
Gliwice, 24-08-2022 r.
Oznaczenie sprawy: MZUK.EPZ.50.82.2022
SOD:

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)
W POSTĘPOWANIU O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 750 000 euro na usługi społeczne i inne

szczególne usługi, o których mowa w art. 359 pkt 2) ustawy Pzp
Nazwa nadana zamówieniu przez

zamawiającego:
Świadczenie usług ochroniarskich na wybranych jednostkach

MZUK w Gliwicach

1. Zamawiający - nazwa i dane adresowe

Miejski Zarząd Usług Komunalnych
ul. Strzelców Bytomskich 25 C, 44-109 Gliwice
e-mail: przetargi@mzuk.pl
tel. +48 32/335-04-10
adres skrzynki ePUAP: /MZUK/SkrytkaESP
Strona internetowa prowadzonego postępowania, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści
SWZ oraz inne dokumenty:
https://mzuk.bip.gliwice.eu/zamowieniaPubliczne/13549

Strona internetowa prowadzonego postępowania, na której dostępne będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ
oraz inne dokumenty: http://mzuk.bip.gliwice.eu/zamowieniaPubliczne

2. Tryb udzielenia zamówienia

1) tryb podstawowy- wariant II (negocjacje fakultatywne) w oparciu o art. 275-296 ustawy z dnia 11 września
2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) zwanej dalej "ustawą pzp".
Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia negocjacji.

3. Opis przedmiotu zamówienia

1) przedmiotem zamówienia są usługi.
2) kod i nazwa wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
główny przedmiot:
kod CPV: 79.71.00.00-4 - nazwa: Usługi ochroniarskie
3) opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego usług ochrony budynków, osób i mienia
poprzez prowadzenie stałego, bezpośredniego dozoru jednostek Zamawiającego, poprzez umundurowane
(oznakowane) patrole wyposażone w środki łączności oraz wsparcie grup interwencyjnych w razie potrzeby.

Zamówienie obejmuje następujące jednostki Zamawiającego:

Siedziba MZUK (ul. Strzelców Bytomskich 25 c, 44-109 Gliwice);1. 
Ośrodek Wypoczynkowy Czechowice (ul. Ziemięcicka 62, 44-100 Gliwice);2. 
Cmentarz Centralny (ul. Kozielska, 44-100 Gliwice);3. 
Giełda samochodowa (ul. Kujawska 112 i ul. Błonie 12, 44-100 Gliwice);4. 
Targ przy ul. Lipowej (ul. Lipowa, 44-100 Gliwice).5. 

ZAMÓWIENIE ZOSTAŁO PODZIELONE NA CZĘŚCI:

Część 1 - Świadczenie usług ochrony na terenie Giełdy samochodowej oraz targu przy ul. Lipowej
w Gliwicach

1. 

Część 2 - Świadczenie usług ochrony na terenie pozostałych obiektów MZUK.2. 

UWAGA:
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Część 1 zamówienia dotyczy świadczenia usług wyłącznie na terenie Giełdy samochodowej oraz targu przy ul.
Lipowej w Gliwicach. Część 2 dotyczy świadczenia usług na pozostałych ww. obiektach (z wyłączeniem Giełdy
samochodowej i targu przy ul. Lipowej w Gliwicach).

Wykonawca może złożyć ofertę na jedną dowolnie wybraną część albo na dwie części zamówienia.

DOTYCZY OBU CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:

Podstawowe obowiązki Wykonawcy:

Obowiązki wynikają bezpośrednio z ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tekst
jednolity Dz.U. 2021 r. poz. 1995), a w szczególności z art. 3 ust. 1a, art. 20 i art. 36 ust. 1.

1. 

Zapewnienie ochrony budynków, osób i mienia zlokalizowanych na terenach ww. jednostek.2. 
Zapewnienie odpowiedniej liczby pracowników ochrony.3. 
Niedopuszczenie do przebywania na terenie jednostki osób i pojazdów nieuprawnionych.4. 
Przeciwdziałanie kradzieżom, napadom, atakom chuligaństwa, dewastacjom i innym zakłóceniom
spokoju i porządku publicznego.

5. 

Natychmiastowe podejmowanie działań mających na celu minimalizację szkód powstałych w wyniku
kradzieży, włamania, pożaru, awarii instalacji i urządzeń technicznych, klęsk żywiołowych i innych
zdarzeń losowych, poprzez informowanie odpowiednich osób i służb.

6. 

Dokonywanie obchodów wewnątrz i na zewnątrz ochranianych jednostek, ze szczególnym zwróceniem
uwagi na bezpieczeństwo ogólne i przeciwpożarowe.

7. 

Kontrolowanie zamknięcia okien w pomieszczeniach ogólnodostępnych, sanitariatach oraz zamknięcia
drzwi wejściowych i awaryjnych.

8. 

Kontrolowanie legalności wnoszenia i wynoszenia do/z budynków i na teren / z terenu ochranianej
jednostki sprzętów, urządzeń, przedmiotów, itp.

9. 

Wydawanie i przyjmowanie kluczy do pomieszczeń oraz prowadzenie ewidencji wydawanych kluczy.10. 
W sytuacjach szczególnych ścisła współpraca ze służbami publicznymi: Policją, Strażą Pożarną,
Strażą Miejską, Centrum Ratownictwa, itp.

11. 

Wykonywanie innych zadań związanych z bezpieczeństwem jednostki,  zleconych przez
Zamawiającego, w tym obsługa oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego.

12. 

Zamykanie wszystkich bram wjazdowych, furtek oraz drzwi o ustalonych godzinach z Zamawiającym.13. 
Zaznajomienie się z regulaminami ochranianych jednostek oraz innymi dokumentami i regulacjami
wewnętrznymi mającymi wpływ i znaczenie na realizację przedmiotu zamówienia.

14. 

Reagowanie na każde naruszenie regulaminów ochranianych jednostek.15. 
Niezwłoczne informowanie Zamawiającego o nieprawidłowościach, awariach oraz wszystkich
okolicznościach mających wpływ na stan bezpieczeństwa chronionych jednostek.

16. 

Sporządzanie raportów z przebiegu służby (patroli) poprzez dokonanie wpisu do Książki przebiegu
służby i udostępnienie jej na każde żądanie Zamawiającego.

17. 

Informowanie Zamawiającego o sytuacjach zwiększających ryzyko powstania szkody w mieniu
podlegającemu ochronie.

18. 

Nadzór i obsługa stanowisk monitoringu w jednostkach, w których zainstalowano taki system.19. 
Dbałość o powierzone/udostępnione pomieszczenia (posterunki) wraz z ich wyposażeniem.20. 
Dbałość o estetyczną prezencję osobistą pracowników pełniących służbę poprzez jednolite
umundurowanie oraz wyposażenie pracowników w środki przymusu bezpośredniego na koszt
Wykonawcy.

21. 

Dbałość o kulturę osobistą i uprzejmość pracowników Wykonawcy w przekazywaniu informacji,
utrzymywanie w czystości i dbanie o estetyczny wygląd pomieszczeń udostępnionych Wykonawcy
przez Zamawiającego.

22. 

Pilnowanie przestrzegania zakazu palenia w jednostkach, na których taki zakaz obowiązuje.23. 
Prowadzenie rejestru wypadków użytkowników obiektów.24. 
Wykonywanie powierzonych czynności z należytą starannością.25. 
Wykonywanie bieżących poleceń kierowników ochronionych jednostek w kwestiach związanych
z ochroną i przedmiotem zamówienia.

26. 

Pozostałe warunki realizacji zamówienia:

Zamawiającemu przysługuje w każdym czasie prawo do wglądu oraz utrwalania i kopiowania
dokumentów prowadzonych przez Wykonawcę, a związanych z wykonywaniem przedmiotu
zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest udostępnić dokumenty na każde żądanie Zamawiającego.

1. 
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Zamawiający przeszkoli pracowników Wykonawcy w zakresie obsługi urządzeń i systemów będących
własnością Zamawiającego.

2. 

Zamawiający zastrzega możliwość okresowej zmiany godzin świadczenia usługi powiadamiając
pisemnie o tym fakcie Wykonawcę na co najmniej 24 godziny przed zmianą.

3. 

Zamawiający (kierownicy jednostek) udostępni Wykonawcy regulaminy jednostek oraz inne dokumenty
mające wpływ na realizację zamówienia.

4. 

Pracownicy Wykonawcy mają obowiązek nadzorowania przestrzegania przez osoby przebywające
oraz świadczące usługi na chronionych jednostkach zasad porządku, postanowień regulaminów oraz
innych obowiązujących instrukcji i przepisów.

5. 

Wykonawca będzie świadczył usługi za pomocą osób wykazanych w załączniku nr A. Wykonawca jest
zobowiązany powiadomić Zamawiającego o każdej zmianie personalnej z minimum 24 godzinnym
wyprzedzeniem.

6. 

Wykonawca zapewni imienne identyfikatory dla pracowników (ze zdjęciem pracownika i nazwą firmy).
Identyfikatory będą noszone przez pracowników w widocznym miejscu.

7. 

Wykonawca musi zapewnić wsparcie dla pracowników ochrony przez co najmniej dwie grupy
interwencyjne.

8. 

Czas dojazdu grupy interwencyjnej do danego obiektu nie może przekraczać: 15 minut od momentu
wezwania w godzinach od 5:00 do 23:00 oraz 10 minut od momentu wezwania w godzinach od 23:00
do 5:00.

9. 

Wykonawca zapewnia własne środki łączności dla pracowników pełniących służbę.10. 
Zamawiający będzie wypłacał Wykonawcy wynagrodzenie sukcesywnie po zakończeniu każdego
miesiąca kalendarzowego, za liczbę faktycznie przepracowanych godzin, na podstawie jednej faktury
zbiorczej wystawionej do 5-go dnia następnego miesiąca. Każdorazowo do faktury zbiorczej
Wykonawca dołączy protokoły dotyczące poszczególnych jednostek, z których będą wynikać kwoty
i liczby przepracowanych godzin na jednostce z podziałem na kwalifikowanych pracowników ochrony
i pracowników ochrony.

11. 

Wykonawca odpowiada za wszystkie szkody wyrządzone Zamawiającemu lub/i osobom trzecim (np.
kradzieże, dewastacje) w przypadku niedołożenia przez pracowników Wykonawcy należytej
staranności podczas świadczenia usług będących przedmiotem zamówienia.

12. 

W zakresie wykonywanych obowiązków Wykonawca oraz osoby realizujące zamówienie w imieniu
Wykonawcy są zobowiązani do współpracy z kierownikami jednostek oraz do wykonywania ich
bieżących poleceń.

13. 

Zamawiający dopuszcza patrolowanie/kontrolowanie jednostek z użyciem środków transportu
(samochody osobowe o całkowitej masie dopuszczalnej do 3,5 tony lub pojazdy jednośladowe)
oznaczonych logo firmy, a także patrolowanie terenu z użyciem wyszkolonych psów.

14. 

Wykonawca w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy przygotuje we własnym zakresie i na własny
koszt plan ochrony jednostek MZUK.

15. 

Liczbę godzin pracy na poszczególnych jednostkach przedstawia załącznik nr A.16. 
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany częstotliwości oraz godzin pracy wykonywanych
usług. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia lub zmniejszenia liczby godzin
wykonywanych usług, liczby oraz rodzaju pracowników ochrony oraz zwiększenia lub zmniejszenia
liczby chronionych jednostek w zależności od potrzeb i stosowanie do zagwarantowanych w budżecie
miasta środków finansowych. Zamawiający gwarantuje realizację zamówienia o wartości co najmniej
30% całkowitej wartości umowy brutto.

17. 

Szczególne warunki ochrony na poszczególnych jednostkach:

DOTYCZY CZĘŚCI 1:

GIEŁDA SAMOCHODOWA (ul. Kujawska 112 i ul. Błonie 12, 44-100 Gliwice):

Montaż (na koszt Wykonawcy) punktów kontrol i  obchodów w miejscach uzgodnionych
z Zamawiającym, w szacunkowej liczbie 25 sztuk, z możliwością bieżącej kontroli częstotliwości
obchodów w siedzibie Wykonawcy.

1. 

Asystowanie w transporcie wartości pieniężnych na terenie jednostki od punktów poboru opłat do biura
Giełdy, ścisła współpraca z kasjerami/poborcami według potrzeb Zamawiającego.

2. 

Obsługa bram wjazdowych - wpuszczanie i wypuszczanie na teren Giełdy pojazdów Zamawiającego
i innych służb (np. Policja, Straż Pożarna, Pogotowie) oraz pojazdów posiadających aktualne
zezwolenie Zamawiającego (dzierżawcy/najemcy i inne osoby posiadające zezwolenie/dowód zapłaty
opłaty parkingowej lub dzierżawy jednorazowej).

3. 
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Obsługa parkingów - otwarcie, wystawienie oznakowań, organizacja ruchu, wskazanie sposobu
parkowania, utrzymanie drożności dróg p.poż, niedopuszczenie do prowadzenia działalności handlowej
na terenie parkingów.

4. 

Prowadzenie ewidencji wykonywanych prac/robót budowlanych na terenie Giełdy przez podmioty
zewnętrzne. W ewidencji należy ująć: dane pojazdów wjeżdżających i wyjeżdżających, godzinę wjazdu
i wyjazdu, teren Giełdy, na którym prowadzone były prace/roboty budowlane oraz inne informacje
mogące mieć wpływ na świadczenie usług ochrony.

5. 

Niezwłoczne poinformowanie Zamawiającego o pozostawieniu nieczystości na terenie Giełdy bądź
wyrządzeniu szkód przez osoby przebywające na terenie Giełdy

6. 

Obsługa dzierżawców i klientów Giełdy, tzn. udzielanie informacji na temat organizacji Giełdy,
rozmieszczenia sektorów i ich zakresu towarowego, rozmieszczenia biur i stanowisk obsługi klienta,
rozmieszczenia WC, organizowanych imprez, itp.

7. 

Pracownik ochrony pełniący funkcję dowódcy zmiany musi być wpisany na listę kwalifikowanych
pracowników ochrony zgodnie z przepisami ustawy o ochronie osób i mienia.

8. 

Nadzór nad przestrzeganiem przez osoby przebywające na terenie Giełdy obowiązujących wytycznych
sanitarnych, np. związanych ze stanem zagrożenia epidemicznego wirusa SARS-COV-2.

9. 

Wykonywanie bieżących poleceń kierownika Giełdy lub jego zastępcy, przekazywanie informacji
o wszelkich nieprawidłowościach/zdarzeniach.

10. 

TARG PRZY UL. LIPOWEJ:

Patrolowanie terenu targowiska w godzinach funkcjonowania targowiska.1. 
Asystowanie w transporcie wartości pieniężnych na terenie targowiska od punktów poboru opłat
do biura targowiska/samochodu służbowego, ścisła współpraca z kasjerami/poborcami według potrzeb
Zamawiającego.

2. 

Obsługa bram wjazdowych - wpuszczanie i wypuszczanie na teren targowiska pojazdów
Zamawiającego i innych służb (np. Policja, Straż Pożarna, Pogotowie) oraz pojazdów posiadających
aktualne zezwolenie Zamawiającego (dzierżawcy/najemcy i inne osoby posiadające zezwolenie/dowód
zapłaty opłaty parkingowej lub dzierżawy jednorazowej).

3. 

Obsługa parkingów - otwarcie, wystawienie oznakowań, organizacja ruchu, wskazanie sposobu
parkowania, utrzymanie drożności dróg p.poż., niedopuszczenie do prowadzenia działalności
handlowej na terenie parkingów.

4. 

Niezwłoczne informowanie Zamawiającego o pozostawianiu nieczystości na terenie targowiska.5. 
Obsługa dzierżawców i klientów targowiska, tzn. udzielanie informacji na temat organizacji targowiska,
rozmieszczenia sektorów i ich zakresu towarowego, lokalizacji biura/stanowisk obsługi klienta,
rozmieszczenia WC, itp.

6. 

Nadzór nad przestrzeganiem przez osoby przebywające na terenie targowiska obowiązujących
wytycznych sanitarnych, np. związanych ze stanem zagrożenia epidemicznego SARS-COV-2.

7. 

Wykonywanie bieżących poleceń kierownika Giełdy lub jego zastępcy lub administratora targowiska,
przekazywanie informacji o wszelkich nieprawidłowościach/zdarzeniach.

8. 

DOTYCZY CZĘŚCI 2:

SIEDZIBA MZUK (ul. Strzelców Bytomskich 25 c, 44-109 Gliwice):

Otwieranie i zamykanie drzwi wejściowych do budynku.1. 
Obsługa szlabanu, wpuszczanie i wypuszczanie pojazdów Zamawiającego na/z placu manewrowego.2. 
Obsługa szlabanu, wpuszczanie i wypuszczanie na plac manewrowy pojazdów osób trzecich
posiadających zezwolenie Zamawiającego, za potwierdzeniem w książce służby na obiekcie.

3. 

Wydawanie i przyjmowanie kluczy do pomieszczeń za potwierdzeniem w ewidencji wydanych kluczy
oraz w ewidencji wydanych kluczy rezerwowych.

4. 

Ewidencjonowanie osób postronnych wchodzących i wychodzących do siedziby MZUK poprzez
prowadzenie księgi wejść i wyjść.

5. 

Obsługa monitoringu wizyjnego.6. 

OŚRODEK WYPOCZYNKOWY CZECHOWICE (ul. Ziemięcicka 62, 44-100 Gliwice):

Współpraca z pracownikami biura Ośrodka, sprzedawcami biletów i ratownikami wodnymi.1. 
Asystowanie w transporcie wartości pieniężnych od punktu poboru opłat do biura Ośrodka, ścisła
współpraca ze sprzedawcami biletów według potrzeb Zamawiającego jednak nie mniej niż raz w ciągu
dnia.

2. 
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Regularne patrolowanie terenu Ośrodka z częstotliwością od 60 do 90 minut, a w sezonie letnim
z częstotliwością od 30 do 60 minut.

3. 

Montaż (na koszt Wykonawcy) punktów kontrol i  obchodów w miejscach uzgodnionych
z Zamawiającym, w szacunkowej liczbie 10 sztuk z możliwością bieżącej kontroli częstotliwości
obchodów w siedzibie Wykonawcy.

4. 

Spisywanie danych klientów korzystających z pola namiotowego po godzinach pracy pracowników
biura Ośrodka, wydawanie numerów namiotów i umożliwienie klientom dostępu do prądu.

5. 

Otwieranie i zamykanie bram wejściowych w godzinach ustalonych z Zamawiającym.6. 

CMENTARZ CENTRALNY (ul. Kozielska, 44-100 Gliwice):

Częstotliwość wykonywania patroli około 60-90 minut.1. 
Montaż (na koszt Wykonawcy) punktów kontrol i  obchodów w miejscach uzgodnionych
z Zamawiającym, w szacunkowej liczbie 7 sztuk z możliwością bieżącej kontroli częstotliwości
obchodów w siedzibie Wykonawcy.

2. 

Informowanie osób przebywających na cmentarzu o konieczności opuszczenia terenu z powodu
zamknięcia obiektu (zamknięcia bram).

3. 

Prowadzenie ewidencji wykonywanych prac/robót budowlanych na terenie cmentarzy. W ewidencji
należy ująć: dane pojazdów wjeżdżających i wyjeżdżających, godzina wjazdu i wyjazdu, teren
cmentarza, na którym prowadzone są prace/roboty budowlane oraz inne informacje mogące mieć
wpływ na świadczenie usług ochrony.

4. 

Niezwłoczne poinformowanie Zamawiającego o pozostawieniu nieczystości na terenie cmentarza bądź
wyrządzeniu szkód przez podmiot wykonujący prace/roboty budowlane.

5. 

Nadzorowanie wwożonych rzeczy na cmentarz i wywożonych z cmentarza.6. 
Wydawanie wózków transportowych i inwalidzkich.7. 
Pilnowanie przestrzegania zakazu wprowadzania psów na teren cmentarzy.8. 
Współpraca z pracownikami Zamawiającego.9. 

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się oraz swoich pracowników realizujących usługę ochrony
z Polityką Bezpieczeństwa Przetwarzania Danych obowiązującą w MZUK.

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Polityką Bezpieczeństwa Pracy oraz Polityką
Środowiskową obowiązującymi w MZUK.*

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania zasad środowiskowych, bezpieczeństwa i higieny pracy dla
dostawców towarów, usług i robót budowlanych obowiązujących w MZUK.*

* - dokumenty dostępne na stronie internetowej www.mzuk.pl pod hasłem Polityka ZSZ.

UWAGA:

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym z możliwością negocjacji zgodnie
z art. 275 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych.

1. 

Negocjacje ofert nie są obowiązkowe.2. 
Zamawiający ogranicza liczbę wykonawców, których zaprosi do negocjacji ofert: do trzech
wykonawców.

3. 

Selekcja wykonawców nastąpi na podstawie kryterium oceny ofert określonego w rozdziale 20
niniejszej SWZ, co oznacza, że w przypadku skorzystania z możliwości negocjacji, Zamawiający
do negocjacji zaprosi trzech wykonawców, którzy zdobyli najwięcej punktów w kryterium oceny ofert.

4. 

Oferta ostateczna nie może przedstawiać warunków gorszych niż w pierwotnej ofercie. Dopuszczalne
jest złożenie oferty ostatecznej z warunkami tożsamymi jak w ofercie złożonej w odpowiedzi
na ogłoszenie o zamówienie.

5. 

Negocjacje dotyczą wyłącznie tych elementów treści oferty, które podlegają ocenie w ramach kryteriów
oceny ofert.

6. 

4. Udzielanie zamówienia w częściach
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1) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego
postępowania: NIE
Uzasadnienie niedokonania podziału zamówienia na części:

2) Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych,

Część 1 - Świadczenie usług ochrony na terenie Giełdy samochodowej oraz targu przy ul. Lipowej
w Gliwicach

1. 

Część 2 - Świadczenie usług ochrony na terenie pozostałych obiektów MZUK.2. 

UWAGA:

Część 1 zamówienia dotyczy świadczenia usług wyłącznie na terenie Giełdy samochodowej oraz targu przy ul.
Lipowej w Gliwicach. Część 2 dotyczy świadczenia usług na pozostałych ww. obiektach (z wyłączeniem Giełdy
samochodowej i targu przy ul. Lipowej w Gliwicach).

Wykonawca może złożyć ofertę na jedną dowolnie wybraną część albo na dwie części zamówienia.

5. Zamówienia, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy pzp

1) zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8
ustawy pzp,

6. Oferty wariantowe

1) zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych,

7. Termin wykonania zamówienia i forma wynagrodzenia

1) termin wykonania zamówienia: od 30 września 2022 r. od godz. 12:00 do 30 września 2023 r. do godz.
12:00
2) obowiązującą formą zapłaty za przedmiot zamówienia będzie wynagrodzenie ryczałtowe.

8. Warunki udziału w postępowaniu

1. Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym
Określenie warunku:
Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.

2. Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z
odrębnych przepisów
Określenie warunku:
O zamówienie w części 1 lub w części 2 lub w części 1 i 2 mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają
aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia, wydaną przez
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r.
o ochronie osób i mienia (t.j. Dz.U. 2021 r. poz. 1995).
Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, jest
spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada
uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty
budowlane, dostawy lub usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane. W takim przypadku
wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do wniosku
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty
budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
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3. Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunku:
Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.

4. Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunku:
Zdolność zawodowa - wiedza i doświadczenie:

1) składając ofertę wyłącznie na część 1 Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonał
lub wykonuje należycie co najmniej dwie usługi polegające na ochronie osób i/lub mienia o wartości nie
mniejszej niż 150 000,00 zł brutto każda. W przypadku nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych
usługi faktycznie wykonane muszą spełniać warunek określony powyżej.

2) składając ofertę wyłącznie na część 2 Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonał
lub wykonuje należycie co najmniej dwie usługi polegające na ochronie osób i/lub mienia o wartości nie
mniejszej niż 200 000,00 zł brutto każda.W przypadku nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych
usługi faktycznie wykonane muszą spełniać warunek określony powyżej.

3) W przypadku złożenia oferty na więcej niż jedną część zamówienia wykonawca musi
wykazać się spełnieniem warunku określonego dla części o najwyższej wartości usług.

W przypadków podmiotów działających wspólnie wykazanie zdolności zawodowej (wiedza i doświadczenie)
poszczególnych podmiotów nie podlega sumowaniu. Oznacza to, że ww. zdolnością zawodową musi się
wykazać co najmniej jeden z podmiotów działających wspólnie.
Zdolność zawodowa - osoby zdolne do wykonania zamówienia:

1) składające ofertę wyłącznie na część 1 Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponować
osobami, które zgodnie z przepisami prawa będą mogły w sposób prawidłowy wykonać przedmiot
zamówienia, to jest:
- co najmniej 12 osobami posiadającymi najpóźniej w dniu złożenia oferty co najmniej dwuletnie
doświadczenie zawodowe w zakresie świadczenia usług ochrony osób i mienia oraz sprawność fizyczną i stan
zdrowia pozwalające na prawidłowe wykonanie zamówienia;
- co najmniej 1 osobą posiadającą najpóźniej w dniu złożenia oferty co najmniej pięcioletnie doświadczenie
zawodowe w zakresie świadczenia usług ochrony osób i mienia oraz sprawność fizyczną i stan zdrowia
pozwalające na prawidłowe wykonanie zamówienia oraz wpisanymi na listę kwalifikowanych pracowników
ochrony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia.

2) składające ofertę wyłącznie na część 2 Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponować
osobami, które zgodnie z przepisami prawa będą mogły w sposób prawidłowy wykonać przedmiot
zamówienia, to jest:
- co najmniej 8 osobami posiadającymi najpóźniej w dniu złożenia oferty co najmniej dwuletnie doświadczenie
zawodowe w zakresie świadczenia usług ochrony osób i mienia oraz sprawność fizyczną i stan zdrowia
pozwalające na prawidłowe wykonanie zamówienia;

3) składające ofertę na część 1 i 2 Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponować osobami,
które zgodnie z przepisami prawa będą mogły w sposób prawidłowy wykonać przedmiot zamówienia, to jest:
- co najmniej 20 osobami posiadającymi najpóźniej w dniu złożenia oferty co najmniej dwuletnie
doświadczenie zawodowe w zakresie świadczenia usług ochrony osób i mienia oraz sprawność fizyczną i stan
zdrowia pozwalające na prawidłowe wykonanie zamówienia;
- co najmniej 1 osobą posiadającą najpóźniej w dniu złożenia oferty co najmniej pięcioletnie doświadczenie
zawodowe w zakresie świadczenia usług ochrony osób i mienia oraz sprawność fizyczną i stan zdrowia
pozwalające na prawidłowe wykonanie zamówienia oraz wpisanymi na listę kwalifikowanych pracowników
ochrony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia.

Zdolność zawodowa (osoby zdolne do wykonania zamówienia) dla podmiotów występujących wspólnie będzie
oceniania łącznie dla wszystkich podmiotów.
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5. 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 roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
W takim przypadku wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio
do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo do oferty oświadczenie, z którego wynika, które
roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.

6. W przypadku podania kwot w walucie obcej, zamawiający dokona przeliczenia tej wartości na wartość
w złotych według średniego kursu NBP dla danej waluty z dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie
Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu ukazania się ogłoszenia o zamówieniu, NBP nie opublikuje informacji
o średnim kursie walut, Zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń wg średniego kursu z pierwszego,
kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje ww. informacje.

9. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 i 109 ustawy pzp oraz art. 7 ustawy z dnia 13
kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji

na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

Obligatoryjne przesłanki wykluczenia wykonawcy
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę:
1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub
przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,
b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,
c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46-48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r.
o sporcie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1133 oraz z 2021 r. poz. 2054) lub w art. 54 ust. 1-4 ustawy z dnia 12 maja
2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów
medycznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 523, 1292, 1559 i 2054),
d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego,
lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub
ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,
e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu
popełnienie tego przestępstwa,
f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia
15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew
przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. poz. 769 oraz z 2020 r. poz. 2023),
g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, przestępstwo
oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,
o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,
h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;
2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej
lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta
prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1;
3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu
z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca
odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo
przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek
na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie
w sprawie spłaty tych należności;
4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi
wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej
samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów,
złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że
wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;
6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego
z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej
grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba
że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie

8/19

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytmnrxhezdiltqmfyc4nrqgqydsmjrge
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytmnrxhezdiltqmfyc4nrqgqydsmjrge
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytmnrxhezdiltqmfyc4nrqgqydsmjrge
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytmnrxhezdiltqmfyc4nrqgqydsmjrge
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytmnrxhezdiltqmfyc4nrqgqydsmbxgq
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytknrtgiydqltqmfyc4njwgqytenzrgi


wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
2. Na podstawie art. 7 ust. 1 w zw. z art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r., poz. 835), z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza
się:
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006
i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę
rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1
marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593
i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014
albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została
wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka,
o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37
ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot
wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany
na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę
na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1
pkt 3 ustawy.

UWAGA:
Podstawy wykluczenia, o których mowa w pkt 2 ppkt 1-3) następują na okres trwania ww. okoliczności,
zgodnie z treścią art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U.
z 2022 r., poz. 835).

Fakultatywne przesłanki wykluczenia wykonawcy
Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 109 ust. 1 ustawy pzp:
a) podstawa wykluczenia określona w art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy pzp

10. Dokumenty lub oświadczenia, składane w toku postępowania o zamówienie publiczne

1) Wykaz oświadczeń, które wykonawca składa wraz z ofertą lub wnioskiem o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu  w celu potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki
udziału w postępowaniu oraz kryteria selekcji:

oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
o treści ZAŁĄCZNIKA NR 2 do SWZ,

Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby,
przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa powyżej, także oświadczenie podmiotu
udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz
odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie, w jakim
wykonawca powołuje się na jego zasoby.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy
z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (np. konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej).
Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz
brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków
udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia.

•   

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

•   
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podmiotów.
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów
selekcji, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części,
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej
podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi
stosunków prawnych. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdza, że stosunek
łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych
zasobów. Przykładowy wzór zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby stanowi ZAŁĄCZNIK
NR 8 do SWZ. Zobowiązanie lub inne dokumenty muszą zawierać w szczególności:
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasob,
b) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu
udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia,
c) 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 roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności
dotyczą.

Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu
udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający będzie żądał,
aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem
lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Wykonawca nie może, po upływie terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu albo ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających
zasoby, jeżeli na etapie składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert nie
polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.

2) Wykaz podmiotowych środków dowodowych, które wykonawca składa w postępowaniu
na wezwanie zamawiającego na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 108,
109 ustawy pzp:

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, sporządzona nie wcześniej niż
3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast powyższego dokumentu składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie
ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami,
jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji
wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury,
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem,

Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się
dokumentów, o których mowa powyżej w niniejszym punkcie, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się
do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 109 ust. 1 pkt 1, 2 lit. a i b
oraz pkt 3 ustawy pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym
odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego
reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą lub, jeżeli
w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu
pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem
samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce
zamieszkania wykonawcy. Dokumenty te powinny być wystawione w terminach nie wcześniejszych niż
podano powyżej.

•   

oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust 1 pkt 5 ustawy pzp, o braku przynależności
do tej samej grupy kapitałowej o treści ZAŁĄCZNIKA NR 4 do SWZ w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę,
ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia
o przynależności do tej  samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami
potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej

•   
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Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub
sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych
w art. 118 ustawy, przedstawienia podmiotowych środków dowodowych,  wymienionych w niniejszym
punkcie, dotyczących tych podmiotów - za wyjątkiem oświadczenia, w zakresie art. 108 ust 1 pkt 5
ustawy pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,

3) Wykaz podmiotowych środków dowodowych, które wykonawca składa w postępowaniu
na wezwanie Zamawiającego na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

aktualna koncesja na prowadzienie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia
wydana przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22
sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia

•   

wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 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 lub są wykonywane o treści ZAŁĄCZNIKA NR 6 do SWZ, oraz załączeniem
dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz
którego usługi zostały  wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są
wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych
nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie
powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
UWAGA: Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług wykonywanych wspólnie
z innymi wykonawcami, wykaz zawiera usługi, w wykonaniu których wykonawca bezpośrednio
uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w wykonaniu których
bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy,

•   

wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i doświadczenia niezbędnych
do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami o treści ZAŁĄCZNIKA NR 7 do SWZ,

•   

4) Inne dokumenty niewymienione w powyższych punktach:

wykonawca wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub wykonawca
certyfikowany przez jednostki certyfikujące spełniające wymogi europejskich norm certyfikacji może,
zamiast odpowiednich podmiotowych środków dowodowych, złożyć zaświadczenie o wpisie
do urzędowego wykazu wydane przez właściwy organ lub certyfikat wydany przez właściwą jednostkę
certyfikującą kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wskazujące
na podmiotowe środki dowodowe stanowiące podstawę wpisu lub uzyskania certyfikacji, chyba że
zamawiający ma uzasadnione podstawy do zakwestionowania informacji wynikających
z zaświadczenia lub certyfikatu

•   

UWAGA
Załączniki do SWZ w formacie *.pdf są dostępne w wersji edytowalnej. Aby przekonwertować druk np.
do programu Microsoft Word należy:
- zapisać załącznik w formacie .pdf na dysku, kliknąć prawym przyciskiem myszy, nakierować kursor myszy
na pole "Otwórz za pomocą" i wybrać program Microsoft Word lub,
- kliknąć lewym przyciskiem myszy w kwadrat znajdujący się z prawej strony danego formularza. Zostanie
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wówczas otwarty plik w HTML. Następnie należy kombinacją klawiszy "Ctrl+a" zaznaczyć cały dokument,
"Ctrl+c" skopiować jego zawartość i "Ctrl+v" wkleić zawartość dokumentu do Microsoft Word".

11. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej  

1) komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami (z zastrzeżeniem sposobu przygotowania i złożenia
oferty) odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/ lub
ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal lub poczty elektronicznej,

2) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi
posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących 
formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza
do komunikacji”,
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 https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi oraz Warunkach
k o r z y s t a n i a  z  e l e k t r o n i c z n e j  p l a t f o r m y  u s ł u g  a d m i n i s t r a c j i  p u b l i c z n e j  ( e P U A P )
https://www.gov.pl/web/gov/warunki-korzystania,
4) maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB,
5) 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.
6) składane przez wykonawców zapytania do specyfikacji powinny być opatrzone zapisem:

"Zapytanie do specyfikacji warunków zamówienia dotyczące zadania pod nazwą:
 Świadczenie usług ochroniarskich na wybranych jednostkach MZUK w Gliwicach "

7) zamawiający nie odpowiada za wyjaśnienia udzielane Wykonawcom przez inne osoby i instytucje
nieuprawnione do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami, niż wymienione w niniejszej SWZ.

12. Odstąpienie od użycia środków komunikacji elektronicznej

1) Zamawiający nie przewiduje odstąpienia od użycia środków komunikacji elektronicznej,

13. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami

1) osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami ze strony zamawiającego jest:

Pan Andrzej Lumpe - Dział Techniczny, 
tel. +48 32/32 331-04-49, pok. 16, piętro -
godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku od godz. 7:00 do 15:00,

•   

2) w razie nieobecności osoby, o której mowa w pkt 1) osobą uprawnioną będzie:

Pani Katarzyna Pałka - Zamówienia Publiczne, 
tel. +48 32/32 335-04-10, pok. 33 , piętro -
godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku od godz. 7:00 do 15:00,

•   

14. Wymagania dotyczące wadium

1) zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie: Część 1: 3 000 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100)
część 2: 5 000 zł (slownie: pięć tysięcy złotych 00/100),
2) wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert i utrzymania
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nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą,
3) wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być ważne minimum przez okres związania ofertą,
dotyczyć przedmiotowego zamówienia i zawierać klauzule gwarantujące możliwość zatrzymania wadium
w przypadkach, o których mowa w art. 98 ust. 6 ustawy pzp,
4) wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy nr 16 1160 2202 0000
0005 0724 6399 Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych w Bank Millennium S.A.
5) jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, wykonawca przekazuje zamawiającemu
oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.

15. Opis sposobu przygotowania i składania oferty

1) oferta powinna być sporządzona czytelnie, na formularzu oferty o treści ZAŁĄCZNIKA NR 1 do SWZ. Treść
oferty musi być zgodna z warunkami zamówienia. Wszelkie wymagane dokumenty stanowią załączniki
do oferty,
2) wraz z ofertą należy złożyć:
a) upoważnienie osób do podpisania oferty musi bezpośrednio wynikać z dokumentów rejestrowych.
W przeciwnym wypadku do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo,
b) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby - o treści ZAŁĄCZNIKA NR 8 do SWZ (wyłącznie
w przypadku, gdy wykonawca powołuje się na zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby),
c) oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 117
ust. 4 ustawy Pzp - o treści ZAŁĄCZNIKA NR 3 do SWZ (dotyczy wyłącznie podmiotów występujących
wspólnie, np. konsorcjum, spółka cywilna),
d) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o treści
ZAŁĄCZNIKA NR 2 do SWZ.
UWAGA: Oferta złożona za pośrednictwem miniPortalu powinna zostać opatrzona właściwym podpisem
elektronicznym. Podpis elektroniczny musi zostać złożony bezpośrednio na pliku z ofertą wykonawcy lub
na "paczce" dokumentów elektronicznych zawierających ofertę wykonawcy. Opatrzenie właściwym podpisem
oferty (lub paczki) NASTĘPUJE PRZED CZYNNOŚCIĄ JEJ ZASZYFROWANIA.
3) Wykonawca, w ofercie, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u
zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub
świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, wskazując ich wartość bez kwoty podatku oraz stawkę
podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała zastosowanie
4) Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza
powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę nazw podwykonawców, jeśli są znane,
5) ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (tj. przy użyciu kwalifikowanego
podpisu elektronicznego) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Ofertę należy sporządzić w języku polskim. Wszelkie dokumenty lub oświadczenia obcojęzyczne załączone
do oferty muszą być zaopatrzone w tłumaczenie na język polski,
6) Zamawiający dopuszcza możliwość sporządzania i składania ofert wyłącznie w formatach danych
określonych w załącznikach nr 2 i 3 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie
Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji
w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. Ponadto,
do kompresji (zmniejszenia objętości) dokumentów elektronicznych Zamawiający dopuszcza również
możliwość sporządzania ofert w formacie ".rar", natomiast do danych zawierających informację graficzną
Zamawiający dopuszcza również możliwość sporządzania ofert w formacie ".bmp".
Preferowane przez Zamawiającego formaty:
a) danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .odt, .ods, .xls, .xlsx, .jpg (.jpeg);
b) kompresji dokumentów elektronicznych: .zip, .7z.
7) Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty
lub wniosku” 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 lub adres e-mail.
8) sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika”, dostępnej
na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/
9) jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają
informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje
je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik
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stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część należy ten plik
zaszyfrować,
10) do oferty należy dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie wskazanym w niniejszym SWZ, w formie elektronicznej (tj.
przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym, a następnie zaszyfrować wraz z plikami stanowiącymi ofertę,
11) oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert,
12) Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za pośrednictwem
„Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego
również na miniPortalu. Sposób wycofania oferty został opisany w „Instrukcji użytkownika” dostępnej
na miniPortalu,
13) Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać
złożonej oferty
14) podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty lub dokumenty
potwierdzające umocowanie do reprezentowania składa się zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady
Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. 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,
15) jeżeli przekazywane przez Wykonawcę informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wykonawca winien zastrzec, wraz z przekazaniem takich
informacji, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą być udostępniane. Przez tajemnicę
przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne
informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich
elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są
łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął,
przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Wykonawca
zastrzegając określoną informację jako tajemnicę przedsiębiorstwa musi wykazać, że:

informacja ta ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub posiada
wartość gospodarczą,

•   

informacja ta, jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze jej elementów nie jest powszechnie
znana osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie jest łatwo dostępna dla takich
osób,

•   

uprawniony do korzystania z tej informacji lub rozporządzania nią podjął, przy zachowaniu należytej
staranności, działania w celu utrzymania jej w poufności,

•   

 i oznaczyć jako „TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA” Nie można zastrzec informacji, o których mowa w art.
222 ust. 5 ustawy Pzp,
16) wykonawca przygotowuje ofertę wraz z niezbędnymi załącznikami na swój koszt. Wszelkie inne koszty
związane z uczestnictwem wykonawcy w niniejszym postępowaniu, aż do podpisania umowy, ponosi
wyłącznie wykonawca,
17) od uczestników postępowania oczekuje się starannego zapoznania się z warunkami zamówienia

16. Termin składania i otwarcia ofert

1) oferty należy złożyć do dnia 08-09-2022 r. do godz. 11:30,
2) otwarcie ofert odbędzie się w dniu 08-09-2022 r. o godz. 13:00,
3) otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu
w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania,
4) Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego
postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
5) niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania
informacje:
a) o nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności
gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;
b) o cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

17. Termin związania ofertą
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1) Wykonawca jest związany ofertą do dnia 07-10-2022 r.

18. Opis sposobu obliczania ceny

1) oferowaną cenę należy podać w PLN w formularzu oferty - ZAŁĄCZNIK NR 1 do SWZ,
2) cenę podaną w ofercie należy obliczyć, uwzględniając zakres zamówienia określony w niniejszej
specyfikacji,
3) cena określona przez wykonawcę w ofercie nie może ulec zmianie w czasie trwania umowy
z zastrzeżeniem art. 455 oraz - wyłącznie w przypadku, gdy umowa dotyczy roboty budowlanej lub usługi
i została zawarta na okres dłuższy niż 12 miesięcy - art. 439 ustawy Pzp,
4) jeżeli Wykonawca składa ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty
doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie
z tymi przepisami.

19. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między
zamawiającym a wykonawcą

1) rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą będą dokonywane wyłącznie w walucie PLN.

20. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem
wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert

1) przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i ich znaczeniem:
kryteria:
nazwa waga (znaczenie)% sposób liczenia wg wzoru

cena Wa=60,00 Ca=((Cmin/Cof)xWa)x100 pkt

doświadczenie personelu ochrony Wb=40,00 Do=((Doz/40)xWb)x100 pkt
gdzie:
Kryterium cena:
Cmin - najniższa cena
Cof - cena badanej oferty
Ca - liczba punktów w kryterium
Wa - waga w ocenianym kryterium
Kryterium doświadczenie personelu ochrony:
Do - liczba uzyskanych punktów w kryterium
Doz - punkty badanej oferty
Wb - waga w ocenianym kryterium
UWAGA:

W ramach kryterium doświadczenie personelu ochrony oceniane będzie doświadczenie zawodowe
w zakresie świadczenia usług ochrony osób i mienia.

1. 

Punkty będą przyznawane odpowiednio:
a) za wykazanie 2 osób posiadających co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie
świadczenia usług ochrony osób i mienia - 10 punktów;
b) za wykazanie od 3 do 4 osób posiadających co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe
w zakresie świadczenia usług ochrony osób i mienia - 20 punktów;
c) za wykazanie od 5 do 6 osób posiadających co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe
w zakresie świadczenia usług ochrony osób i mienia - 30 punktów;
d) za wykazanie co najmniej 7 lub więcej osób posiadających co najmniej 3 letnie doświadczenie
zawodowe w zakresie świadczenia usług ochrony osób i mienia - 40 punktów.

2. 

Przyznane punkty zostaną podstawione do wzoru z tabeli powyżej co wykaże liczbę uzyskanych
punktów w kryterium doświadczenie personelu ochrony.

3. 
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Osoby wskazane w ofercie w celu uzyskania punktów w kryterium oceny ofert muszą być także
wykazane w załączniku nr 6 - wykaz osób.

4. 

Osoby wskazane w celu uzyskania punktów w kryterium doświadczenie personelu ochrony nie mogą
być wskazane w załączniku nr 6 - wykaz osób, jako osoba dla potwierdzenia spełnienia warunku
w zakresie posiadania osoby wpisanej na listę kwalifikowanych pracowników ochrony (dotyczy
składanie oferty na część 1 lub na całość zamówienia tzn. na część 1 i 2).

5. 

2) oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców
w zakresie powyższych kryteriów,
3) oferta spełniająca w najwyższym stopniu wyżej wymienione kryteria otrzyma maksymalną liczbę punktów.
Maksymalna liczba punktów, jaką może otrzymać oferta to 100 pkt.,
4) za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska najwyższą liczbę punktów.
5) zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta jest zgodna z warunkami zamówienia oraz
ustawą pzp i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane powyżej kryteria wyboru.

UWAGA! Wszystkie kwoty wskazane w ofercie należy podać w zaokrągleniu do pełnych groszy (do dwóch
miejsc po przecinku) zgodnie z zasadą "końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza
i wyższe zaokrągla się do 1 grosza"

21. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1) z wykonawcą , którego oferta będzie uznana za najkorzystniejszą zostanie zawarta umowa zawierająca
projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego - ZAŁĄCZNIK NR 5 do SWZ,
2) podpisanie umowy nastąpi nie wcześniej niż po upływie terminów, o których mowa w art. 308 ust. 2 i 3
ustawy pzp,
3) wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia zobowiązani będą do złożenia - nie później
niż dzień przed terminem podpisania umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - kopii umowy
o współpracy podmiotów działających wspólnie (np. umowa konsorcjum, umowa spółki cywilnej),
4) w przypadku, gdy umowę podpisuje inna osoba/osoby niż wskazana(e) w dokumentach rejestrowych należy
złożyć pełnomocnictwo do zawarcia umowy w imieniu Wykonawcy. Pełnomocnictwo musi być udzielone przez
osobę/osoby upoważnione zgodnie z wypisem z odpowiedniego rejestru,
5) wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
przedłoży oryginał dokumentu potwierdzającego jego siedzibę podatkową, tzw. certyfikat rezydencji,
6) Wykonawca przedłoży Zamawiającemu kopię (potwierdzoną za zgodność z oryginałem) dokumentu
potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy na kwotę nie niższą
niż:
a) 300 000 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych) - dla część 1;
b) 400 000 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych) - dla części 2;
c) 700 000 zł (słownie: siedemset tysięcy złotych) - dla części 1 i 2 - uzyskanie zamówienia w obu częściach

22. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

1) zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

23. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną
wprowadzone do treści umowy

1) projektowane postanowienia umowy zawiera załączony do specyfikacji wzór umowy - ZAŁĄCZNIK NR 5
do SWZ.

24. Warunki dokonania zmiany zawartej umowy

1) zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy bez przeprowadzenia odrębnego postępowania

16/19



o udzielenie zamówienia we wskazanych niżej przypadkach i pod następującymi warunkami:
Dopuszcza się możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty,
w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem
podawanych warunków ich wprowadzenia:
1) zmiana lub wprowadzenie podwykonawcy dot. zakresu przeznaczonego do realizacji przez podwykonawcę,
pomimo, że w ofercie opracowanej na potrzeby postępowania Wykonawca nie przedstawił zakresu części
zamówienia, który powierzy podwykonawcom, w przypadku wystąpienia zmian w tym zakresie - na wniosek
Zamawiającego lub Wykonawcy (bez zmiany wynagrodzenia);
2) zmiana obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów związanych z wystąpieniem epidemii, pandemii
lub stanów zagrożenia epidemicznego, mająca wpływ na realizację umowy;
3) działania siły wyższej, co oznacza zewnętrzne zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli stron
umowy, które nastąpiło po zawarciu umowy, uniemożliwiające wykonanie umowy w całości lub w części,
na stałe lub pewien czas, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej
staranności stron umowy, za przejaw siły wyższej strony uznają w szczególności: klęski żywiołowe (w tym
trzęsienia ziemi, huragan, powódź i inne nadzwyczajne zjawiska atmosferyczne), akty władzy państwowej (w
tym stan wojenny, stan wyjątkowy, itd.), działania wojenne, akty sabotażu, akty terrorystyczne i inne podobne
wydarzenia zagrażające porządkowi publicznemu, strajki powszechne lub inne niepokoje społeczne;
4) nadzwyczajnych zdarzeń gospodarczych niezależnych od Zamawiającego, których Zamawiający nie mógł
przewidzieć w chwil i zawarcia umowy (przez nadzwyczajne zdarzenia gospodarcze niezależne
od Zamawiającego należy rozumieć nieprzewidziane zdarzenia gospodarcze, niemożliwe do przewidzenia
i niezależne od Zamawiającego mające wpływ na budżet Miasta Gliwice oraz zmiany dotychczasowych lub
wejścia w życie nowych przepisów prawa mających wpływ na realizację przedmiotu umowy);
5) wyjątkowo niesprzyjających warunków fizycznych bądź atmosferycznych (przez niesprzyjające warunki
fizyczne bądź atmosferyczne Zamawiający ma na uwadze warunki fizyczne bądź atmosferyczne odbiegające
od typowych, mających wpływ na niemożność prowadzenia usług, np. powódź - czas niezbędny na ustanie
wody z zalanego terenu i możliwość kontynuacji lub rozpoczęcia usług);
6) rezygnacji z wykonania części usługi, wynikającej z sytuacji, która wynikła w trakcie realizacji usługi i była
konieczna w celu prawidłowej realizacji przedmiotu umowy lub z przyczyn niezależnych od Zamawiającego
z jednoczesnym odpowiednim obniżeniem wynagrodzenia z tego tytułu, z zastrzeżeniem, że Zamawiający
gwarantuje Wykonawcy realizację umowy o wartości nie mniejszej niż 30% maksymalnej wartości
wynagrodzenia brutto wskazanej w §11 ust. 2;
7) zmiany i/lub ustalenia nowych osób uprawnionych do realizacji umowy - zmiana osób zostanie dokonana
w formie pisemnej lub postaci elektronicznej, co nie będzie traktowane jako zmiana umowy i nie będzie
wymagało sporządzania aneksu do umowy;
8) zmiany sposobu fakturowania ze względu na zmiany organizacyjne u Zamawiającego;
9) zmiany numeru rachunku bankowego Wykonawcy;
10) możliwość zwiększenia bądź zmniejszenia liczby godzin wykonywanej usługi ochrony, liczby i rodzaju
personelu ochrony albo zwiększenia bądź zmniejszenia liczby chronionych jednostek w czasie trwania umowy
w zależności od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego, a także możliwość zmiany rodzaju prac
i częstotliwości wykonywanych usług z zastrzeżeniem, że Zamawiający gwarantuje Wykonawcy realizację
umowy o wartości nie mniejszej niż 30% maksymalnej wartości wynagrodzenia brutto wskazanej w §11 ust. 2;
11) zmiana terminu rozpoczęcia realizacji umowy z powodu przedłużającego się postępowania
przetargowego.

25. Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie
zamówienia

1) w niniejszym postępowaniu stosuje się przepisy dotyczące  odwołania i skargi zgodnie z działem IX ustawy
pzp.

26. Informacja dotycząca ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Zarząd Usług Komunalnych, ul. Strzelców
Bytomskich 25c, 44-109 Gliwice .
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest za pośrednictwem: Iwona Janik, e-mail: iod@mzuk.pl,
tel. 32 335-04-47
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3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego pod nazwą: "Świadczenie usług
ochroniarskich na wybranych jednostkach MZUK w Gliwicach ", numer sprawy: MZUK.EPZ.50.82.2022,
prowadzonym w trybie: tryb podstawowy- wariant II (negocjacje fakultatywne) w oparciu o art. 275-296 ustawy
z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) zwanej
dalej "ustawą pzp".
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 3 i 4 ustawy Pzp. 
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy Pzp, przez okres 4 lat
od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres obowiązywania umowy przekracza
4 lata, okres przechowywania obejmuje cały okres obowiązywania umowy.
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp. 
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
8. Posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących*;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;  
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
9. Nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą
prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* Wyjaśnienie: w przypadku skorzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez
zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO, zamawiający może żądać od osoby
występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty
zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych nie może
skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień
umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego
załączników.
***  Wyjaśnienie:  prawo do ograniczenia przetwarzania n ie ma zastosowania w odnies ieniu
do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw
innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub
państwa członkowskiego.Wystąpienie z żądaniem ograniczenia przetwarzania danych osobowych nie
ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego.

27. Załączniki do specyfikacji

1) ZAŁĄCZNIK NR 1 - formularz oferty,
2) ZAŁĄCZNIK NR 2 - oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków udziału
w postępowaniu,
3) ZAŁĄCZNIK NR 3 - oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - art. 117 ust. 4,
4) ZAŁĄCZNIK NR 4 - oświadczenie o grupie kapitałowej,
5) ZAŁĄCZNIK NR 5 - wzór umowy,
6) ZAŁĄCZNIK NR 6 - wykaz  usług,
7) ZAŁĄCZNIK NR 7 - wykaz osób,
8) ZAŁĄCZNIK NR 8 - wzór zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby,
9) ZAŁĄCZNIK NR 9 - oświadczenie o tajemnicy przedsiębiorstwa,
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10) ZAŁĄCZNIK NR A - wykaz godzin na poszczególnych jednostkach.

Dyrektor Jednostki

26-08-2022 r.  Tadeusz Mazur 
.............................................................

(data oraz imię i nazwisko osoby upoważnionej)
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