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Oznaczenie sprawy: MZUK.EPZ.50.82.2022
nr kor.:

Miejski Zarząd Usług Komunalnych
OGŁASZA

postępowanie o wartości szacunkowej PONIŻEJ 750 000 euro na usługi
społeczne i inne szczególne usługi, o których mowa w art. 359 pkt 2) ustawy
Pzp w trybie podstawowym - wariant II (negocjacje fakultatywne) pod nazwą

Świadczenie usług ochroniarskich na wybranych jednostkach MZUK
w Gliwicach

Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 31-08-2022

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi

Świadczenie usług ochroniarskich na wybranych jednostkach MZUK w Gliwicach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Miejski Zarząd Usług Komunalnych
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 271048212
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Strzelców Bytomskich 25c
1.5.2.) Miejscowość: Gliwice
1.5.3.) Kod pocztowy: 44-109
1.5.4.) Województwo: śląskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL229 - Gliwicki
1.5.7.) Numer telefonu: 323350410
1.5.8.) Numer faksu: 322310032
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@mzuk.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzuk.gliwice.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka
budżetowa
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług ochroniarskich na wybranych jednostkach MZUK w Gliwicach
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-40799c77-291f-11ed-9171-f6b7c7d59353
2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00327748/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-31 14:07
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00017712/09/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.6 Świadczenie usług ochrony budynków, osób i mienia
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy:
Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków
Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną



Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://mzuk.bip.gliwice.eu/zamowieniaPubliczne
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował
się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji 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 korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP)
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.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego
modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Obowiązek informacyjny RODO zawarty jest w rozdziale 26 SWZ.
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: MZUK.EPZ.50.82.2022
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego
postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak
4.1.9.) Liczba części: 2
4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części
4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu
zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
Część 1
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 1 zamówienia dotyczy świadczenia usług wyłącznie na terenie Giełdy samochodowej oraz targu przy ul.
Lipowej w Gliwicach. 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.
Zapewnienie ochrony budynków, osób i mienia zlokalizowanych na terenach ww. jednostek.
Zapewnienie odpowiedniej liczby pracowników ochrony.
Niedopuszczenie do przebywania na terenie jednostki osób i pojazdów nieuprawnionych.
Przeciwdziałanie kradzieżom, napadom, atakom chuligaństwa, dewastacjom i innym zakłóceniom spokoju
i porządku publicznego.
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.



Dokonywanie obchodów wewnątrz i na zewnątrz ochranianych jednostek, ze szczególnym zwróceniem uwagi
na bezpieczeństwo ogólne i przeciwpożarowe.
Kontrolowanie zamknięcia okien w pomieszczeniach ogólnodostępnych, sanitariatach oraz zamknięcia drzwi
wejściowych i awaryjnych.
Kontrolowanie legalności wnoszenia i wynoszenia do/z budynków i na teren / z terenu ochranianej jednostki
sprzętów, urządzeń, przedmiotów, itp.
Wydawanie i przyjmowanie kluczy do pomieszczeń oraz prowadzenie ewidencji wydawanych kluczy.
W sytuacjach szczególnych ścisła współpraca ze służbami publicznymi: Policją, Strażą Pożarną, Strażą
Miejską, Centrum Ratownictwa, itp.
Wykonywanie innych zadań związanych z bezpieczeństwem jednostki, zleconych przez Zamawiającego,
w tym obsługa oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego.
Zamykanie wszystkich bram wjazdowych, furtek oraz drzwi o ustalonych godzinach z Zamawiającym.
Zaznajomienie się z regulaminami ochranianych jednostek oraz innymi dokumentami i regulacjami
wewnętrznymi mającymi wpływ i znaczenie na realizację przedmiotu zamówienia.
Reagowanie na każde naruszenie regulaminów ochranianych jednostek.
Niezwłoczne informowanie Zamawiającego o nieprawidłowościach, awariach oraz wszystkich okolicznościach
mających wpływ na stan bezpieczeństwa chronionych jednostek.
Sporządzanie raportów z przebiegu służby (patroli) poprzez dokonanie wpisu do Książki przebiegu służby
i udostępnienie jej na każde żądanie Zamawiającego.
Informowanie Zamawiającego o sytuacjach zwiększających ryzyko powstania szkody w mieniu podlegającemu
ochronie.
Nadzór i obsługa stanowisk monitoringu w jednostkach, w których zainstalowano taki system.
Dbałość o powierzone/udostępnione pomieszczenia (posterunki) wraz z ich wyposażeniem.
Dbałość o estetyczną prezencję osobistą pracowników pełniących służbę poprzez jednolite umundurowanie
oraz wyposażenie pracowników w środki przymusu bezpośredniego na koszt Wykonawcy.
Dbałość o kulturę osobistą i uprzejmość pracowników Wykonawcy w przekazywaniu informacji, utrzymywanie
w czystości i dbanie o estetyczny wygląd pomieszczeń udostępnionych Wykonawcy przez Zamawiającego.
Pilnowanie przestrzegania zakazu palenia w jednostkach, na których taki zakaz obowiązuje.
Prowadzenie rejestru wypadków użytkowników obiektów.
Wykonywanie powierzonych czynności z należytą starannością.
Wykonywanie bieżących poleceń kierowników ochronionych jednostek w kwestiach związanych z ochroną
i przedmiotem zamówienia.

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.
Zamawiający przeszkoli pracowników Wykonawcy w zakresie obsługi urządzeń i systemów będących
własnością Zamawiającego.
Zamawiający zastrzega możliwość okresowej zmiany godzin świadczenia usługi powiadamiając pisemnie
o tym fakcie Wykonawcę na co najmniej 24 godziny przed zmianą.
Zamawiający (kierownicy jednostek) udostępni Wykonawcy regulaminy jednostek oraz inne dokumenty mające
wpływ na realizację zamówienia.
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.
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.
Wykonawca zapewni imienne identyfikatory dla pracowników (ze zdjęciem pracownika i nazwą firmy).
Identyfikatory będą noszone przez pracowników w widocznym miejscu.
Wykonawca musi zapewnić wsparcie dla pracowników ochrony przez co najmniej dwie grupy interwencyjne.
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.
Wykonawca zapewnia własne środki łączności dla pracowników pełniących służbę.
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.
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.
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.
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.
Wykonawca w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy przygotuje we własnym zakresie i na własny koszt
plan ochrony jednostek MZUK.
Liczbę godzin pracy na poszczególnych jednostkach przedstawia załącznik nr A.
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.
4.2.6.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-09-30 do 2023-09-30
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub
roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków
przedstawionych przez wykonawców w zakresie powyższych kryteriów. Oferta spełniająca w najwyższym
stopniu wyżej wymienione kryteria otrzyma maksymalną liczbę punktów. Maksymalna liczba punktów, jaką
może otrzymać oferta to 100 pkt. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska
najwyższą liczbę punktów. 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"
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji
zamówienia
4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie persolnelu ochrony
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje
rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 2
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 2 dotyczy świadczenia usług na pozostałych ww. obiektach (z wyłączeniem Giełdy samochodowej
i targu przy ul. Lipowej w Gliwicach). 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.
Zapewnienie ochrony budynków, osób i mienia zlokalizowanych na terenach ww. jednostek.
Zapewnienie odpowiedniej liczby pracowników ochrony.
Niedopuszczenie do przebywania na terenie jednostki osób i pojazdów nieuprawnionych.
Przeciwdziałanie kradzieżom, napadom, atakom chuligaństwa, dewastacjom i innym zakłóceniom spokoju
i porządku publicznego.
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.
Dokonywanie obchodów wewnątrz i na zewnątrz ochranianych jednostek, ze szczególnym zwróceniem uwagi



na bezpieczeństwo ogólne i przeciwpożarowe.
Kontrolowanie zamknięcia okien w pomieszczeniach ogólnodostępnych, sanitariatach oraz zamknięcia drzwi
wejściowych i awaryjnych.
Kontrolowanie legalności wnoszenia i wynoszenia do/z budynków i na teren / z terenu ochranianej jednostki
sprzętów, urządzeń, przedmiotów, itp.
Wydawanie i przyjmowanie kluczy do pomieszczeń oraz prowadzenie ewidencji wydawanych kluczy.
W sytuacjach szczególnych ścisła współpraca ze służbami publicznymi: Policją, Strażą Pożarną, Strażą
Miejską, Centrum Ratownictwa, itp.
Wykonywanie innych zadań związanych z bezpieczeństwem jednostki, zleconych przez Zamawiającego,
w tym obsługa oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego.
Zamykanie wszystkich bram wjazdowych, furtek oraz drzwi o ustalonych godzinach z Zamawiającym.
Zaznajomienie się z regulaminami ochranianych jednostek oraz innymi dokumentami i regulacjami
wewnętrznymi mającymi wpływ i znaczenie na realizację przedmiotu zamówienia.
Reagowanie na każde naruszenie regulaminów ochranianych jednostek.
Niezwłoczne informowanie Zamawiającego o nieprawidłowościach, awariach oraz wszystkich okolicznościach
mających wpływ na stan bezpieczeństwa chronionych jednostek.
Sporządzanie raportów z przebiegu służby (patroli) poprzez dokonanie wpisu do Książki przebiegu służby
i udostępnienie jej na każde żądanie Zamawiającego.
Informowanie Zamawiającego o sytuacjach zwiększających ryzyko powstania szkody w mieniu podlegającemu
ochronie.
Nadzór i obsługa stanowisk monitoringu w jednostkach, w których zainstalowano taki system.
Dbałość o powierzone/udostępnione pomieszczenia (posterunki) wraz z ich wyposażeniem.
Dbałość o estetyczną prezencję osobistą pracowników pełniących służbę poprzez jednolite umundurowanie
oraz wyposażenie pracowników w środki przymusu bezpośredniego na koszt Wykonawcy.
Dbałość o kulturę osobistą i uprzejmość pracowników Wykonawcy w przekazywaniu informacji, utrzymywanie
w czystości i dbanie o estetyczny wygląd pomieszczeń udostępnionych Wykonawcy przez Zamawiającego.
Pilnowanie przestrzegania zakazu palenia w jednostkach, na których taki zakaz obowiązuje.
Prowadzenie rejestru wypadków użytkowników obiektów.
Wykonywanie powierzonych czynności z należytą starannością.
Wykonywanie bieżących poleceń kierowników ochronionych jednostek w kwestiach związanych z ochroną
i przedmiotem zamówienia.

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.
Zamawiający przeszkoli pracowników Wykonawcy w zakresie obsługi urządzeń i systemów będących
własnością Zamawiającego.
Zamawiający zastrzega możliwość okresowej zmiany godzin świadczenia usługi powiadamiając pisemnie
o tym fakcie Wykonawcę na co najmniej 24 godziny przed zmianą.
Zamawiający (kierownicy jednostek) udostępni Wykonawcy regulaminy jednostek oraz inne dokumenty mające
wpływ na realizację zamówienia.
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.
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.
Wykonawca zapewni imienne identyfikatory dla pracowników (ze zdjęciem pracownika i nazwą firmy).
Identyfikatory będą noszone przez pracowników w widocznym miejscu.
Wykonawca musi zapewnić wsparcie dla pracowników ochrony przez co najmniej dwie grupy interwencyjne.
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.
Wykonawca zapewnia własne środki łączności dla pracowników pełniących służbę.
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.
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.
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.
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.
Wykonawca w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy przygotuje we własnym zakresie i na własny koszt
plan ochrony jednostek MZUK.
Liczbę godzin pracy na poszczególnych jednostkach przedstawia załącznik nr A.
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.
4.2.6.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-09-30 do 2023-09-30
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub
roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków
przedstawionych przez wykonawców w zakresie powyższych kryteriów. Oferta spełniająca w najwyższym
stopniu wyżej wymienione kryteria otrzyma maksymalną liczbę punktów. Maksymalna liczba punktów, jaką
może otrzymać oferta to 100 pkt. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska
najwyższą liczbę punktów. 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"
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji
zamówienia
4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie persolnelu ochrony
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje
rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków 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. 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.

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.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 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 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.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania 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
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
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
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje 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 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.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia:
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu
wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o treści ZAŁĄCZNIKA NR 2 do SWZ 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.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał
przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1) zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy bez przeprowadzenia odrębnego postępowania
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 chwili 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.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane
z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2022-09-08 11:30
8.2.) Miejsce składania ofert: przy użyciu https://miniportal.uzp.gov.pl/
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-09-08 13:00
8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-10-07
8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak
8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3
8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:
Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym z możliwością negocjacji zgodnie z art. 275
pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych.
Negocjacje ofert nie są obowiązkowe.
Zamawiający ogranicza liczbę wykonawców, których zaprosi do negocjacji ofert: do trzech wykonawców.
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.
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.
Negocjacje dotyczą wyłącznie tych elementów treści oferty, które podlegają ocenie w ramach kryteriów oceny
ofert.
SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE
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.

p.o. Kierownik Działu Planowania
i Zamówień

31-08-2022 r.  Katarzyna Pałka
__________________________________
data oraz imię i nazwisko osoby udostępniającej ogłoszenie

Dyrektor Jednostki

31-08-2022 r.  Tadeusz Mazur
__________________________________

data oraz imię i nazwisko osoby upoważnionej
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