
SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

„Sukcesywne świadczenie w 2022 roku usługi ochrony osób i mienia na
terenie Parku Kultury w Powsinie”,

prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia
nieprzekraczającej progów unijnych, o których mowa w art. 3 ustawy z 11 września

2019 -
Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 1129 ze zm., dalej „ustawa”).

Zatwierdzam:

Warszawa, 3 grudnia 2021 r.



Rozdział I

DANE ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

1. Miasto Stołeczne Warszawa

Plac Bankowy 3/5 00-950 Warszawa

w imieniu i na rzecz, którego działa: Park Kultury w Powsinie z siedzibą przy ul.

Maślaków 1 02-973 Warszawa.

NIP: 525-22-48-481,

tel: 22 648 48 11

2. Adres e-mail:  sekretariat@parkpowsin.pl

3. Adres strony internetowej, na której prowadzone jest postępowanie i na której

będą
dostępne wszelkie dokumenty związane z postępowaniem:

https://www.parkpowsin.pl

4. Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Zamawiającego: /ParkPowsin/SkrytkaESP

Rozdział II
TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA ORAZ INFORMACJE DODATKOWE

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt. 1

ustawy oraz aktów wykonawczych do ustawy oraz zgodnie z niniejszą Specyfikacją
Warunków Zamówienia (dalej „SWZ”).

2. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością
prowadzenia negocjacji.

3. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

4. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

5. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia

wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy.



6. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie

przepisów:

a) wskazanych w niniejszych SWZ przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. –

Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.),

b) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 poz. 1145,

1495.),

c) ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tj. Dz. U. z 2021r.

poz. 1995).

7. Przedmiotem zamówienia są usługi społeczne określone w art. 359 – art. 361

ustawy Prawo zamówień publicznych dla zamówień o wartości poniżej kwoty

750.000 €.

8. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez

Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie

kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

9. Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań związanych z zatrudnianiem

osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy niż wskazane w niniejszej SWZ.

10. Ofertę może złożyć osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna

nieposiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie,

posiadające aktualną koncesję wydaną przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych na

prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia w formie

bezpośredniej ochrony fizycznej stałej lub doraźnej oraz polegającej na stałym

dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych

urządzeniach i systemach alarmowych o ile spełniają warunki określone w ustawie

Prawo zamówień publicznych oraz w niniejszej SWZ.

11. Wykonawca musi mieć zatrudnione na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu

przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r., poz. 1040,

1043, 1495.), osoby wykonujące wszystkie czynności w zakresie usług bezpośredniej

ochrony - objętej niniejszym zamówieniem - wyszczególnione w opisie przedmiotu

zamówienia, niniejszej SWZ. Obowiązek, o którym mowa w zdaniu pierwszym

dotyczy również podwykonawców realizujących zamówienie, na zasoby, których

Wykonawca się powołuje oraz innych podmiotów uczestniczących w wykonaniu

zamówienia, na zasoby których Wykonawca się powołuje. Wykonawca musi

zagwarantować zatrudnienie takiej liczby pracowników, która zapewni należyte

wykonanie usługi, objętej niniejszym zamówieniem.

12.Wykonawca musi dysponować odpowiednim potencjałem technicznym tj.

systemem radiowym do monitorowania chronionych obiektów wraz z transmisją
sygnału alarmowego wyemitowanego przez pracowników ochrony z chronionych

obiektów do patroli interwencyjnych i zmotoryzowanymi patrolami interwencyjnymi



wyposażonymi w środki łączności bezprzewodowej z czasem reakcji patrolu – 15

minut w dzień i 8 minut w nocy. Ponadto Zamawiający wymaga dysponowaniem

sprawnym systemem elektronicznych punktów kontrolnych, które będą używane

przez pracowników ochrony w ramach realizacji przedmiotowego zamówienia.

Rozdział III
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na całodobowej

ochronie terenu i mienia zlokalizowanego na terenie Parku Kultury w Powsinie oraz

ochronie osób legalnie tam przebywających.

2. Z uwagi na fakt, że zakres przedmiotu zamówienia będzie świadczony w obiekcie

użyteczności publicznej, na terenie, którego może przebywać jednorazowo duża

grupa osób, w tym osoby nieletnie oraz w podeszłym wieku, pracownicy zatrudnieni

przy realizacji przedmiotowego zamówienia muszą charakteryzować się wysoką
kulturą osobistą, umiejętnością udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

3. Ochrona musi być prowadzona przez 24 godziny na dobę we wszystkie dni tygodnia

(w tym w niedziele i święta). Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania

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

(tj. Dz. U. z 2021r. poz. 1995).

3. Harmonogram pracy pracowników ochrony w okresie realizacji przedmiotu

zamówienia oraz ilości pracowników na poszczególnych posterunkach zawiera

Załącznik nr 1 do SWZ.

4. W zakres obowiązków Wykonawcy związanych z realizacją przedmiotu zamówienia

wchodzą:

a) sukcesywna ochrona terenu Parku Kultury w Powsinie oraz obiektów na nim

zlokalizowanych. Ochronie podlegają osoby, mienie oraz teren Parku Kultury

w Powsinie wraz z terenami zieleni,

b) sprawdzanie stanu krat wewnętrznych i zewnętrznych zamontowanych w

budynkach zlokalizowanych na terenie Zamawiającego,

c) niezwłoczne powiadamianie Policji w razie usiłowania dokonania lub

dokonania kradzieży, włamania, napadu, dewastacji mienia, itp.,

d) niezwłoczne powiadamianie Pogotowia Ratunkowego w razie zaistnienia

nieszczęśliwego wypadku, jak również usiłowania dokonania lub dokonania

napadu, o ile zachodzi taka konieczność,

e) niezwłoczne powiadamianie Straży Pożarnej w razie zaistnienia pożaru lub

stwierdzenia próby podpalenia,

f) informowanie przedstawicieli Zamawiającego o zaistniałych awariach i innych

ważnych zdarzeniach,



g) niezwłoczne powiadamianie swego pracodawcy oraz osoby będącej

przedstawicielem Zamawiającego w sprawach wynikających z realizacji

przedmiotu umowy o niemożności Wykonywania obowiązków przez

pełniącego służbę pracownika Wykonawcy,

h) sprawdzanie czy osoby przebywające w ochranianych budynkach poza dniami

i godzinami pracy są do tego uprawnione,

i) dokonywanie obchodów ochranianych budynków celem skontrolowania

prawidłowego zamknięcia wszystkich okien, drzwi zewnętrznych oraz krat

wewnętrznych i zewnętrznych,

j) prowadzenie książki dyżurów zawierającej imię i nazwisko pełniącego służbę,

godziny pełnienia służby, imiona i nazwiska osób przebywających w obrębie

ochranianych budynków poza godzinami pracy wraz z podaniem godziny ich

przyjścia i wyjścia,

k) podejmowania wszelkich innych niezbędnych czynności mających na celu

zapewnienie prawidłowej realizacji umowy,

l) prowadzenie opracowanej przez zamawiającego książki wydawania i zdawania

kluczy,

m) wyposażenie wszystkich pracowników ochrony zatrudnionych przy realizacji

przedmiotu umowy w telefony GSM, których numery zostaną przekazane

Zamawiającemu. Telefony będą służyć do zapewnienia Zamawiającemu

możliwość kontaktu z pracownikami ochrony.

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia urządzeń łączności.

W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego, że urządzenia łączności działają
nieprawidłowo Wykonawca zobowiązany jest do ich niezwłocznej wymiany.

Wykonawca zobowiązany jest podać jeden numer telefonu GSM, który będzie

dostępny na terenie Zamawiającego w systemie 24/24 w okresie obowiązywania

umowy i będzie upubliczniony na tablicy ogłoszeń do ewentualnego wykorzystywania

przez osoby odwiedzające Park.

n) nadzór nad przestrzeganiem regulaminu korzystania z pomieszczeń klubu

szachowego i brydżowego,

o) nadzór nad terenami leśnymi Parku w celu przeciwdziałania nielegalnej

wycince i wywozie drewna z Parku,

p) w przypadkach, o których mowa w ppkt. c – g Wykonawca zobowiązany jest

do niezwłocznego powiadomienia o zaistniałych zdarzeniach Dyrektora Parku Kultury

w Powsinie oraz osobę wskazaną przez Zamawiającego do kontaktów roboczych w

sprawach wynikających z realizacji przedmiotu umowy.

q) wyposażenie pracowników pełniących ochronę prewencyjną w odpowiednie

umundurowanie, sprzęt oraz identyfikatory z imieniem i nazwiskiem każdego z nich.

Pracownicy ochrony muszą być ubrani estetycznie, w jednolite ubrania wskazujące na



charakter pełnionych obowiązków. Ewentualne skutki finansowe związane z

wyposażeniem pracowników Wykonawcy nie obciążają Zamawiającego.

r) Pracownicy ochrony zobowiązani są do patrolowania wjazdu na teren Parku

we wszystkie dni tygodnia – w tym w dni świąteczne między innymi w celu

zapobieżenia wjazdu na teren chroniony pojazdów nieuprawnionych.

s) Zamawiający wymaga zapewnienia przez Wykonawcę przedmiotowego

zamówienia, w całym okresie jego realizacji, elektronicznych punktów kontrolnych

rozmieszczonych zgodnie ze schematem (informacją poglądową) stanowiącą
Załącznik nr 1 do SWZ. Zamawiający wymaga, aby trasa wytyczona elektronicznymi

punktami kontrolnymi był pokonywana przy zachowaniu częstotliwości określonej w

Załączniku nr 1 do SWZ. Zamawiający wymaga, aby zainstalowane elektroniczne

punkty kontrolne generowały raporty możliwe do odczytania przez Zamawiającego.

5. Zamawiający zobowiązuje się do zapewnienia pracownikom Wykonawcy

pełniącym ochronę pomieszczeń socjalnych z dostępem do sanitariatów.

6. Wykonawca musi zapewnić pracownikom ochrony sprzęt niezbędny do

prowadzenia powierzonych zadań. Zamawiający na czas realizacji zawartej umowy

udostępni Wykonawcy przedmiotowego zamówienia pomieszczenie obecnej

wartowni. Zamawiający nie wyraża zgody, aby pracownicy ochrony pełniący

obowiązki na terenie Parku Kultury w Powsinie wyposażeni byli w broń palną na

ostrą amunicję.

7. Wykonawca musi posiadać, przez okres realizacji zamówienia, polisę
ubezpieczeniową od prowadzonej działalności ochrony osób i mienia, opiewająca na

kwotę minimum 500.000,00 zł.
8. W przypadku zaistnienia przypadków losowych powodujących brak możliwości

pełnienia dyżuru przez pracownika ochrony, Wykonawca będzie zobowiązany do

natychmiastowego zapewnienia odpowiedniego zastępstwa.

9. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania

czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub

podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób

wykonujących czynności w postępowaniu. Zamawiający uprawniony jest w

szczególności do:

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww.

wymogów i dokonywania ich oceny,

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia

spełniania ww. wymogów,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

9.1. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w

wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu

wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na



podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących

czynności w trakcie realizacji zamówienia:

a) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie

umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie

zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne

określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia,

wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na

podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o

pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w

imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub

podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji

zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub

podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został
sporządzony). Kopie umów powinny zawierać dane niezbędne do weryfikacji

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko

zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę oraz

zakres obowiązków pracownika. Pozostałe dane osobowe należy przed

udostępnieniem zanonimizować.

c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez

Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z

tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub

podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez

pracodawcę do ubezpieczeń.

10. Przedmiot zamówienia został zakwalifikowany do CPV nr 79700000-1– usługi

ochrony.

11. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

12. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

13. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz w postaci

katalogów elektronicznych.

14. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214

ust. 1 pkt 7 ustawy.

Rozdział IV
WIZJA LOKALNA

W celu prawidłowego sporządzenia oferty Wykonawca może dokonać wizji terenu

objętego przedmiotem zamówienia w celu uzyskania informacji niezbędnych do



oceny ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności, jakie mogą wystąpić w

trakcie trwania umowy. Przedstawiciele Wykonawcy zainteresowanego udziałem w

wizji muszą spełnić poniższe wymogi:

a) przedstawiciele Wykonawcy zainteresowani udziałem w wizji terenu objętego

przedmiotem zamówienia zobowiązani są w terminie do dnia 7 grudnia 2021 r do

godziny 9.00 przesłać w formie elektronicznej (na adres @ podany w pkt. I.2. SWZ lub

ePUAP podany w pkt. I.4.) zgłoszenie zawierające imię i nazwisko osoby oraz nazwę
firmy wraz z adresem. Osoby niezgłoszone nie będą uczestniczyć w wizji,

c) Zamawiający informuje, że wizji terenu można dokonać w dniu 7 grudnia 2021 r.

o godzinie 10.00. Zbiórka w siedzibie Zamawiającego przy ul. Maślaków 1 –

Sekretariat Parku Kultury w Powsinie.

Rozdział V
PODWYKONAWSTWO

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy lub

kilku

podwykonawcom.

2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę
kluczowych części zamówienia.

3. Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia

podwykonawcom, Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których

wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podał, o ile są mu wiadome na

tym etapie postępowania, nazwy lub firmy podwykonawców.

4. Zamawiający nie będzie weryfikował podwykonawców na zasadach określonych w

art. 462 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

5. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego

zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w SWZ i ustawie, w celu

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest

obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub

wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na

którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie

zamówienia.

6. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia następuje w

trakcie jego realizacji, wykonawca nie będzie zobowiązany przedstawiać oświadczeń
wskazanych w ust. 4 powyżej.

7. Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą
podstawy



wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub

zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.

8. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia

wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

9. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania usług objętych

zamówieniem wykonawca podał nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli,

podwykonawców zaangażowanych w realizację usługi, jeżeli są już znani. Wykonawca

zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o

których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także

przekazuje wymagane informacje na temat nowych podwykonawców, którym w

późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację usług – zgodnie z art. 462 ust. 3

ustawy Prawo zamówień publicznych.

Rozdział VI

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Przedmiotowe zamówienie będzie realizowane od dnia 31 grudnia 2021r. (godz.

08.01) do dnia 30 grudnia 2022 r. godz. 08.00.

Rozdział VII

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają
wykluczeniu z udziału w postępowaniu na zasadach określonych w Rozdziale VIII SWZ

oraz którzy spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w

postępowaniu opisane poniżej.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki

dotyczące:

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - Zamawiający nie

wyznacza szczegółowego warunku w powyższym zakresie,

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów wykazując posiadanie

ważnej koncesji Ministra Spraw Wewnętrznych na prowadzenie działalności

gospodarczej w zakresie wykonywania usług ochrony osób i mienia w formie

bezpośredniej ochrony fizycznej stałej lub doraźnej,



3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający nie wyznacza

szczegółowego warunku w powyższym zakresie,

4) zdolności technicznej lub zawodowej wykazując, że w okresie ostatnich trzech

lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia

działalności jest krótszy - w tym okresie - wykonał, a w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych również wykonuje należycie co najmniej 3 usługi

polegające na ochronie terenu publicznych parków lub budynków sportowych

lub budynków urzędów administracji państwowej lub samorządowej przez

okres co najmniej 12-stu miesięcy dla każdej wykazanej usługi (w przypadku

wykazania doświadczenia usługami wykonywanymi Zamawiający żąda, żeby

Wykonawca wykazał, nie później niż na dzień składania ofert wykonanie w/w

usług przez okres co najmniej 12 miesięcy), wartość każdej usługi w okresie

12 miesięcy musi wynosić minimum 250.000,00 zł.

3.1. Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w

postępowaniu może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub

sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby,

niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych na

zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp.

3.2. Wykonawca, który będzie polegać na zdolnościach lub sytuacji podmiotów

udostępniających zasoby, zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą zobowiązanie

podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych

zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy

potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował
niezbędnymi zasobami tych podmiotów.

3.3. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, powinno potwierdzać, że

stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje

rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:

1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;

2) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego

zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu

zamówienia;

3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach

którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w

postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub

doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.



4. Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie

posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych

interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych

Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny

wpływ na realizację zamówienia.

Rozdział VIII

PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku

do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 108 ust. 1 ustawy.

2. Zmawiający wykluczy z udziału w postępowania Wykonawcę, w stosunku do

których zachodzą przesłanki wskazane w art. 109 ust. 1 pkt. 4-7 ustawy, tj.:

1) w stosunku, do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami

zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność
gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji

wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej

procedury;

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 dowodów;

3) jeżeli występuje konflikt interesów w rozumieniu art. 56 ust. 2 ustawy, którego nie

można

skutecznie wyeliminować w inny sposób niże przez wykluczenie Wykonawcy;

4) który z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie

wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne

zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego

lub umowy koncesji,

co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania,

wykonania

zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady.

Rozdział IX
PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE



1. W celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz

spełnia warunki udziału w postępowaniu do oferty Wykonawca zobowiązany jest

dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków

udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania,

którego wzór stanowi załącznik nr 3 do SWZ.

2. Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do

złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania,

podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt 3 poniżej.

3. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy to:

1) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku

przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z 16

lutego 2007 o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275),

z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o

przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub

informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego

wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, stanowiące załącznik

nr 5 do SWZ;

2) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1

pkt 4 ustawy, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem

oferty, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

3) aktualną – ważną koncesję Ministra Spraw Wewnętrznych, w zakresie

niezbędnym do wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu, jaki

został określony w pkt. VII.2.2. SWZ;

4) wykaz wykonanych usług, w okresie ostatnich trzech 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 należycie zrealizowane oraz

załączeniem dowodów, potwierdzających należyte wykonanie wykazanych

zamówień. Wykaz musi potwierdzać spełnianie warunku określonego w pkt

VII.2.4. SWZ.

Uwaga!

Zamawiający może jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego

przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, na każdym etapie postępowania

wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub

dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu lub spełniają
warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do



uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do

złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium

Rzeczypospolitej

Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w ust. 3 pkt 2 powyżej, składa

dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub

miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani

nie ogłoszono upadłości. Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

5. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie

wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 3 pkt 2, zastępuje się je w całości lub

części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze

wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, złożone przed

notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem

samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub

miejsce zamieszkania Wykonawcy.

6. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli:

1) może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w

szczególności

rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z 17 lutego 2005 o informatyzacji

działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w

oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy dane umożliwiające dostęp

do tych środków;

2) podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada

zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy.

7. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków

dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli wskaże te środki oraz potwierdzi ich

prawidłowość i aktualność.

8. W zakresie nieuregulowanym ustawą lub SWZ do oświadczeń i dokumentów

składanych

przez Wykonawcę w przedmiotowym postępowaniu zastosowanie mają w

szczególności przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z 23

grudnia 2020 w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych

dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 30 grudnia

2020 w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań
technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji

elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.



Rozdział X
POLEGANIE NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w polegać na

zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej

podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących

go z nimi stosunków prawnych.

2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych

lub doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów

udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają usługi, do realizacji których te

zdolności są wymagane.

3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów

udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu

udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na

potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy

potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował
niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4

do SWZ

4. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające

zasoby zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez

Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, a także bada, czy nie

zachodzą, wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane

względem Wykonawcy.

5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie

potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub

zachodzą, wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby

Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym

podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w

postępowaniu.

6. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na

zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie

składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji

podmiotów udostępniających zasoby.

7. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów

udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w

Rozdziale IX ust. 1 SWZ, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby,

potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio



spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca

powołuje się na jego zasoby, zgodnie z katalogiem dokumentów określonych w

Rozdziale IX SWZ.

Rozdział XI

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim

przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w

postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia

publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,

oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale IX ust. 1 SWZ, składa każdy z

Wykonawców. Oświadczenia to potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz

spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje

spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych

lub doświadczenia, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia

mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do

realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku Wykonawcy

wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z

którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.

4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z

postępowania

składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

Rozdział XII

SPOSÓB KOMUNIKACJI ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI

ZASADY OGÓLNE

1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert,

wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między

Zamawiającym a Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie,

odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji

elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie

z 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).



2. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu

miniPortalu

(https://miniportal.uzp.gov.pl/) oraz ePUAP (https://epuap.gov.pl/wps/portal) oraz

poczty elektronicznej.

3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów

elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji

przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z

miniPortalu oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji

publicznej (ePUAP).

4. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia

publicznego musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP

ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do

formularza do komunikacji.

5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych

formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji

wynosi 150 MB.

6. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych,

oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych

informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.

7. Dokumenty elektroniczne składane przez Wykonawcę muszę być sporządzone

zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Pracy i

Technologii z 23 grudnia 2020 w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz

innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy

oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 30 grudnia 2020 w sprawie sposobu

sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla

dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.

ZASADY ZŁOŻENIA OFERTY

8. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany,

wycofania oferty” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.

Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla

Wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. W formularzu

oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym

prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.



SPOSÓB KOMUNIKOWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI

Z WYŁĄCZENIEM  SKŁADANIA OFERT

9. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym,

a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż
złożenie oferty, zmiana oferty, wycofanie oferty), zawiadomień oraz przekazywanie

informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem „Formularza do komunikacji”

dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do

komunikacji).

10. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty

elektronicznej, adres e-mail podany w pkt. I.2. SWZ.

11. Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem

„Formularza do komunikacji” jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również
możliwość składania dokumentów elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej,

na wskazany powyżej adres e-mail.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

12. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie

treści SWZ.

13. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później

niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o

wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed

upływem terminu składania odpowiednio ofert.

14. Jeżeli zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w ust. 13

powyżej, przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się
wszystkich zainteresowanych Wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do

należytego przygotowania i złożenia ofert. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie

treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa w ust. 13 powyżej, Zamawiający

nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu

składania ofert.

15. Przedłużenie terminu składania ofert, o których mowa w ust. 14 powyżej, nie

wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ.

16. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia, bez ujawniania

źródła zapytania, na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

17. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu

składania ofert zmienić treść SWZ.

18. W przypadku gdy zmiana treści SWZ jest istotna dla sporządzenia oferty lub

wymaga od Wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą treści

SWZ i przygotowanie ofert, Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas

niezbędny na ich przygotowanie.



19. Zamawiający informuje Wykonawców o przedłużonym terminie składania ofert

przez zamieszczenie informacji na stronie internetowej prowadzonego postępowania,

na której została udostępniona SWZ. Informację o przedłużonym terminie składania

ofert Zamawiający zamieszcza w ogłoszeniu o zamówieniu. Dokonaną zmianę treści

SWZ Zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

W przypadku gdy zmiana treści SWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o

zamówieniu, Zamawiający zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie

o zmianie ogłoszenia.

20. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SWZ, a treścią udzielonych

odpowiedzi jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze

oświadczenie Zamawiającego.

Rozdział XIII

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

ORAZ WYMAGANIA FORMALNE DOTYCZĄCE SKŁADANYCH OŚWIADCZEŃ
I DOKUMENTÓW

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Zgodnie z art. 63 ust. 2 ustawy

w postępowaniu o udzielenie zamówienia ofertę składa się, pod rygorem

nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

2. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ.

3. Ofertę składa się na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ.

4. Wraz z ofertą Wykonawca składa zaszyfrowane według instrukcji użytkownika

systemu miniPortalu następujące dokumenty:

1) oświadczenia, o których mowa w Rozdziale IX ust. 1 SWZ;

2) zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w Rozdziale X ust. 3 (jeżeli

dotyczy);

3) oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 7 (jeżeli dotyczy);

4) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty, w tym odpowiednie

pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy).

5. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany,

wycofania

oferty” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.

Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla

wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. W formularzu

oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym

prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.



6. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, w formie elektronicznej lub w

postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym - w

formacie danych .txt, .rtf, .pdf, .ods, .odp, .xls, .ppt, .doc, .docx, .xlsx, .pptx, .xps, .odt.,

csv. W przypadku zastosowania innego formatu Zamawiający może nie mieć
możliwości zapoznania się z ofertą, co może spowodować jej odrzucenie.

7. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji

użytkownika”, dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/

8. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania

Wykonawcy,

zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym

dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez

upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. W celu potwierdzenia, że osoba

działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania,

zamawiający żąda od wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru

Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego

właściwego rejestru.

9. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do

złożonej oferty lub wycofać ofertę za pomocą „Formularza do złożenia, zmiany,

wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnieniu W tym celu

należy w systemie Platformy kliknąć przycisk „Wycofaj ofertę”. Zmiana oferty

następuje poprzez wycofanie oferty oraz jej ponowne złożenie.

10. Oświadczenia, podmiotowe środki dowodowe, zobowiązanie podmiotu

udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo,

powinno być sporządzone w postaci elektronicznej, w formatach danych .txt, .rtf,

.pdf, .ods, .odp, .xls, .ppt, .doc, .docx, .xlsx, .pptx, .xps, .odt., csv. W przypadku

zastosowania innego formatu Zamawiający może nie mieć możliwości zapoznania się
z ofertą, co może spowodować jej odrzucenie.

11. Podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenia oraz zobowiązanie

podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe oraz

pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem

osobistym.

12. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenia oraz

zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe

lub pełnomocnictwo, zostały sporządzone jako dokument w postaci papierowej i

opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego

dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem

zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego

odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.

https://miniportal.uzp.gov.pl/


13. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci

papierowej, o którym mowa powyżej, dokonuje w przypadku:

1) podmiotowych środków dowodowych – odpowiednio Wykonawca,

Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot

udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych

środków dowodowych, które każdego z nich dotyczą;

2) oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, lub zobowiązania

podmiotu udostępniającego zasoby – odpowiednio Wykonawca lub

Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia;

3) pełnomocnictwa – mocodawca.

14. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci

papierowej, o którym mowa powyżej, może dokonać również notariusz.

15. W przypadku przekazywania w postępowaniu dokumentu elektronicznego w

formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego

skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem

zaufanym lub podpisem osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich

dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem

elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

16. Podmiotowe środki dowodowe lub inne dokumenty, w tym dokumenty

potwierdzające umocowanie do reprezentowania, sporządzone w języku obcym

przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski.

17. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił
wzory w formie formularzy zamieszczonych w załącznikach do SWZ, powinny być
sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.

18. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności

z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca składający ofertę.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

Rozdział XIV

TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA

1. Zamawiający nie ujawnia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa

w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 o zwalczaniu nieuczciwej

konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913, dalej: „tajemnica przedsiębiorstwa”), jeżeli

Wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzegł, że nie mogą być one

udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art.

222 ust. 5 ustawy. Jeśli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę
przedsiębiorstwa Wykonawca powinien nie później niż w terminie składania ofert,



zastrzec, że nie mogą one być udostępnione oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

2. Zamawiający uzna, iż Wykonawca wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią
tajemnicę
przedsiębiorstwa w szczególności, gdy:

1) wykaże lub oświadczy, że informacje te nie zostały nigdzie upublicznione,

2) wykaże, że stanowią one wartość techniczną lub technologiczną lub

organizacyjną przedsiębiorstwa lub są inna informacją posiadają wartość
gospodarczą,

3) wykaże, jakie podjął działania w celu zachowania ich poufności.

3. Sam fakt złożenia w toku postępowania pliku „Załącznik stanowiący tajemnicę
przedsiębiorstwa” nie wyczerpuje znamion wykazania działania zachowania ich

poufności.

4. Zastrzeżenie informacji, danych, dokumentów lub oświadczeń niestanowiących

tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji

spowoduje ich odtajnienie.

5. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji

elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa

Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w

wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem

polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z

plikami stanowiącymi jawną część należy ten plik zaszyfrować.

Rozdział XV

SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY

1. Wykonawca podaje cenę za realizację przedmiotu zamówienia w treści oferty

złożonej z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ.

2. Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją
przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz w

projektowanych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego,

stanowiących Załącznik nr 6 do SWZ.

3. Cena podana w treści oferty jest ceną ostateczną, niepodlegającą negocjacji i

wyczerpującą wszelkie należności Wykonawcy wobec Zamawiającego związane z

realizacją przedmiotu zamówienia.

4. Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do

dwóch miejsc po przecinku. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walucie obcej.

5. Wyliczona cena oferty brutto będzie służyć do porównania złożonych ofert i do

rozliczenia w trakcie realizacji zamówienia.



6. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u

Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 o

podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106), dla celów zastosowania

kryterium ceny lub kosztu Zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny

kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. W ofercie, o

której mowa w ust. 1, Wykonawca ma obowiązek:

1) poinformowania Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do

powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego;

2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie

będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;

3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym

Zamawiającego, bez kwoty podatku;

4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą
Wykonawcy, będzie miała zastosowanie.

7. Wzór formularza oferty został opracowany przy założeniu, iż wybór oferty nie

będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w

zakresie podatku VAT. W przypadku, gdy Wykonawca zobowiązany jest złożyć
oświadczenie o powstaniu u Zamawiającego obowiązku podatkowego, powinien

samodzielnie odpowiednio zmodyfikować treść formularza.

Rozdział XVI

WADIUM

Zamawiający nie wymaga wadium przetargowego.

Rozdział XVII

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1. Wykonawca będzie związany ofertą do dnia 13 stycznia 2022 r. tj. przez okres 30

dni.

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

ofert.

3. W przypadku, gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem

terminu związania ofertą wskazanego w ust. 1, Zamawiający przed upływem terminu

związania ofertą zwraca się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na

przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.

4. Przedłużenie terminu związania ofertą wymaga złożenia przez Wykonawcę
pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania

ofertą.



Rozdział XVIII

SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Ofertę należy złożyć poprzez platformę do dnia 13 grudnia 2021 r. do godziny

0715.

2. O terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na

platformie.

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13 grudnia 2021 r. o godzinie 730.

4. Najpóźniej przed otwarciem ofert udostępnia się na stronie internetowej

prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza się przeznaczyć na

sfinansowanie zamówienia.

5. Niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia się na stronie internetowej

prowadzonego postępowania informacje o:

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach

prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania

wykonawców, których oferty zostały otwarte;

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

Rozdział XIX

OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował
następującymi kryteriami oceny ofert:

a) Cena wykonania całego zamówienia (z podatkiem VAT) – waga kryterium

100%

2. Zasady oceny ofert według ustalonych kryteriów:

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę na podstawie następujących

kryteriów oceny ofert:

a) Ocena ofert w zakresie kryterium „Cena wykonania całego zamówienia (z

podatkiem VAT)” zostanie dokonana według następujących zasad:

Oferta zawierająca najniższą cenę realizacji zamówienia otrzyma maksymalną ilość
punktów przewidzianą w przedmiotowym kryterium, tj. 100 punktów, przy założeniu,

że 1% = 1 pkt pozostałe oferty uzyskają wartość punktową wyliczoną wg poniższego

wzoru:



W1 - wartość punktowa w kryterium „cena wykonania całego zamówienia (z

podatkiem VAT)”

Cn - najniższa cena ofertowa

Cb - cena badanej oferty

W - waga = 100

3. Iloczyn punktów uzyskanych przez ofertę w danym kryterium i procentowej wagi

kryterium będzie stanowił ilość punktów uzyskanych przez ofertę w tym kryterium.

4. Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt i tak zostanie przeliczona liczba punktów.

5. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień
dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.

7. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za

najkorzystniejszą.

Rozdział XX

INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE

PO WYBORZE OFERTY

W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie

krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej

oferty.

2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed

upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie

zamówienia prowadzonym w trybie podstawowym złożono tylko jedną ofertę.

3. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, będzie

zobowiązany przed podpisaniem umowy do wniesienia zabezpieczenia należytego

wykonania umowy jeżeli jego wniesienie było wymagane w wysokości i formie

określonej w Rozdziale XXI SWZ.

4. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed

zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej

współpracę tych Wykonawców.



5. Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie

wskazanym

przez Zamawiającego.

Rozdział XXI

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Rozdział XXIII

INFORMACJE O TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY

ORAZ MOŻLIWOŚCI JEJ ZMIANY

1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia

publicznego na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy

w sprawie zamówienia publicznego, stanowiących Załącznik nr 6 do SWZ.

2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego

zobowiązaniem zawartym w ofercie.

3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści

wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 ustawy oraz wskazanym

w projektowanych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego,

stanowiących załącznik nr 6 do SWZ.

4. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania

formy pisemnej.

Rozdział XXIII

POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy,

uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w

uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść
szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o

udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia

przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15

ustawy oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.



3. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w

postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane

postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której

zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania

zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby

mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 5 dni od

dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub treści SWZ na

stronie internetowej.

6. Odwołanie wnosi się w terminie:

1) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej

podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu

środków komunikacji elektronicznej,

2) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej

podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny

niż określony w pkt 1).

7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 powyżej wnosi się w

terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności

można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego

wniesienia.

8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust.

1 ustawy, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga

do sądu.

9. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio

przepisy

ustawy z 17 listopada 1964 – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli

przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.

10. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień
publicznych, zwanego dalej „sądem zamówień publicznych”.

11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia

doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519

ust. 1 ustawy, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi

w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z 23 listopada

2012 – Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

12. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu

zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.



Rozdział XXIV

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Park Kultury w Powsinie, z siedzibą w Warszawie (02-973), przy ul. Maślaków 1

przetwarza dane zawarte w ofertach, znajdujące się w publicznie dostępnych

rejestrach (Krajowy Rejestr Sądowy, Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności

Gospodarczej RP, Krajowy Rejestr Karny) w celu prowadzenia postępowań w sprawie

zamówienia publicznego na postawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r.

PZP. Wśród tych informacji mogą pojawić się dane, które na gruncie rozporządzenia

Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 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 (dalej: „Ogólne Rozporządzenie” lub „RODO”), mają charakter danych

osobowych.

W świetle powyższego Park Kultury w Powsinie informuje, że:

1. Administratorem danych osobowych (dalej „Administrator”) jest Park Kultury

w Powsinie, z siedzibą w Warszawie (02-973), przy ul. Maślaków 1, reprezentowany

przez Dyrektora.

2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z

Inspektorem Ochrony Danych, kontakt pisemny za pomocą poczty tradycyjnej na

adres wskazany powyżej bądź e-mail ochrona.danych@parkpowsin.pl

3. Dane osobowe zawarte w ofertach są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1

lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego

ciążącego na Administratorze. Celem przetwarzania danych osobowych jest

prowadzenie w imieniu własnym postępowań o udzielenie zamówień publicznych.

Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby ww. postępowań mieści się w zakresie

obowiązków ustawowych Administratora jako zamawiającego w rozumieniu art. 4

pkt. 1 ustawy PZP. Przetwarzanie tych danych jest niezbędne, aby Administrator mógł
prawidłowo wypełniać nałożone na niego obowiązki.

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy

i współpracownicy Administratora, w tym osoby wchodzące w skład komisji

przetargowej, a także osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie

dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11

września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z

późn.zm.) dalej „ustawą Pzp”

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia

zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, Pani/Pan prawo

dostępu

mailto:ochrona.danych@parkpowsin.pl


do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia Posiada

przetwarzania. Osobie fizycznej nie przysługuje:

− 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 jej danych osobowych jest art. 6

ust. 1 lit. c RODO.

6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa

Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych

osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o

ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych

osobowych będzie niemożliwość oceny ofert i zawarcia umowy.

8. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

9. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do

państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Park Kultury w Powsinie dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki

fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich

przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą,

nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi

obowiązującymi przepisami.

Dodatkowe informacje:

1. Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO w

celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale

IX ustawy Pzp, do upływu terminu do ich wniesienia.

2. W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3

RODO wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, 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

publicznego

3. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania

lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może

skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani

zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą.



4. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza

przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie

zamówienia publicznego

5. Zasada jawności, o której mowa w art. 74, ma zastosowanie do wszystkich

danych osobowych, z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO,

zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Ograniczenia

zasady jawności, o których mowa w art. 18 ust. 3-5 ustawy Pzp, stosuje się
odpowiednio.

6. Od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku,

gdy wniesienie żądania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, spowoduje

ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole i załącznikach

do protokołu, zamawiający nie udostępnia tych danych zawartych w protokole i w

załącznikach do protokołu, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18

ust. 2 RODO

7. W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3

RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od

osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w

szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o

udzielenie zamówienia.

8. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania

lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może naruszać integralności

protokołu oraz jego załączników.

Rozdział XXIII WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SWZ

Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia –

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 – Oświadczenie z art. 125 ust. 1 ustawy

Załącznik nr 4 – Zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia niezbędnych

zasobów

Załącznik nr 5 – Oświadczenie dotyczące przynależności do tej samej grupy

kapitałowej

Załącznik nr 6 – Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia

publicznego


