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Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach: Usługa ochrony obiektu Komendy Wojewódzkiej Policji

w Katowicach przy ul. Lompy 19
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

Nie

 

Nazwa projektu lub programu 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których

działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały

zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie

marginalizowanych 

Nie

 

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii,

o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy

chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli

przeprowadzenie postępowania 

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie

postępowania: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 

Nie

 
 
Ogłoszenie nr 553533-N-2019 z dnia 2019-05-29 r. 
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Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać

adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do

kontaktów: 

 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii

Europejskiej 

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw

członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 

Informacje dodatkowe: 

I. 1) NAZWA I ADRES: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach, krajowy numer identyfikacyjny

27020829200000, ul. ul. J. Lompy  19 , 40-038  Katowice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 322 002 050,

e-mail zamowienia@slaska.policja.gov.pl, faks 322 002 060. 

Adres strony internetowej (URL): http://bip.katowice.kwp.policja.gov.pl/KWK/zamowienia-

publiczne/katalog-zamowien-publi 

Adres profilu nabywcy: 

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów

plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania,

w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw

członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie

postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali

zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy

zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 

I.4) KOMUNIKACJA: 

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod

adresem (URL)

Tak 

http://bip.katowice.kwp.policja.gov.pl/KWK/zamowienia-publiczne/katalog-zamowien-publi

 

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

Tak 

http://bip.katowice.kwp.policja.gov.pl/KWK/zamowienia-publiczne/katalog-zamowien-publi

 

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

adresem

Nie 

 

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

Elektronicznie

Nie 

adres 

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w

inny sposób: 

Nie 

Inny sposób: 

 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny

sposób: 

Tak 

Inny sposób: 

Za pośrednictwem operatora pocztowego, posłańca lub osobiście 

Adres: 

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach, ul. Lompy 19, 40-038 Katowice, Zespół zamówień

publicznych, Sekretariat blok A, parter

 

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które

nie są ogólnie dostępne

Nie 

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem:

(URL) 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
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II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa ochrony obiektu Komendy

Wojewódzkiej Policji w Katowicach przy ul. Lompy 19 

Numer referencyjny: ZP-2380-88/2019 

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 

Nie

 

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi 

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 

Zamówienie podzielone jest na części: 

Nie 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: 

 

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

 

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

wykonawcy: 

 

 

 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego

- określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę usług całodobowej ochrony fizycznej osób

i mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej stałej przez siedem dni w tygodniu na dwóch

posterunkach wjazdowych wraz z obsługą szlabanów, doraźnym patrolowaniem terenu oraz

podejmowaniem interwencji na terenie zewnętrznym obiektów oraz w częściach budynków otwartych dla

petentów. Posterunki wjazdowe do kompleksu Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach znajdują

się od ul. J. Lompy oraz od ul. Górnośląskiej. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się

w załączniku nr 2 do SWZiP - wzorze umowy. 3. Zamawiający wymaga świadczenia usług całodobowej

ochrony fizycznej osób i mienia z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa

oraz zgodnie z instrukcją ochrony otrzymaną od Zamawiającego. 3.1. Instrukcja ochrony będzie

zawierała między innymi: szczegółowe obowiązki pracowników ochrony fizycznej, w tym zasady

kontroli ruchu pojazdów, kontroli ruchu osobowo-materiałowego, funkcjonowanie systemów
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wspomagających ochronę fizyczną oraz warunki współpracy z Zamawiającym, w tym uczestnictwo

w odprawach oraz przekazywanie poleceń w zakresie ochrony osób i mienia pracownikom ochrony

fizycznej przez służby ochrony Zamawiającego. 3.2. Instrukcja zostanie przekazana Wykonawcy

najpóźniej w dniu zawarcia umowy. 4. Zamawiający wymaga świadczenia usług całodobowej ochrony

fizycznej osób i mienia pod stałym nadzorem Wykonawcy nad osobami, które będą wykonywać usługę

całodobowej ochrony fizycznej osób i mienia oraz czuwania nad jakością wykonywanych przez te osoby

zadań. 5. Zamawiający wymaga, aby usługa ochrony obiektu była świadczona w systemie

dwuzmianowym, tj. pierwsza zmiana od godziny 6:00 do 18:00 i druga zmiana od godziny 18:00 do 6:00

w obsadzie trzech pracowników ochrony fizycznej jednocześnie na zmianie, składającej się z dwóch

kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej i jednego pracownika ochrony fizycznej. Zamawiający

wymaga, zgodnie z § 2 ust. 2.1 umowy, aby zmiany na posterunkach "zazębiały się", co oznacza że

pracownik ochrony może opuścić posterunek dopiero po jego objęciu przez następną zmianę. Objęcie

zmiany każdorazowo poprzedzone będzie odprawą, w której uczestniczyć będzie skład ochrony

obejmujący posterunki. Zamawiający wymaga, aby każdy kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej

przed objęciem zmiany na posterunkach był wyposażony w środki przymusu bezpośredniego oraz broń

palną. 6. Zamawiający wymaga, aby: 6.1. kwalifikowani pracownicy ochrony fizycznej byli wpisani na

listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej i posiadali legitymacje kwalifikowanego

pracownika ochrony fizycznej wg wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i

Administracji z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie legitymacji pracowników ochrony (Dz. U. 2017 r. poz.

1307), 6.2. kwalifikowani pracownicy ochrony fizycznej posiadali legitymacje osoby dopuszczonej do

posiadania broni wg wzoru określonego określonego w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych

z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie wzorów legitymacji posiadacza broni, zaświadczenia uprawniającego

do nabycia broni, legitymacji osoby dopuszczonej do posiadania broni, świadectwa broni oraz karty

rejestracyjnej broni (Dz. U. z 2017 r. poz. 1612 j.t.), 6.3. pracownicy ochrony fizycznej (nie posiadający

wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej) posiadali legitymację pracownika

ochrony fizycznej wg wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i

Administracji z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie legitymacji pracowników ochrony (Dz. U. 2017 r. poz.

1307). Kwalifikowani pracownicy ochrony fizycznej ponadto posiadają legitymacje osoby dopuszczonej

do posiadania broni. 6.4. Zamawiający wymaga, aby wszyscy pracownicy ochrony fizycznej w trakcie

pełnienia służby posiadali przy sobie wymagane wyżej legitymacje. 7. Zamawiający wymaga

zatrudnienia przez Wykonawcę wszystkich pracowników świadczących usługi dla Zamawiającego na

umowę o pracę, z co najmniej minimalnym wynagrodzeniem. 7.1. Zamawiający nie dopuszcza

zastąpienia umowy o pracę umową cywilnoprawną przy zachowaniu warunków wykonywania pracy,

określonych w art. 22, § 1 ustawy dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 j.t. z
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późn. zm.). 7.2. Wykonawca przed podpisaniem umowy z Zamawiającym przedstawi Zamawiającemu

oświadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności bezpośrednio

związane z wykonywaniem przedmiotu zamówienia, z co najmniej minimalnym wynagrodzeniem.

Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego

oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że czynności związane z realizacją przedmiotu

zamówienia wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych

osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz oświadczenie, że

wynagrodzenie tych osób jest co najmniej minimalne, a także podpis osoby uprawnionej do złożenia

oświadczenia w imieniu Wykonawcy. 7.3. Zamawiającemu w każdym momencie realizacji umowy

przysługuje prawo do skontrolowania spełniania wymagań przez Wykonawcę w zakresie określonym w

pkt 7 a) Kontrola dopuszcza wymóg przedłożenia - do wglądu - kopii zawartych umów o pracę oraz kopii

dokumentów potwierdzających zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń. b) Kopia

umowy/umów o pracę, kopia dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do

ubezpieczeń powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych

pracowników, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 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 celem uchylenia dyrektywy 95/46/W oraz

ustawy z dnia 10 maja 2018 r o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL

pracowników). Informacje takie jak: imię i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę

i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania. 7.4. W przypadku uzasadnionych wątpliwości,

co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie

kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 8. Zamawiający wymaga, aby przedmiot był realizowany

przez stały skład ochrony tj. osoby wymienione w wykazie pracowników ochrony przekazanym

Zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania umowy. Wykaz pracowników ochrony fizycznej

przeznaczonych do realizacji niniejszego zamówienia winien zawierać: imiona i nazwiska oraz nr

legitymacji oraz dołączone kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę

aktualnych zaświadczeń o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego dla tych osób. 9. Zamawiający

wymaga, aby Wykonawca na dwa dni robocze przed rozpoczęciem każdego miesiąca przesyłał

Zamawiającemu grafik służby. 10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość nadzoru nad sprawowaniem

ochrony przez pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych lub osobę upoważnioną przez niego dla

obiektów Zamawiającego, za wyjątkiem bezpośredniego nadzoru nad bronią na okaziciela posiadaną

przez Wykonawcę. 11. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykluczył ze składu pracowników

ochrony pracownika, w stosunku do którego stwierdzono w ramach nadzoru niewywiązywanie się z

obowiązków określonych w instrukcji ochrony lub ze względu na niewłaściwe wykonywanie przez niego
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obowiązków służbowych. 12. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zapewnił wszystkim pracownikom

ochrony fizycznej podczas pełnienia służby jednolity i dostosowany do aktualnej pory roku i warunków

atmosferycznych ubiór oraz wyposażenie zgodnie z ich uprawnieniami oraz wykonywanymi zadaniami.

12.1. dla kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej (po 1 szt.): - środki przymusu bezpośredniego,

tj.: kajdanki, pałkę służbową, ręczny miotacz substancji obezwładniających, - broń palną bojową krótką, -

latarkę i środki łączności, - opatrunek osobisty. 12.2. dla pracownika ochrony fizycznej: latarkę i środki

łączności oraz opatrunek osobisty. 13. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zapewnił 4 egz. broni

palnej bojowej krótkiej oraz środki techniczne do zabezpieczenia broni palnej i jej przechowywania. 14.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zapewnił środki łączności bezprzewodowej umożliwiające

kontakt pomiędzy tymi pracownikami oraz służbą ochrony Zamawiającego. 14.1. Przed podjęciem

świadczenia usług Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić test sprawności sprzętu z uwagi na

zakłócenia występujące na terenie obiektu. 14.2. Wykonawca zapewni co najmniej 8 sztuk środków

łączności bezprzewodowej (po jednej sztuce dla pracowników ochrony Wykonawcy oraz jedna sztuka w

zapasie i bezpłatnie 4 sztuki dla Zamawiającego.) 14.3. Wewnętrzną łączność przewodową zapewnia

Zamawiający. 14.4. Zamawiający nie dopuszcza komunikacji w oparciu o telefonię komórkową jako

środka łączności pomiędzy pracownikami Zamawiającego a Wykonawcy. 15. Zamawiający udostępnia

bezpłatnie Wykonawcy do użytkowania dwie budki wartownicze z przyłączem elektrycznym o napięciu

230V oraz przyłączem telefonii przewodowej w sieci wewnętrznej Zamawiającego wraz z aparatami

telefonicznymi. 15.1. Budki wartownicze są nieogrzewane, bez sanitariatu, dostępu do bieżącej wody i

bez wyposażenia meblowego. 15.2. Zamawiający dopuszcza instalowanie w przedmiotowych budkach

systemów wspomagania ochrony po zaakceptowaniu ich przez Zamawiającego. 16. Zamawiający

udostępnia bezpłatnie Wykonawcy jedno pomieszczenie w miejscu wykonywania zamówienia, w którym

Wykonawca może urządzić szatnię oraz pomieszczenie do przechowywania broni palnej. Zamawiający

umożliwia korzystanie z sanitariatów na parterze budynku A KWP w strefie ogólnodostępnej dla

petentów (w tym pomieszczenie z prysznicem). 17. Do głównych zadań Wykonawcy należeć będzie: -

całodobowa kontrola dostępu pojazdów na teren obiektu, w oparciu o dokumenty uprawniające do

wjazdu/wyjazdu (przepustka samochodowa, karta pojazdu itp.) oraz informacje przekazywane przez

osoby upoważnione z KWP w Katowicach, - doraźna kontrola ruchu osobowego (w określonych przez

Zamawiającego godzinach), - całodobowa obsługa bram i szlabanów, - doraźne patrolowanie terenu KWP

w Katowicach przy ul. J. Lompy 19 zgodnie z wytycznymi zawartymi w instrukcji ochrony, - całodobowe

wydawanie przepustek wjazdowych na posterunkach stałych osobom nieposiadającym przepustek stałych

- „WIZYTA” oraz ich ewidencjonowanie, - całodobowa kontrola ruchu materiałowego, w przypadku

wwożenia / wywożenia na teren obiektu / z terenu obiektu materiałów przez firmy zewnętrzne, -

całodobowe kierowanie petentów do właściwego miejsca załatwienia sprawy, - całodobowe prowadzenie
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dokumentacji ochronnej, - całodobowe podejmowanie interwencji na terenie KWP w Katowicach przy ul

J. Lompy 19 i w częściach budynków otwartych dla petentów, łącznie z wykorzystaniem lub użyciem

środków przymusu bezpośredniego i broni palnej zgodnie z ustawą z dnia 24 maja 2013 r. o środkach

przymusu bezpośredniego i broni palnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1834 j.t. z późn. zm.). Uszczegółowienie

powyższych zadań i sposób ich realizacji będzie się znajdowało w instrukcji ochrony. Szczegółowe

zadania dla pracowników ochrony (kwalifikowanych i niekwalifikowanego) określone zostaną, zgodnie z

§ 1 ust. 5 umowy oraz Rozdziałem I pkt 3.1 SWZiP, w przekazanej przez Zamawiającego instrukcji

ochrony. Zamawiający nie narzuca, które zadania ma realizować pracownik kwalifikowany, a które

pracownik niekwalifikowany, z wyłączeniem podejmowania interwencji, do których uprawniony jest

tylko pracownik kwalifikowany. Patrol obejmował będzie tylko teren zewnętrzny. Podejmowane

interwencje odbywać się mają zarówno na terenie zewnętrznym, jak i w częściach budynków otwartych

dla petentów. 18. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przestrzegał aktualnie obowiązujących

instrukcji ppoż. dla ochranianych obiektów. Zamawiający zapozna pracowników ochrony Wykonawcy z

obowiązującymi u Zamawiającego instrukcjami ppoż po podpisaniu umowy. 19. Zamawiający wymaga,

aby Wykonawca w związku z zawarciem i wykonywaniem umowy posiadał ubezpieczenie od

odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej działalności. 20. Zamawiający nie dopuszcza

świadczenia usług całodobowej ochrony fizycznej osób i mienia z udziałem podwykonawców. 21.

Zamawiający, przed rozpoczęciem świadczenia usług, wyznaczy termin na spotkanie organizacyjne

z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. 22. Zamawiający informuje, iż

przedmiot zamówienia nie obejmuje podłączeń istniejących systemów zabezpieczeń Zamawiającego do

centrum monitorowania Wykonawcy. 23. Zamawiający informuje, iż przedmiot zamówienia nie obejmuje

działań grupy interwencyjnej. 22. Wykonawca zapewni ochronę przekazywanych danych osobowych,

zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych i Rozporządzeniem 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 (dalej RODO).

Obowiązek poinformowania podwykonawców, podmiotów trzecich i członków konsorcjum

o przetwarzaniu danych osobowych spoczywa na Wykonawcy. 23. Zamawiający może unieważnić

postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na

sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane. 24. Zamawiający organizuje

wizję lokalną na obiekcie. Wykonawcy chcący uczestniczyć w wizji winni stawić się w dniu 04.06.2019 r.

o godz. 09:30 w holu Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach przy ul. J. Lompy 19 (przy recepcji).

 

II.5) Główny kod CPV: 79710000-4 

Dodatkowe kody CPV: 
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II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT: 

Waluta: 

 

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita

maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu

zakupów)

 

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art.

134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie 

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o

których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa

ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 

miesiącach:    lub dniach: 

lub 

data rozpoczęcia: 2019-08-01   lub zakończenia: 2022-05-31 

 

II.9) Informacje dodatkowe: Termin realizacji zamówienia: 34 miesiące od dnia zawarcia umowy,

jednak nie wcześniej niż od 01 sierpnia 2019 r. od godz. 6:00 rano do dnia 31 maja 2022 r. do godz. 6.00

rano, lub do wyczerpania kwoty wskazanej przez Zamawiającego, jako kwotę przeznaczoną na

sfinansowanie zamówienia, w zależności od tego, która z sytuacji nastąpi wcześniej.

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

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile

wynika to z odrębnych przepisów 

Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: a) posiada ważną (aktualną)

koncesję na wykonywanie działalności w zakresie usług ochrony osób i mienia w formie

bezpośredniej ochrony fizycznej i zabezpieczenia technicznego, b) posiada pozwolenie radiowe na

używanie radiowych urządzeń nadawczych (lub nadawczo-odbiorczych) pracujących w służbie
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radiokomunikacyjnej ruchomej lądowej, c) posiada broń palną na podstawie pozwolenia na broń na

okaziciela. 

Informacje dodatkowe 

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 

Określenie warunków: 

Informacje dodatkowe 

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 

Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: a) w okresie ostatnich 3 lat

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym

okresie wykonał, co najmniej 2 usługi ochrony osób i mienia polegające na bezpośredniej ochronie

fizycznej osób i/lub mienia na terenie obszarów i obiektów (zawarte na podstawie pojedynczych

umów), o wartości minimum 500 000,00 zł netto każda, trwających nie krócej niż rok; Zamawiający

dopuszcza nie tylko usługi wykonane (tj. zakończone), ale również wykonywane, w takim wypadku

część usługi już faktycznie zrealizowana musi wypełniać wymogi określone wyżej przez

Zamawiającego. 

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia

wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: 

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa

wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) 

 

 

 

 

 

 

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp) 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU

WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 
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Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

Tak 

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3

USTAWY PZP: 

a) oświadczenia wymagane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp - o braku podstaw do wykluczenia

aktualne na dzień składania ofert, złożone na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do

SWZiP lub na odrębnym dokumencie, b) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie

określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed

upływem terminu składania ofert, w formie kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem, c)

zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie

zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu

składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego że Wykonawca zawarł porozumienie z

właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami

lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie

na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, w

formie kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem, d) zaświadczenia właściwej terenowej

jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia

Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem

składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed

upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł

porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami

lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie

na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, w

formie kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem, e) odpisu z właściwego rejestru lub z

centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu

do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5

pkt 1 i 8 ustawy, w formie kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem, lub wydruku z

systemu, f) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka

zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne, złożone na formularzu ofertowym

stanowiącym załącznik nr 1 do SWZiP lub na odrębnym dokumencie, g) oświadczenia Wykonawcy o
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braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o

zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,

złożone na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SWZiP lub na odrębnym

dokumencie, albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów

potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami

lub zawarcia wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności, w formie kserokopii

potwierdzonej za zgodność z oryginałem, h) oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem

podatków i opłat lokalnych o których mowa w ustawie z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach

lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716 z późn zm.), złożone na formularzu ofertowym stanowiącym

załącznik nr 1 do SWZiP lub na odrębnym dokumencie,

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ

W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA

OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 

3. Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących kompetencji lub

uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej w zakresie posiadania koncesji,

zezwolenia lub licencji potwierdzającej, że Wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów

zawodowych, Zamawiający żąda: a) aktualnej koncesji Ministra Spraw Wewnętrznych (Ministra

Spraw Wewnętrznych i Administracji) na usługi ochrony fizycznej osób i mienia w formie

bezpośredniej ochrony fizycznej i zabezpieczenia technicznego, w formie kserokopii potwierdzonej za

zgodność z oryginałem, b) aktualnego pozwolenia radiowego wydane przez Prezesa Urzędu

Komunikacji Elektronicznej na używanie radiowych urządzeń nadawczych lub nadawczo -

odbiorczych pracujących w służbie radiokomunikacyjnej ruchomej lądowej, w formie kserokopii

potwierdzonej za zgodność z oryginałem, c) kserokopii decyzji przyznającej pozwolenie na posiadanie

broni palnej na okaziciela wydanej przez właściwego miejscowo komendanta wojewódzkiego Policji,

w formie kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem, Dokumenty muszą potwierdzać

spełnianie warunku postawionego w Rozdziale III pkt 1.2 litera a), b) i c) SWZiP 4. Na potwierdzenie

spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących: zdolności technicznej i zawodowej

w szczególności w zakresie posiadanego doświadczenia Wykonawcy Zamawiający żąda: a) wykazu

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, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi

zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje
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bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane,

a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny

o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie

wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź

inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3

miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wykaz wraz z dowodami musi potwierdzać

spełnianie warunku postawionego w Rozdziale III pkt 1.3 litera a) SWZiP, zgodnie z załącznikiem nr 3

do SWZiP 

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ

W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA

OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Formularz ofertowy wypełniony zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZiP 2. Oświadczenie

Wykonawcy, że będzie świadczył usługi całodobowej ochrony fizycznej osób i mienia w formie

bezpośredniej ochrony fizycznej stałej przez siedem dni w tygodniu na dwóch posterunkach

wjazdowych wraz z obsługą szlabanów, doraźnym patrolowaniem terenu oraz podejmowaniem

interwencji na terenie zewnętrznym obiektów oraz w częściach budynków otwartych dla petentów,

złożone na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SWZiP lub na odrębnym

dokumencie. 3. Oświadczenie Wykonawcy, że będzie świadczył usługi całodobowej ochrony fizycznej

osób i mienia z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z

instrukcją ochrony otrzymaną od Zamawiającego, złożone na formularzu ofertowym stanowiącym

załącznik nr 1 do SWZiP lub na odrębnym dokumencie. 4. Oświadczenie Wykonawcy, że będzie

świadczył usługi całodobowej ochrony fizycznej osób i mienia pod stałym nadzorem Wykonawcy nad

osobami, które będą wykonywać usługę całodobowej ochrony fizycznej osób i mienia oraz czuwał nad

jakością wykonywanych przez te osoby zadań, złożone na formularzu ofertowym stanowiącym

załącznik nr 1 do SWZiP lub na odrębnym dokumencie. 5. Oświadczenie Wykonawcy, że będzie

świadczył usługi całodobowej ochrony fizycznej osób i mienia w systemie dwuzmianowym tj.

pierwsza zmiana od godziny 6:00 do 18:00 i druga zmiana od godziny 18:00 do 6:00 przez trzech

pracowników ochrony fizycznej jednocześnie na zmianie, składającej się z dwóch kwalifikowanych

pracowników ochrony fizycznej i jednego pracownika ochrony fizycznej, złożone na formularzu

ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SWZiP lub na odrębnym dokumencie. 6. Oświadczenie

Wykonawcy, że kwalifikowani pracownicy ochrony fizycznej są wpisani na listę kwalifikowanych

pracowników ochrony fizycznej i posiadają legitymacje kwalifikowanego pracownika ochrony
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fizycznej wg wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z

dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie legitymacji pracowników ochrony, złożone na formularzu

ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SWZiP lub na odrębnym dokumencie. 7. Oświadczenie

Wykonawcy, że kwalifikowani pracownicy ochrony fizycznej posiadają legitymacje osoby

dopuszczonej do posiadania broni wg wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Spraw

Wewnętrznych z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie wzorów legitymacji posiadacza broni,

zaświadczenia uprawniającego do nabycia broni, legitymacji osoby dopuszczonej do posiadania broni,

świadectwa broni oraz karty rejestracyjnej broni, złożone na formularzu ofertowym stanowiącym

załącznik nr 1 do SWZiP lub na odrębnym dokumencie. 8. Oświadczenie Wykonawcy, że pracownicy

ochrony fizycznej (nie posiadający wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej)

posiadają legitymację pracownika ochrony fizycznej wg wzoru określonego w Rozporządzeniu

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie legitymacji

pracowników ochrony, złożone na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SWZiP lub

na odrębnym dokumencie. 9. Oświadczenie Wykonawcy, że na dwa dni robocze przed rozpoczęciem

każdego miesiąca będzie przesyłał Zamawiającemu grafik służby, złożone na formularzu ofertowym

stanowiącym załącznik nr 1 do SWZiP lub na odrębnym dokumencie. 10. Oświadczenie Wykonawcy,

że wykluczy ze składu pracowników ochrony pracownika, w stosunku do którego stwierdzono w

ramach nadzoru niewywiązywanie się z obowiązków określonych w instrukcji ochrony lub ze względu

na niewłaściwe wykonywanie przez niego obowiązków służbowych, złożone na formularzu

ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SWZiP lub na odrębnym dokumencie. 11. Oświadczenie

Wykonawcy, że zapewni wszystkim pracownikom ochrony fizycznej, podczas pełnienia służby,

jednolity i dostosowany do aktualnej pory roku i warunków atmosferycznych ubiór oraz wyposażenie

zgodnie z ich uprawnieniami oraz wykonywanymi zadaniami, złożone na formularzu ofertowym

stanowiącym załącznik nr 1 do SWZiP lub na odrębnym dokumencie. 12. Oświadczenie Wykonawcy,

że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej działalności w

okresie obowiązywania umowy, złożone na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do

SWZiP lub na odrębnym dokumencie. 13. Oświadczenie Wykonawcy, że zaoferowana cena została

obliczona zgodnie z rozdziałem X SWZiP i zawiera wszystkie koszty związane z realizacją

przedmiotu zamówienia, złożone na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SWZiP lub

na odrębnym dokumencie. 14. Oświadczenie Wykonawcy, że cena jednostkowa netto za wykonanie

miesięcznej usługi nie ulegnie zmianie przez cały okres obowiązywania umowy za wyjątkiem zmian

wynikających z § 8 ust. 1.1. litera b) i c) wzoru umowy, złożone na formularzu ofertowym

stanowiącym załącznik nr 1 do SWZiP lub na odrębnym dokumencie. 15. Oświadczenie Wykonawcy,

że zapoznał się z warunkami zamówienia i treścią wzoru umowy i przyjmuje je bez zastrzeżeń i uznaje
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się związanym określonymi w nich warunkami i zasadami postępowania, złożone na formularzu

ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SWZiP lub na odrębnym dokumencie. 16. Oświadczenie

Wykonawcy, że zdobył konieczne informacje niezbędne do właściwego przygotowania oferty, złożone

na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SWZiP lub na odrębnym dokumencie. 17.

Oświadczenie Wykonawcy, że uważa się związany ofertą na czas wskazany w rozdz. VII SWZiP,

złożone na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SWZiP lub na odrębnym

dokumencie. 18. Oświadczenie Wykonawcy, że nie zastosował ceny dumpingowej i oferta nie stanowi

czynu nieuczciwej konkurencji zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych

oraz 5-17 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, złożone na

formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SWZiP lub na odrębnym dokumencie. 19.

Oświadczenie Wykonawcy, że wykona przedmiot zamówienia w terminie określonym w Rozdziale II

SWZiP i zgodnie z rozdziałem I SWZiP, złożone na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr

1 do SWZiP lub na odrębnym dokumencie. 20. Oświadczenie Wykonawcy, że wypełnił obowiązki

wynikające z art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe

bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o niniejsze zamówienie, złożone na

formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SWZiP lub na odrębnym dokumencie. 21. W

przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

publicznego, każdy z podmiotów występujących wspólnie, np. w konsorcjum, musi przedłożyć w

ofercie dokumenty określone w Rozdziale IV lit. A pkt 2 lit. a) do lit. h), pkt 3 lit. a) do lit. c) SWZiP.

Dokumenty i oświadczenia wymienione w Rozdziale IV lit. A pkt. 1, 4 lit. a) do pkt 23 SWZiP mogą

przedstawić łącznie.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: 

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak 

Informacja na temat wadium 

Zamawiający żąda zabezpieczenia ofert wadium w wysokości 50 000,00 zł Sposób wniesienia wadium

określono w rozdziale VI SWZiP.

 

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie 

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 
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IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert

katalogów elektronicznych:

Nie 

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów

elektronicznych: 

Nie 

Informacje dodatkowe: 

 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie 

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 

Nie 

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

Nie

 

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców   

Przewidywana minimalna liczba wykonawców 

Maksymalna liczba wykonawców   

Kryteria selekcji wykonawców: 

 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta: 

 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 

 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 

 

Informacje dodatkowe: 

 

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

dynamicznego systemu zakupów: 

 

Informacje dodatkowe: 

 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie

katalogów elektronicznych: 

 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do

sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 

 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna 

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg

ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie 

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 

 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu

zamówienia: 

 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz

jaki będzie termin ich udostępnienia: 

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich

wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych

w zakresie połączeń: 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

 

Czas trwania: 

 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 
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IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 

IV.2.2) Kryteria 

Kryteria Znaczenie

cena 100,00

 

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg

nieograniczony) 

Nie 

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 

 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez

przeprowadzenia negocjacji 

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 

 

Informacje dodatkowe 

 

 

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 

 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili

rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 

 

Wstępny harmonogram postępowania: 

 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 

Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 

 

 



29.05.2019 https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=5a17b923-2e9e-4261-98cf-6252720c9c95

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=5a17b923-2e9e-4261-98cf-6252720c9c95 19/22

Informacje dodatkowe: 

 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać

wszystkie oferty: 

 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez

zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

 

Informacje dodatkowe: 

 

IV.4) Licytacja elektroniczna 

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym

wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości

postąpień: 

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: 

 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 

Data: godzina: 

Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 

 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie

zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 

 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 

 

Informacje dodatkowe: 
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IV.5) ZMIANA UMOWY 

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak 

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 

1. Postanowienia dotyczące realizacji zamówienia są zawarte w załączniku nr 2 do SWZiP– wzór umowy.

2. Jednocześnie w myśl art. 144 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza możliwość zmian

postanowień umowy w zakresie: 2.1. wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku

zmiany: a) stawki podatku VAT od towarów i usług. Cena jednostkowa netto oraz kwota przeznaczona na

realizację umowy pozostają bez zmian. Zmiana stawki podatku VAT dotyczyć będzie wyłącznie usług

wykonywanych po wejściu w życie zmiany stawki podatku VAT i w takim przypadku cena jednostkowa

brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za

pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia

10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, że zmiany te będą miały wpływ na

koszty wykonania umowy przez Wykonawcę. c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub

ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;

pod warunkiem wykazania przez Wykonawcę, że zmiany te mają wpływ na koszty wykonania umowy

przez Wykonawcę wraz z pełnym uzasadnieniem i wskazaniem procentowego wzrostu tych cen.

Jednocześnie Zamawiającemu będzie przysługiwać prawo żądania dalszych wyjaśnień wraz

z przedstawieniem dalszych dokumentów celem stwierdzenia dopuszczalności zmiany cen za wykonanie

usługi. 2.2. zmiany wynikającej ze zmiany aktów prawnych mających wpływ na realizacje umowy. 2.3.

zmiany nazwy, adresu lub formy prawno - organizacyjnej Wykonawcy. 

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

 

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

 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 

 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 

Data: 2019-06-07, godzina: 09:00, 

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 

 

Wskazać powody: 
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Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu 

> 

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi

środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym

Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie 

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące

sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał

przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie 

IV.6.6) Informacje dodatkowe: 

Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które Zamawiający

zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

KLAUZULA INFORMACYJNA KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W KATOWICACH dla

uczestników postępowań o udzielenie zamówień publicznych, Wykonawców oraz innych osób których

dane osobowe pozyskano w związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia bądź w związku z

realizacją zamówienia przez Wykonawcę. Pouczenie wynikające z art. 13 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).

Informujemy, że: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Wojewódzki Policji

w Katowicach z siedzibą przy ul. J. Lompy 19, 40-038 Katowice 2. Inspektor Ochrony Danych wykonuje

swoje obowiązki w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, zlokalizowanej w

Katowicach przy ul. Lompy 19, tel. 32-200-24-03, e-mail iod.kwp@ka.policja.gov.pl; 3. Pani/Pana dane

osobowe będą przetwarzane w celu/ celach przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie

zamówienia publicznego oraz realizacji tego zamówienia; 4. Podstawą prawną przetwarzania dotyczących

Pani/Pana danych osobowych jest ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zwana

w dalszej części „ustawą Pzp”; 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych może być Urząd Zamówień

Publicznych, ponadto w zakresie określonym w ustawie Pzp, dane mogą być publikowane na stronie

internetowej http://bip.katowice.kwp.policja.gov.pl oraz innym podmiotom uprawnionym na podstawie

odrębnych przepisów; 6. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego, organizacji

międzynarodowej; 7. Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych wynika z przepisów

dotyczących okresów przechowywania akt w Policji. 8. Posiada Pani/Pan prawo żądania od
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Administratora dostępu do danych dotyczących Pani/Pana osoby, sprostowania, ograniczenia

przetwarzania i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie określonym

przepisami prawa; 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes

Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 10. Podanie danych jest wymogiem ustawowym; 11. W przypadku

niepodania danych nie będzie możliwy udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 12.

Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

13. Wykonawca zapewni ochronę przekazywanych danych osobowych, zgodnie z ustawą o ochronie

danych osobowych i Rozporządzeniem 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 (dalej RODO). Obowiązek poinformowania

podwykonawców, podmiotów trzecich i członków konsorcjum o przetwarzaniu danych osobowych

spoczywa na Wykonawcy. Oświadczenie Wykonawcy o wypełnieniu obowiązków wynikających z art. 13

lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio

pozyskał w celu ubiegania się o niniejsze zamówienie złożone w załączniku nr 1 do SIWZ – formularz

ofertowy. 14. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-

3 rozporządzenia 2016/679, 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 lub

konkursu. 15.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 lub konkursu. 16.  W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust.

1-3 rozporządzenia 2016/679, 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.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

 

 


