (przeliczanej),
A
waga kryterium wyrażona w punktach – 100 p.

3.

Przy obliczaniu punktów w kryterium cena ofertowa, Zamawiający zastosuje zaokrąglenie
do dwóch miejsc po przecinku. Jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza niż 5 to druga
cyfra po przecinku nie ulega zmianie, a jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest równa
5 lub większa to druga cyfra po przecinku zostanie zaokrąglona w górę.

4.

Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert
zostały złożone o takiej samej cenie Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te
oferty do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy w ofertach
dodatkowych nie mogą zaoferować ceny wyższej niż w ofercie pierwotnej.

ROZDZIAŁ XIX. POZOSTAŁE ZASADY POSTĘPOWANIA.
1.

Procedura odwrócona
W postępowaniu zastosowanie ma tzw. „procedura odwrócona”, co oznacza, że w pierwszej
kolejności Zamawiający dokona oceny ofert pod kątem przesłanek odrzucenia oraz kryterium
oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona najwyżej (która
otrzymała największą ilość punktów w ramach przyjętych kryteriów oceny ofert) spełnia warunki
udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu z postępowania. Zamawiający nie bada
sytuacji podmiotowej pozostałych Wykonawców.

2.

Wezwanie do złożenia dokumentów
1) Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej,
do złożenia (uzupełnienia) lub poprawienia oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw,
o których mowa w Rozdziale VIII Ogłoszenia, w przypadku, gdy te oświadczenia, dokumenty
lub pełnomocnictwa nie zostały dołączone do oferty lub w przypadku, gdy oświadczenia lub
dokumenty dołączone do oferty zawiera błędy lub złożono wadliwe pełnomocnictwa,
z uwzględnieniem czasu niezbędnego na ich przygotowanie i złożenie.
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2) Zamawiający zastrzega, że na każdym etapie postępowania może wezwać każdego
z Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających, że spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą
uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty
nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. Zamawiający
na każdym etapie postępowania może wezwać każdego z Wykonawców również do złożenia
stosownego pełnomocnictwa.
3) Zamawiający nie dopuszcza uzupełniania dokumentów, oświadczeń lub pełnomocnictw
za pośrednictwem faksu i poczty elektronicznej.
3.

Wyjaśnienia dot. treści oferty / wyjaśnienia dot. zaoferowanej ceny / poprawa omyłek
1) Zamawiający może żądać od Wykonawców dodatkowych wyjaśnień dotyczących treści
złożonych przez nich ofert lub złożonych dokumentów lub oświadczeń.
2) Zamawiający dokonuje poprawienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych
w złożonych ofertach oraz innych omyłek polegających na niezgodności oferty z treścią
Ogłoszenia, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty – informując o tym
Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
3) Jeżeli zaoferowana cena wydaje się być rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia
lub średniej arytmetycznej wszystkich złożonych ofert lub budzi wątpliwości Zamawiającego
co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi
przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający może zwrócić
się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów. W przypadku, gdy Wykonawca
nie udzieli wyjaśnień lub jeśli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami
potwierdza że oferta zawiera rażąco niską cenę oferta Wykonawcy zostanie odrzucona.

4.

Wykluczenie Wykonawcy z postępowania
1) Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków
udziału w postępowaniu lub braku podstaw do wykluczenia. Ofertę Wykonawcy
wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
2) Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie
zamówienia.

5. Odrzucenie oferty Wykonawcy
Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, jeżeli:
1) jej treść nie odpowiada treści Ogłoszenia;
2) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;
3) zawiera błędy w obliczeniu ceny;
4) Wykonawca w terminie 3 dni od daty otrzymania zawiadomienia nie zgodził
się na poprawienie innej omyłki polegającej na niezgodności oferty z treścią Ogłoszenia,
niepowodującej istotnych zmian w treści oferty;
5) jeżeli jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
6) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
7) Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą;
8) Wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł wadium w sposób nieprawidłowy.
6. Podstawa wyboru oferty najkorzystniejszej
1) Zamawiający dokonuje wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie kryteriów oceny ofert
określonych w Ogłoszeniu.
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2) Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy niepodlegającemu wykluczeniu, którego
oferta nie podlega odrzuceniu i która zostanie uznana za najkorzystniejszą (uzyska największą
liczbę punktów przyznanych według kryteriów wyboru oferty określonych w Ogłoszeniu).
7. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
7.1. Zamawiający zawiadamia Wykonawców o:
1)

wyborze najkorzystniejszej oferty, z podaniem nazwy (firmy) albo imienia i nazwiska,
siedziby albo miejsca zamieszkania i adresu Wykonawcy, którego ofertę wybrano
(jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy), uzasadnienia jej wyboru
oraz nazw (firm) albo imion i nazwisk, siedzib albo miejsc zamieszkania i adresów
Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktacji przyznanej ofertom.

2)

Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone (z podaniem uzasadnienia),

3)

Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania (z podaniem uzasadnienia).

7.2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informację,
o której mowa w pkt 7.1. ppkt 1) powyżej na stronie internetowej, na której zamieścił
Ogłoszenie.
8. Unieważnienie postępowania
8.1. Zamawiający unieważni postępowanie:
1)
2)

3)

4)

jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,
cena oferty najkorzystniejszej przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że Zamawiający może zwiększyć tę
kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,
postępowanie obarczone jest wadą niemożliwą do usunięcia, powodującą sytuację,
w której niemożliwym jest zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego
niepodlegającej unieważnieniu,
wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania
lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można
było wcześniej przewidzieć,

8.2. Informacja o unieważnieniu postępowania (nieudzieleniu zamówienia) wraz z podaniem
uzasadnienia faktycznego i prawnego zostanie ogłoszona na stronie internetowej, na której
zamieszczono Ogłoszenie oraz przekazana wszystkim Wykonawcom, którzy złożyli oferty
w postępowaniu.
9. Nie wykazanie spełniania warunków udziału w postępowaniu
W przypadku, gdy Wykonawca, którego ofertę najwyżej oceniono nie wykaże spełniania warunków
udziału postępowaniu lub braku podstaw wykluczenia, Zamawiający może zbadać, czy spełnia
warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu Wykonawca, który złożył ofertę
najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert. Zamawiający może korzystać z uprawnienia o jakim
mowa w zdaniu poprzednim w odniesieniu do oferty kolejnego Wykonawcy w przypadku,
gdy poprzedni Wykonawca, którego ofertę najwyżej oceniono, nie wykazał spełniania warunków
i braku podstaw do wykluczenia.
10. Ogłoszenie o udzielenie zamówienia
Niezwłocznie po udzieleniu zamówienia Zamawiający zamieszcza na swojej stronie internetowej
informację o udzieleniu zamówienia, podając nazwę albo imię i nazwisko podmiotu, z którym
zawarł umowę w sprawie zamówienia publicznego.
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ROZDZIAŁ XX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.
Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

ROZDZIAŁ XXI. INFORMACJE DOT. UMOWY.
1. Istotne dla Zamawiającego postanowienia umowy, zawiera wzór umów, stanowiący Załącznik
nr 6 do Ogłoszenia.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy, w stosunku
do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z warunkami
podanymi w Załączniku nr 6 ogłoszenia.
3. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia wyłącznie z Wykonawcą, którego oferta
zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, w terminie nie krótszym niż 3 dni od dnia przesłania
zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej. Zamawiający może zawrzeć umowę
w sprawie zamówienia publicznego przed upływem ww. terminu, jeśli w postępowaniu wpłynęła
tylko jedna oferta.
4. W przypadku wniesienia zażalenia, o którym mowa w Rozdziale XXII Ogłoszenia, Zamawiający
wstrzyma podpisanie umowy do czasu jego rozpatrzenia.
5. W przypadku dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia, przed podpisaniem umowy Zamawiający może żądać
umowę regulującą współpracę tych podmiotów (umowa konsorcjum, umowa spółki cywilnej).
6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający
może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu
Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert. Uregulowania
dot. badania ofert zawarte w niniejszym Ogłoszeniu stosuje się w takim przypadku odpowiednio.
7. W celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawca, którego ofertę
wybrano jako najkorzystniejszą przed podpisaniem umowy składa:
1)

2)
3)
4)
5)

6)

7)

Oryginał pełnomocnictwa lub kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza,
jeżeli umowę podpisywać będzie pełnomocnik, a stosowne pełnomocnictwo nie jest
w posiadaniu Zamawiającego;
Kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem koncesji, o ile koncesja przedłożona wraz
z ofertą utraciła ważność;
Kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem opłaconej polisy opisanej we wzorze umowy,
tj. w Załączniku nr 6 do ogłoszenia, wraz z dowodami opłaty polisy;
Wykaz osób, które uczestniczyć będą w wykonywaniu zamówienia;
Aktualne (w trakcie świadczenia usługi) poświadczenie bezpieczeństwa do klauzuli minimum
„POUFNE” na warunkach określonych w ustawie o ochronie informacji niejawnych Dz.U.2010
nr 182 poz. 1228 z poz. zm.; dla każdego z pracowników Wykonawcy, którzy będą
wykonywali umowę;
Aktualne (w trakcie świadczenia usługi) zaświadczenia stwierdzające odbycie szkolenia
w zakresie ochrony informacji niejawnych na warunkach określonych w Ustawie o ochronie
informacji niejawnych dla każdego z pracowników Wykonawcy, którzy będą wykonywali
umowę;
Oświadczenie potwierdzające znajomość przepisów zewnętrznych w zakresie wykazu
przedsięwzięć i procedur systemu zarządzania kryzysowego wprowadzonych zarządzeniem
nr 18 Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 marca 2016 r. oraz zadań obronnych, nałożonych
na Zamawiającego przez organ nadzorujący.
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ROZDZIAŁ XXII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY
W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.
1.

Wykonawca może wnieść zażalenie, tj. poinformować Zamawiającego, w trakcie trwania
postępowania, o czynności Zamawiającego niezgodnej z postanowieniami niniejszego ogłoszenia
lub zasadami opisanymi w art. 138o Ustawy (do 3 dni od powzięcia wiadomości stanowiących
podstawę do poinformowania).

2.

Informacja (zażalenie) powinna(o) wskazywać czynność lub zaniechanie Zamawiającego, której
zarzuca się niezgodność, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądnie i wskazać
uzasadnienie prawne i faktyczne wniesienia zażalenia.

3.

W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność albo
dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców.

4.

Rozstrzygnięcie Kierownika Zamawiającego jest ostateczne.

5.

W postępowaniu nie przysługuje odwołanie w rozumieniu przepisów rozdziału VI Ustawy.

ROZDZIAŁ XXIII. KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”
Zamawiający informuję, że:
TOŻSAMOŚĆ
ADMINISTRATORA

Administratorem Pana /Pani danych osobowych jest Sieć Badawcza
Łukasiewicz - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG z siedzibą
w Katowicach (40-189) przy ul. Leopolda 31.

DANE KONTAKTOWE
ADMINISTRATORA

Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres
e-mail: ibemag@ibemag.pl, telefonicznie pod numerem +48 32 2007
600 lub pisemnie na adres siedziby administratora.

DANE KONTAKTOWE
ADMINISTRATORA
OCHRONY DANYCH
OSOBOWYCH

Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym
może się Pan/Pani skontaktować w sprawach związanych
z przetwarzaniem danych osobowych:
- poprzez e-mail: iod@ibemag.pl
- pisemnie na adres siedziby administratora.

CELE PRZETWARZANIA I
PODSTAWA PRAWNA

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.
1 lit. c) RODO
 w celu związanym z postępowaniem o udzielenie postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie: „Usługa ochrony
fizycznej osób i mienia oraz obsługa i serwis systemu
alarmowego”- nr postępowania FH/02/01/20 prowadzonego

zgodnie z art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych.
ODBIORCY DANYCH





Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub
podmioty,
którym zostanie udostępniona dokumentacja
postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Prawo
zamówień publicznych
Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom
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przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora:
dostawcom usług IT.
OKRES
PRZECHOWYWANIA
DANYCH

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust.
1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania
o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza
4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.

INFORMACJA O
DOWOLNOŚCI LUB
OBOWIĄZKU PODANIA
DANYCH

Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych
bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.

PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA

W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą
podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22
RODO;
 posiada Pani/Pan:
 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych
osobowych Pani/Pana dotyczących1);
 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania
Pani/Pana danych osobowych2);
 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora
ograniczenia przetwarzania danych osobowych z RODO3);
 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie
danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO;
 nie przysługuje Pani/Panu:
 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do
usunięcia danych osobowych;
 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa
w art. 20 RODO;
 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec
przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1
lit. c RODO.

1)

Zgodnie z art. 8a ust. 2 Ustawy Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych
informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania
o udzielenie zamówienia.

2) Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Ustawą oraz nie może naruszać integralności
protokołu oraz jego załączników.
3) Zgodnie z art. 8a ust. 4 Ustawy wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679,
nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego.

Niżej wymienione załączniki do Ogłoszenia stanowią jego treść:
Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
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Załącznik nr 4 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik nr 5 – Wykaz usług
Załącznik nr 6 – Wzór umowy

Treść Ogłoszenia z załącznikami zatwierdzam:
Sieć Badawcza Łukasiewicz Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Technik Innowacyjnych
EMAG
DYREKTOR
dr inż. Artur Kozłowski
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