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Świadczenie usług w zakresie ochrony
osób i mienia Centrum Nauki Kopernik przez koncesjonowanego Wykonawcę w
oparciu o postanowienia ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia
(tj.: Dz.U.2014.1099.)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
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Zamawiający informuje, iż w związku z tym, iż przedmiot Zamówienia stanowią usługi
o charakterze niepriorytetowym (kategoria 23), które zostały wyszczególnione w Wykazie
Usług o Charakterze Niepriorytetowym, stanowiącym Załącznik nr 2 do Rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2010 r., wydanego na podstawie art. 2a i 2b
Ustawy, zgodnie z art. 5

ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity

Dziennik Ustaw z 2015 poz. 2164. ze zm., dalej zwana „Ustawą”), nie stosuje się przepisów
Ustawy

dotyczących

terminów

składania

wniosków

o

dopuszczenie

do

udziału

w Postępowaniu lub terminu składania Ofert, obowiązku żądania wadium, obowiązku
żądania dokumentów potwierdzających spełnienie warunku udziału w Postępowaniu, zakazu
ustalania kryteriów oceny Ofert na podstawie właściwości Wykonawcy oraz przesłanek
wyboru trybu negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego oraz licytacji elektronicznej.

Postępowanie o udzielenie wyżej wymienionego zamówienia publicznego prowadzone
jest w trybie przetargu nieograniczonego
na podstawie przepisów „Ustawy”.

Warszawa, dnia 10.02.2016 roku
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7.

Załącznik nr 7 - Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu
Zamówienia posiadają wymagane uprawnienia

8.

Załącznik nr 8 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z Postępowania

9.

Załącznik nr 9 – Oświadczenie o przynależności/braku przynależności do grupy
kapitałowej

10. Załącznik nr 10 - Zobowiązanie innego podmiotu udostępniającego swoje zasoby
Wykonawcy
11. Załącznik nr 11 - Wzór Umowy

Wszystkie załączniki do niniejszej SIWZ stanowią jej integralną część.
1. Definicje

Budynek

budynek

Zamawiającego,

znajdujący

się

na

Nieruchomości, składający się z modułu A wraz z
częścią ogrodu na dachu i częścią parku oraz modułu B
wraz z częścią ogrodu na dachu, częścią parku
i Planetarium;
Biuro

biuro Zamawiającego, mieszczące się w budynku
Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie,
przy ul. Dobrej 56/66;

Nieruchomość

nieruchomość położona w Warszawie (00-390), przy
ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20 oraz wszelkie obiekty
budowlane znajdujące się na nieruchomości, działki
nr 1/3,1/4, 1/5, 1/6, 4/4, 4/5, 5/1, 5/3, 5/4, 66 z obrębu
5-04-04, w tym Budynek;

Oferta

Dokument sporządzony w formie pisemnej pod rygorem
nieważności,

podpisany

zgodnie

z

zasadami

reprezentacji

Wykonawcy,

złożony

w

odpowiedzi

na przekazaną przez Zamawiającego Specyfikację;
Postępowanie

Niniejsze

postępowanie

prowadzone

w

trybie

o

udzielenie

przetargu

Zamówienia,

nieograniczonego

zgodnie z przepisami Ustawy;
SIWZ

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia;

Umowa

Umowa w sprawie Zamówienia, którą Zamawiający
planuje zawrzeć z Wybranym Wykonawcą;
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Ustawa

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tj.: Dz. U. 2015 poz. 2164.);

Wybrany Wykonawca

Wykonawca, którego Oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza;

Wykonawca

Osoba

fizyczna,

osoba

prawna

albo

jednostka

organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która
ubiega się o udzielenie Zamówienia lub złożyła Ofertę;
Załącznik

Dokument, tak nazwany w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia,

stanowiący

jej

integralną

część.
Zamawiający
Zamówienie

Centrum Nauki Kopernik;
Zamówienie publiczne na: Świadczenie usług w zakresie
ochrony osób i mienia Centrum Nauki Kopernik przez
koncesjonowanego

Wykonawcę

w oparciu o

postanowienia ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o
ochronie osób i mienia (tj. Dz.U.2014.1099)

2. Język Postępowania
2.1.

Postępowanie jest prowadzone w języku polskim.

2.2.

Wszelkie oświadczenia i dokumenty sporządzone w języku innym niż język polski
muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na język polski poświadczonymi za zgodność
z oryginałem przez Wykonawcę.

3. Dane Zamawiającego
Nazwa:

Centrum Nauki Kopernik

Adres Siedziby Zamawiającego:

ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20
00–390 Warszawa

REGON:

140603313

NIP:

701-002-51-69

adres poczty elektronicznej:

sekretariat@kopernik.org.pl

4. Przedstawiciel Zamawiającego uprawniony do kontaktów z Wykonawcami
Zamawiający upoważnił do kontaktów z Wykonawcami następującą osobę:
Mariola Karczmarz
adres:

ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20
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00-390 Warszawa, Polska
faks:

022 596 41 13

adres poczty elektronicznej:

przetargi@kopernik.org.pl

5. Tryb udzielania Zamówienia i informacje o miejscu zamieszczenia ogłoszenia
5.1.

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami Ustawy w trybie przetargu
nieograniczonego.

5.2.

Ogłoszenie o Zamówieniu zostało:
a. Przekazane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu
11.02.2016 r.
b. na stronie internetowej Zamawiającego: w dniu: 16.02.2016 r. pod adresem:
http:// http://www.kopernik.org.pl/o-centrum/zamowienia-publiczne/
c. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego w dniu 16.02.2016 r.
d. na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik
http://bip.kopernik.org.pl/ w dniu: 16.02.2016 r.

6. Komunikowanie się Zamawiającego z Wykonawcami w trakcie prowadzenia
Postępowania
6.1.

W postępowaniu o udzielenie Zamówienia Zamawiający i Wykonawcy mogą
przekazywać oświadczenia i dokumenty, w tym: wnioski, zawiadomienia, informacje,
pytania i odpowiedzi w formie pisemnej, faksem lub drogą elektroniczną
(z zastrzeżeniem postanowień pkt. 6.2).

6.2.

Forma pisemna wymagana jest dla niżej wymienionych czynności, dla których
Zamawiający nie zezwala na komunikowanie się faksem lub drogą elektroniczną:
- złożenie Oferty;
- zmiana Oferty;
- powiadomienie Zamawiającego o wycofaniu złożonej przez Wykonawcę Oferty;
- uzupełnienie oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1
Ustawy, na zasadach określonych w art. 26 ust. 3 Ustawy;
- czynności, o których mowa w pkt 16.3. SIWZ.

6.3.

Wszelkie dokumenty i oświadczenia, w tym: wnioski, zawiadomienia, informacje,
pytania i odpowiedzi, powinny być kierowane na adres osoby uprawnionej
do kontaktów z Wykonawcami na wskazany w SIWZ numer faksu lub adres poczty
elektronicznej.

6.4.

Zamawiający, jeśli otrzyma od Wykonawcy prośbę o potwierdzenie doręczenia
oświadczenia lub dokumentu przekazanego faksem lub drogą elektroniczną,
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niezwłocznie potwierdzi fakt otrzymania korespondencji odpowiednio faksem
lub pocztą elektroniczną.
6.5.

Wykonawca, jeżeli otrzyma od Zamawiającego oświadczenie lub dokument faksem
lub pocztą elektroniczną, ma obowiązek niezwłocznie potwierdzić fakt otrzymania tej
korespondencji odpowiednio faksem lub drogą elektroniczną. W przypadku wysłania
oświadczenia lub dokumentu faksem lub drogą elektroniczną Zamawiający nie będzie
przekazywał ich w formie pisemnej.

6.6.

W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę,
Zamawiający domniemywa, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na adres poczty
elektronicznej lub nr faksu, podany przez Wykonawcę, zostało mu doręczone
w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma.

6.7.

W toku badania i oceny Oferty Zamawiający może żądać od Wykonawców
wyjaśnień, dotyczących treści złożonych Ofert. Prośba o wyjaśnienie oraz odpowiedź
powinny być składane z zachowaniem pisemności postępowania. Niedopuszczalne
jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących
złożonej Oferty oraz z zastrzeżeniem art. 87 ust.1a i 2 Ustawy, dokonywanie
jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

6.8.

Zamawiający poprawia w Ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki
rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
inne poprawki polegające na niezgodności Oferty z SIWZ, nie powoduje istotnych
zmian w treści Oferty - niezwłocznie zawiadamia o tym Wykonawcę, którego Oferta
została poprawiona.

6.9.

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż
na 6 dni przed upływem terminu składania Ofert – pod warunkiem, że wniosek
o wyjaśnienie

treści

Specyfikacji

Istotnych

Warunków

Zamówienia

wpłynął

do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa
wyznaczonego terminu składania Ofert.
6.10.

Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu składania
wniosku, o którym mowa w pkt 6.9. lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający
może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

6.11.

Przedłużenie terminu do składania Ofert nie wpływa na bieg terminu składania
wniosku, o którym mowa w pkt. 6.9.

6.12.

Treść

zapytań

wraz

z

wyjaśnieniami

Zamawiający

przekazuje

wszystkim

Wykonawcom, którym przesłał SIWZ, bez ujawnienia źródła zapytania, a jeżeli SIWZ
jest udostępniony na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.
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6.13.

UWAGA! Zamawiający na podst. art. 38 ust. 3 Ustawy przewiduje zebranie
Wykonawców, w siedzibie Zamawiającego: ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20,
połączone

z

dokonaniem

wizji

lokalnej,

które

rozpocznie

się

w dniu 22.02.2016 r. o godz. 11:00.
Zamawiający informuje, iż dokonanie wizji lokalnej nie będzie możliwe w innym
niż wymienionym powyżej terminie.
6.14.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania
Ofert, zmienić treść SIWZ. Dokonaną w ten sposób zmianę Zamawiający
niezwłocznie przekaże wszystkim Wykonawcom, którym przesłano SIWZ, a jeżeli
SIWZ jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza się ją także na tej
stronie internetowej.

6.15.

Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ, nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia
o Zamówieniu, niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian
w Ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania Ofert, o czym poinformuje
Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści tę informację na stronach
internetowych, o których mowa w pkt 5.2.

6.16.

Zmiana treści SIWZ oraz ogłoszenia o Zamówieniu może nastąpić także
w przypadkach opisanych w art. 38 ust. 4 i 4a Ustawy.

6.17.

W przypadku wniesienia odwołania wobec treści SIWZ, Zamawiający może
przedłużyć termin składania Ofert.

6.18.

Zamawiający nie będzie udzielał odpowiedzi na zapytania zgłaszane telefonicznie.

6.19.

W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ a treścią udzielonych odpowiedzi,
jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie
Zamawiającego.

7. Informacje o formie składanych dokumentów
7.1.

Wszelkie oświadczenia i dokumenty składane przez Wykonawcę w Postępowaniu,
w tym Oferta, muszą być podpisane w imieniu Wykonawcy przez osobę uprawnioną
lub osoby

uprawnione

z właściwego

rejestru

do

reprezentacji

lub

z

Centralnej

Wykonawcy

(zgodnie

z dokumentem

Ewidencji

i Informacji

o Działalności

Gospodarczej potwierdzającym prawo do reprezentowania Wykonawcy, albo zgodnie
z załączonym pełnomocnictwem).
7.2.

W

przypadku dokonywania czynności

w Postępowaniu przez pełnomocnika

ustanowionego przez Wykonawcę, przy pierwszej czynności powinien on przedstawić
Zamawiającemu pełnomocnictwo wskazujące zakres umocowania i podpisane przez
osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. Składane pełnomocnictwo winno być
złożone w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.
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7.3.

Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie Zamówienia ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w Postępowaniu o udzielenie Zamówienia albo
reprezentowania w Postępowaniu i zawarcia Umowy (lider konsorcjum).

7.4.

Wyżej wymienione oświadczenia i dokumenty, powinny zostać podpisane czytelnie,
tj. w sposób umożliwiający ustalenie imienia i nazwiska osoby składającej podpis.

8. Termin wykonania Zamówienia
8.1.

Zamawiający wymaga aby przedmiot Zamówienia świadczony był przez Wykonawcę
przez okres 24 miesięcy od dnia podpisania Umowy

8.2.

Wykonawca rozpocznie realizację przedmiotu Zamówienia w terminie 3 dni od dnia
zawarcia Umowy, nie wcześniej jednak niż w dniu 1 kwietnia 2016 r.

9. Oferty częściowe i wariantowe
9.1.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania Ofert częściowych.

9.2.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia Oferty wariantowej, tzn. Oferty
przewidującej odmienny sposób wykonania Zamówienia niż określony w SIWZ.

10. Opis przedmiotu Zamówienia
10.1.

Przedmiotem Zamówienia jest całodobowa ochrona fizyczna osób i mienia,
przeciwdziałanie

zagrożeniom,

a

także

obsługa

elektronicznych

systemów

zabezpieczeń Budynku przez koncesjonowanego Wykonawcę w oparciu o
postanowienia ustawy z dnia 22.08.1997r. o ochronie osób i mienia (tj.
Dz.U.2014.1099), realizowane zgodnie z opracowanym przez Zamawiającego
„Planem ochrony Centrum Nauki Kopernik” zgodnym ze szczegółowym opisem
przedmiotu Zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ.
10.2.

Kod CPV: 79710000-4 Usługi ochroniarskie.

10.3.

Ze względu na specyfikę przedmiotu Zamówienia Zamawiający nie dopuszcza udziału
podwykonawców do realizacji całego przedmiotu Zamówienia.

10.4.

Ponadto opis przedmiotu Zamówienia określa Załącznik nr 1 do SIWZ –
szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia oraz Wzór Umowy, stanowiący Załącznik
nr 11 do SIWZ.

10.5.

Zamówienia uzupełniające.
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa
w art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia
podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień.
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11. Warunki udziału w Postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tych warunków

11.1.

W Postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki
udziału w Postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust 1 Ustawy dotyczące:

1)

posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:
Zamawiający uzna spełnienie przedmiotowego warunku, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
a) posiada aktualną koncesję, wydaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i
Administracji (dalej MSWiA) zgodnie z ustawą o ochronie osób i mienia na
prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r.
o ochronie osób i mienia (tj.: Dz.U.2014.1099);
b) posiada status specjalistycznej uzbrojonej formacji ochronnej wraz z pozwoleniem
na

broń

obiektową

wydanym

przez

właściwego

terytorialnie

Komendanta

wojewódzkiego Policji zgodnie z rozporządzeniem MSWiA w sprawie zasad
uzbrojenia

specjalistycznych

uzbrojonych

formacji

ochronnych

i

warunków

przechowywania oraz ewidencjonowania broni i amunicji (Dz.U.2015.992 j.t.);
c) nie wszczęto wobec niego postępowania administracyjnego w kierunku cofnięcia
koncesji ani w kierunku cofnięcia pozwolenia na broń obiektową.
Uwaga!
W przypadku składania Oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie
Zamówienia (konsorcjum), powyższy warunek powinien spełniać co najmniej jeden
Wykonawca samodzielnie.

2)

posiadania wiedzy i doświadczenia:
Zamawiający uzna spełnienie przedmiotowego warunku, jeżeli Wykonawca wykaże, że
wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje,
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania Ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 3 usługi polegające
na całodobowej ochronie osób i mienia - świadczenie każdej z usług przez 24 godziny
na dobę 7 dni w tygodniu, w sposób ciągły - w budynkach użyteczności publicznej
(w szczególności w obiektach takich jak: urzędy, budynki biurowe i socjalne, szkoły,
szpitale, urzędy, urzędy skarbowe, muzea, banki, obiekty handlowe z wyłączeniem
magazynów, hal, wiat, parkingów itp.)
−

o powierzchni co najmniej 15 000 metrów kwadratowych;

−

wartość każdej z usług była równa lub większa od wartości stanowiącej równowartość
1 500 000,00 zł netto*;
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Usługi zrealizowane w ramach świadczenia ciągłego, powinny spełniać opisany przez
Zamawiającego warunek i wynosić minimum 1 500 000,00 zł netto każda.
W przypadku usług ciągłych, ich należyte wykonanie oceniane będzie pod względem
wyłącznie zrealizowanej części umowy i w odniesieniu do zakresu faktycznie
zrealizowanej części, porównując jej wartość i zakres do ustanowionego w SIWZ
warunku.
Zgodnie z wyrokiem Głównej Komisji Orzekającej, z dnia 28 listopada 2011 r., sygn. nr
BDF1/4900/98/104/RN-29/11/3056: „W przypadku usług ciągłych lub okresowych ich
należyte wykonanie oceniane będzie pod względem wyłącznie zrealizowanej części
umowy i w odniesieniu do zakresu faktycznie zrealizowanej części, porównując jej
wartość i zakres do ustanowionego w SIWZ warunku. Oznacza to, że nie wystarczy
powołać się na doświadczenie nabyte w wyniku realizacji, której łączna wartość opiewa
na kwotę wskazaną w SIWZ, jeżeli została ona zrealizowana w niewielkim stopniu.
Konieczne jest wykazanie, że jej realizacja nastąpiła w zakresie wymaganym przez
Zamawiającego”.
*W

przypadku

gdy

rozliczenie

pomiędzy

Wykonawcą/podmiotem

a Zamawiającym/odbiorcą za wykonane zamówienie zostało dokonane w innej walucie
niż w złotych polskich, Zamawiający dokona przeliczenia wartości wykonanych zamówień
w innej walucie na złote polskie – na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do
walut obcych określonego w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego na dzień
publikacji Ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym UE.
Uwaga!
−

W przypadku składania Oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie
o udzielenie Zamówienia (konsorcjum), powyższy warunek powinien spełniać co
najmniej jeden Wykonawca samodzielnie.

−

W przypadku gdy Wykonawca będzie polegać na wiedzy i doświadczeniu innych
podmiotów – Wykonawca ma złożyć pisemne zobowiązanie tych podmiotów do
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów (Załącznik nr 10 do SIWZ) w
zakresie wiedzy i doświadczenia na potrzeby wykonania Zamówienia.

−

W sytuacji, gdy Wykonawca powołuje się na wiedzę i doświadczenie innego
podmiotu, zobowiązany jest wskazać uczestnictwo tego podmiotu w wykonywaniu
Zamówienia.

−

W przypadku gdy Wykonawca wykaże, na potwierdzenie spełnienia powyższego
warunku udziału w Postępowaniu, usługę, przy realizacji której brał udział jako
członek konsorcjum, z dowodów czy usługi zostały wykonane należycie, powinien
wynikać zakres prac wykonanych przez Wykonawcę jako członka konsorcjum.
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3)

dysponowania

odpowiednim

potencjałem

technicznym

oraz

osobami

zdolnymi

do wykonania Zamówienia:
Zamawiający uzna spełnienie przedmiotowego warunku, jeżeli Wykonawca wykaże się:
I.
a) dysponowaniem co najmniej 3 osobami:
• posiadającymi udokumentowane szkolenie Inspektorów pożarnictwa lub kurs
na strażaka,
• posiadającymi co najmniej trzy lata doświadczenia w pracy w obiektach na
stanowisku strażaka oraz
• wykazującymi się znajomością obsługi central p.poż.
w celu zapewnienia stałego, całodobowego dyżuru strażaka dyżurnego na terenie
Nieruchomości;
b) dysponowaniem co najmniej 3 osobami:
•

posiadającymi wpis do ewidencji Kwalifikowanych Pracowników Ochrony,

•

posiadającymi co najmniej 2 letnie doświadczenie w pracy na stanowisku
operatora obsługującego system CCTV, oraz

•

wykazującymi

się

umiejętnością

obsługi

komputera,

w

tym

poczty

elektronicznej oraz aplikacji Widows (word, excel)
w celu zapewnienia stałego, całodobowego monitoringu i obsługi urządzeń systemu
CCTV;
c) dysponowaniem

co

najmniej

2

dwuosobowymi

grupami

interwencyjnymi,

organizacyjnie mogącymi podjąć interwencję w czasie nie dłuższym niż 10 minut od
chwili otrzymania zgłoszenia;
d) dysponowaniem co najmniej 3 pracownikami do sprawowania funkcji pracowników
zarządzających ochroną Centrum Nauki Kopernik:
• posiadającymi wpis do ewidencji Kwalifikowanych Pracowników Ochrony;
• posiadającymi co najmniej 2 letnie doświadczenie w pracy jako pracownik
zarządzający ochroną (dowódca zmiany), posiadającymi doświadczenie w
szkoleniu podległych pracowników w zakresie:
i.

zapoznania z chronionym obiektem,

ii.

zapoznania i przeszkolenia pracowników z procedur i instrukcji
obowiązujących w chronionym obiekcie,

iii.

zasad dokumentowania zdarzeń;

• wykazującymi

się

umiejętnością

obsługi

komputera,

w

tym

poczty

elektronicznej oraz aplikacji Windows (word, excel).
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Uwaga!
−

W przypadku składania Oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie
o udzielenie

Zamówienia

(konsorcjum),

dysponowaniem

odpowiednim

potencjałem muszą wykazać się łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.
−

W przypadku gdy Wykonawca będzie polegać na osobach zdolnych do
wykonania zamówienia innych podmiotów – Wykonawca ma złożyć pisemne
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów (Załącznik nr 10 do SIWZ) w zakresie osób zdolnych do wykonania
Zamówienia na potrzeby wykonania Zamówienia.

II.
a) dysponowaniem Alarmowym Centrum Odbiorczym (ACO), do którego
Zamawiający podłączy system sygnalizacji napadu;
b) dysponowaniem Alarmowym Centrum Odbiorczym monitorującym systemy
sygnalizacji pożaru.
Uwaga!
−

W przypadku składania Oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o
udzielenie Zamówienia, powyższe warunki powinien spełnić co najmniej jeden z
Wykonawców albo wszyscy Wykonawcy wspólnie.

−

W przypadku gdy Wykonawca będzie polegać na potencjale technicznym innych
podmiotów – Wykonawca ma złożyć pisemne zobowiązanie tych podmiotów do
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów (Załącznik nr 10 do SIWZ) w
zakresie potencjału technicznego na potrzeby wykonania Zamówienia.

4)

sytuacji ekonomicznej i finansowej,
Zamawiający uzna spełnienie przedmiotowego warunku, jeżeli Wykonawca wykaże, że
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia z sumą gwarancyjną stanowiącą równowartość co
najmniej 7 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia.

Uwaga!
−

W przypadku składania Oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie
o udzielenie Zamówienia (konsorcjum), powyższy warunek powinien spełniać co
najmniej jeden Wykonawca samodzielnie. W przypadku gdy Wykonawca będzie
polegać na zdolnościach ekonomicznych innych podmiotów – Wykonawca ma złożyć
pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji
13
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niezbędnych zasobów (Załącznik nr 10 do SIWZ) w zakresie zdolności
ekonomicznych na potrzeby wykonania Zamówienia.

11.2.

W Postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek
udziału

w

Postępowaniu,

dotyczący

braku

podstaw

do

wykluczenia

z Postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy.
Uwaga!
W przypadku składania Oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie
Zamówienia (konsorcjum), powyższy warunek powinien spełniać każdy z Wykonawców
samodzielnie.

11.3. W Postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek
udziału

w

postępowaniu

dotyczący

braku

podstaw

do

wykluczenia

z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach,
o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5) Ustawy.
Uwaga!
W przypadku składania Oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie
o udzielenie Zamówienia (konsorcjum), powyższy warunek powinien spełniać każdy
z Wykonawców samodzielnie.

Ocena spełniania warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”,
na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń wymienionych w pkt. 12. SIWZ.
12. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz, że oferowane
usługi spełniają wymogi określone przez Zamawiającego.

12.1.

W

celu

wykazania

spełniania

przez

Wykonawcę

warunków

udziału

w Postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy, do Oferty należy
dołączyć:

1)

Oświadczenie Wykonawcy, że spełnia warunki dotyczące udziału w Postępowaniu
(Załącznik numer 3 do SIWZ), z zastrzeżeniem, że w przypadku składania Oferty przez
Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie Zamówienia (konsorcjum), ww.
oświadczenie musza złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.
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2)

Aktualną koncesję, wydaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (dalej
MSWiA) zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia
(tj.: Dz.U.2014.1099) - o ochronie osób i mienia.

3)

Dokument, z którego wynika, że Wykonawca posiada status specjalistycznej
uzbrojonej formacji ochronnej wraz z pozwoleniem na broń obiektową wydany przez
właściwego terytorialnie Komendanta wojewódzkiego Policji zgodnie z rozporządzeniem
MSWiA w sprawie zasad uzbrojenia specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych i
warunków przechowywania oraz ewidencjonowania broni i amunicji (Dz.U.2015.992 j.t.).

4)

Wykaz wykonanych lub wykonywanych usług, (dalej zwany „Wykazem Usług”),
w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia,
opisanego w pkt 11.1.2) SIWZ, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania Ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których
usługi zostały wykonane, zgodny z Załącznikiem numer 4 do SIWZ. Do Wykazu Usług
należy załączyć dowody potwierdzające, że zamówienia te zostały wykonane lub są
wykonywane należycie.
Dowodami, o których mowa powyżej są:
• poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług
poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem
terminu składania Ofert;
• oświadczenie Wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym
charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa
powyżej.

Z uwagi na charakter Zamówienia, którego przedmiotem są świadczenia o charakterze
ciągłym, w przypadku wskazywania w ww. Wykazie Usług, zamówień nadal wykonywanych
(niezakończonych, będących nadal w trakcie realizacji), należy podać wartość usług
faktycznie zrealizowanych już w ramach danego świadczenia.
Uwaga!
W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego zamówienia wskazane w
Wykazie usług, zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania
dowodów należytego wykonania tych zamówień.
5)

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu Zamówienia, w zakresie
niezbędnym do wykazania spełniania warunku opisanego w pkt 11.1.3) I. lit. a) – d)
SIWZ - zgodny z Załącznikiem Nr 5 do SIWZ.

6)

Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy
usług w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania
15
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tymi zasobami – w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku opisanego w
pkt 11.1.3) II SIWZ - zgodny z Załącznikiem Nr 6 do SIWZ.
7)

Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu Zamówienia
posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania
takich uprawnień (Załącznik nr 7 do SIWZ).

8)

Opłacona polisa, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia.

12.2. W

celu

wykazania

braku

podstaw

do

wykluczenia

z

Postępowania

w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy, do Oferty należy
dołączyć:
1)

Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego (Załącznik Numer 8 do SIWZ);

2)

Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru
lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu
o art. 24 ust. 1 pkt. 2 Ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem

terminu

składania

wniosków

o

dopuszczenie

do

udziału

w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
3)

Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego
potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub
zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż na 3 miesiące przed
upływem

terminu

składania

wniosków

o

dopuszczenie

do

udziału

w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania Ofert;
4)

Aktualne

zaświadczenie

Społecznych
potwierdzające,
ubezpieczenia

lub
że

właściwego

Kasy

Rolniczego

Wykonawca

zdrowotne

oddziału

i

nie

Ubezpieczenia

zalega

społeczne,

Zakładu

lub

z

opłacaniem

potwierdzenie,

Ubezpieczeń
Społecznego
składek
że

na

uzyskał

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż na 3 (słownie: trzy) miesiące przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Postępowaniu
o udzielenie Zamówienia albo składania Ofert;
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5)

Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym
w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 Ustawy, wystawioną nie wcześniej niż na 6 miesięcy
przed upływem terminu składania Ofert;

6)

Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego, w zakresie określonym
w art. 24 ust. 1 pkt. 9 Ustawy, wystawioną nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed
upływem terminu składania Ofert;

7)

Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym
w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania Ofert.

Uwaga !
−

W przypadku składania Oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie
o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie
podlega wykluczeniu składa każdy z Wykonawców oddzielnie.

−

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału
w postępowaniu na zasobach innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji
części Zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu
w zakresie wymaganym dla Wykonawcy, określonym w pkt 12.2. Wzór
Zobowiązania innego podmiotu udostępniającego swoje zasoby Wykonawcy
stanowi Załącznik nr 10 do SIWZ.

12. 3. Ponadto, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z Postępowania,
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 Ustawy, do Oferty
należy dołączyć:
listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24
ust. 2 pkt. 5 Ustawy albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy
kapitałowej. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 9 do SIWZ.
12. 4. Uwaga! Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do wymaganych dokumentów,
stosuje się przepisy Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 19 lutego 2013 r.
w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy
oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r., poz. 231).
12. 5. W przypadku, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale
technicznym, osobach zdolnych do wykonania Zamówienia lub zdolnościach
ekonomicznych innych podmiotów, zobowiązany jest złożyć w szczególności
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pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu Zamówienia (zgodnie ze
wzorem stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ).
Oświadczenie podmiotu trzeciego, aby mogło być uznane za dowód potwierdzający
dysponowanie zasobami tego podmiotu, musi posiadać zarówno stosowną treść, z której
będzie wynikało, że podmiot ten zobowiązał się do udostępnienia Wykonawcy
określonych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu Zamówienia, jak
i formę pisemną oraz, dla swej skuteczności, musi także zostać złożone przez osobę
uprawnioną lub osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu trzeciego w powyższym
zakresie. Mając na uwadze powyższe, w przypadku złożenia zobowiązania podmiotu
trzeciego, Wykonawca zobowiązany jest również do złożenia dowodów, że osoba
podpisująca takie zobowiązanie, była uprawniona do działania w imieniu podmiotu
trzeciego (dokumenty potwierdzające uprawnienia do reprezentacji).
Ze złożonego dokumentu winien wynikać:
−

zakres zobowiązania podmiotu trzeciego;

−

rodzaj i zakres udostępnianych zasobów;

−

sposób wykorzystywania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę przy
wykonywaniu Zamówienia;

−

nazwa podmiotu (nazwa Wykonawcy), któremu zasoby zostaną udostępnione;

−

charakter stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z podmiotem trzecim;

−

okres, na który podmiot trzeci udostępnia zasoby;
a w przypadku gdy przedmiotem udostępnienia są zasoby nierozerwalnie związane
z podmiotem ich udzielającym, niemożliwe do samodzielnego obrotu i dalszego
udzielenia

bez

zaangażowania

tego

podmiotu

w

wykonanie

Zamówienia

(w szczególności dotyczy to wiedzy i doświadczenia podmiotu trzeciego), taki
dokument powinien zawierać wyraźne nawiązanie do uczestnictwa tego podmiotu
w wykonaniu Zamówienia, wraz ze wskazaniem zakresu i okresu uczestnictwa
podmiotu trzeciego w wykonaniu Zamówienia, gwarantującego realne przekazanie
zasobów, na których polega Wykonawca.
12. 6. Dokumenty, o których mowa w pkt 12.1.2), 12.1.3), 12.1.4) (dowody), 12.1.8) oraz
12.2.2)-12.2.7) powyżej, a także w pkt 12.8 mogą być przedstawione w formie
oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę (osoby)
uprawnioną (uprawnione) do reprezentowania Wykonawcy. Oświadczenia, o których
mowa w pkt. 12.1.1), 12.1.4) - 12.1.7), a także w pkt. 12.2.1) oraz 12.3. i 12.5.
powyżej, należy przedstawić w formie oryginału.
12. 7. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia oraz
w przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega
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na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy, kopie dokumentów dotyczących
odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów powinny zostać poświadczone
za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podmioty trzecie.
12. 8. W celu potwierdzenia, iż oferowane usługi spełniają wymogi określone przez
Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia:
zaświadczenia niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem
zgodności działań Wykonawcy z systemem zapewnienia jakości opartym na
normach ISO 9001:2001; 9001:2008, 9001:2009. Załączony do Oferty dokument (w
szczególności certyfikat) musi być ważny (aktualny).

13. Informacje dotyczące składania Oferty i sposobu obliczenia ceny
13.1. Na Ofertę składają się:
a) Wypełniony Formularz Oferty, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ.
b) Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału
w Postępowaniu oraz, że oferowane usługi spełniają wymogi określone przez
Zamawiającego z pkt. 12 SIWZ;
c) Pełnomocnictwo uprawniające do podpisania Oferty, o ile prawo do podpisania
Oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z Ofertą. Składane
pełnomocnictwo winno być złożone na warunkach określonych w pkt. 7 SIWZ;
d) dowód wniesienia wadium.
13.2. Oferta winna być sporządzona trwałą, czytelną techniką, w szczególności za pomocą
drukarki komputerowej, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SIWZ. Ewentualne poprawki
w tekście Oferty (skreślenia) winny być naniesione w czytelny sposób i parafowane
przez osobę uprawnioną lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
13.3. Zaleca się aby wszystkie części Oferty były trwale spięte, ponumerowane oraz
zaparafowane albo podpisane przez osobę uprawnioną lub osoby uprawnione
do reprezentowania Wykonawcy.
13.4. Ofertę należy umieścić w zapieczętowanej lub w inny trwały sposób zabezpieczonej
kopercie oznaczonej napisem:
Oferta na:
„Zamówienie publiczne na: Świadczenie usług w zakresie ochrony osób i mienia
Centrum Nauki Kopernik przez koncesjonowanego Wykonawcę w oparciu o
postanowienia ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tj.
Dz.U.2014.1099)
Nie otwierać przed dniem 29.02.2016 r., godz. 12:15
Numer postępowania: PZP/ZP/2/2016/CNK/MK”
19

Nr postępowania: PZP/ZP/2/2016/CNK/MK

Na kopercie należy podać również nazwę i adres Wykonawcy oraz opatrzyć ją pieczęcią
Wykonawcy.
13.7. Oferty w kopertach (opakowaniach) zewnętrznych, naruszonych, uszkodzonych lub
niezamkniętych w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z ich treścią przed
terminem otwarcia Ofert, nie zostaną przyjęte.
13.8. W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia koperty, Zamawiający
nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej przedterminowe
otwarcie. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone Wykonawcom.
13.9. Cena Oferty brutto winna być podana w złotych polskich. Wszelkie rozliczenia
pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym będą wykonywane w złotych polskich.
Złożenie Oferty z ceną w walucie obcej spowoduje uznanie Oferty za niezgodną
z treścią SIWZ i jej odrzucenie.
13.10. Cena Oferty powinna obejmować wszelkie prace, jakie są niezbędne dla
prawidłowego wykonania przedmiotu Zamówienia zgodnie z zakresem określonym
w SIWZ i postanowieniami wzoru Umowy, w szczególności kwotę podatku VAT,
obliczoną według stawki zgodnej z przepisami obowiązującym na dzień składnia
Ofert oraz inne niezbędne koszty ponoszone przez Wykonawcę, które pozostają w
związku z realizacją przedmiotu Zamówienia, tj. wszelkie upusty, rabaty, koszty
dostawy do siedziby Zamawiającego, itp.
1)

Ceny podane w Formularzu Oferty w pkt 1.1) zostaną przeniesione do Umowy
i będą stanowić miesięczne, ryczałtowe wynagrodzenie Wykonawcy;

2)

Cena podana w Formularzu Oferty w pkt 1.2) będzie stanowić wynagrodzenie
za dodatkową godzinę pracy pracownika ochrony w momencie, gdy Zamawiający
będzie miał takie zapotrzebowanie;

3)

Cena podana w Formularzu Oferty w pkt 1.3) będzie stanowić wynagrodzenie
za dodatkową godzinę pracy pracownika ochrony – strażaka w momencie, gdy
Zamawiający będzie miał takie zapotrzebowanie.

13.11. Ceny wyrażone w Formularzu Oferty powinny być wyrażone cyfrowo i słownie.
W przypadku rozbieżności przyjmuje się cenę wyrażoną słownie.
13.12. Wszystkie składniki cenowe określone w Ofercie powinny być liczone z dokładnością
do dwóch miejsc po przecinku.
13.13. Ceny Oferty podane przez Wykonawcę w Formularzu Oferty ustalane są na cały
okres obowiązywania Umowy i nie podlegają zmianie z wyłączeniem sytuacji opisanej
w art. 142 ust 5 Ustawy.
13.14. Zasady zaokrąglania do pełnego grosza (do dwóch miejsc po przecinku).
Zaokrągleń należy dokonywać w następujący sposób: końcówki poniżej 0,5 grosza
pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza (tj. jeżeli trzecia
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cyfra po przecinku jest mniejsza lub równa „4”, to należy zaokrąglić w dół, jeżeli
trzecia cyfra po przecinku jest równa lub większa od „5” należy zaokrąglić w górę”).
13.15. Jeżeli złożono 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. Wykonawca, składając Ofertę, 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, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

14. Termin związania Ofertą

14. 1. Termin związania Ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania Ofert
i wynosi 60 dni.
14. 2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin
związania Ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed
upływem terminu związania Ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody
na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
14. 3. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania Ofert, bieg terminu
związania Ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę
Odwoławczą orzeczenia.
15. Wymagania dotyczące wadium
15.1. Zamawiający wymaga wniesienia przez Wykonawców wadium jako zabezpieczenia
złożonej

Oferty. Wykonawca składający Ofertę wniesie wadium

w kwocie

odpowiadającej wartości 50 000,00 zł, (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).
15.2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1)

pieniądzu,

2)

poręczeniach

bankowych

lub

poręczeniach

spółdzielczej

kasy

oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze
poręczeniem pieniężnym,
3)

gwarancjach bankowych,

4)

gwarancjach ubezpieczeniowych,

5)

poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości.
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15.3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy
wskazany przez Zamawiającego.
SWIFT: BPHKPLPK
IBAN: PL 31 1060 0076 0000 3310 0017 6119
15.4. Wykonawca

jest

zobowiązany

do

wniesienia

wadium

i

do

dostarczenia

Zamawiającemu dokumentu wadium nie później niż w terminie składania Ofert.
15.5. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji, bądź poręczenia z treści
powyższych dokumentów winno wynikać bezwarunkowe zobowiązanie Gwaranta
(podmiotu, który wystawił gwarancję lub poręczenie) do wypłaty Zamawiającemu
pełnej kwoty wadium na każde pisemne żądanie Zamawiającego zgłoszone
w terminie związania Ofertą po wystąpieniu dowolnej okoliczności wskazanej
w art. 46 ust 4a lub 5 Ustawy.
15.6. W

przypadku

wadium

wnoszonego

w

postaci

gwarancji

bankowej

lub

ubezpieczeniowej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie
(konsorcjum), w ww. gwarancjach powinni być wymienieni wszyscy uczestnicy
konsorcjum.
15.7. Jeśli wadium wnoszone jest w pieniądzu, za datę wniesienia wadium Zamawiający
uzna datę uznania wpłaty na rachunku bankowym Zamawiającego.
15.8. Wadium winno być wniesione na cały okres związania Ofertą.
15.9.

Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom zgodnie z postanowieniami
art. 46 Ustawy.

16.

Miejsce oraz termin składania i otwarcia Ofert

16. 1. Termin składania Ofert upływa w dniu 29.02.2016 r. o godzinie 12:00. Oferty złożone
po tym terminie zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcy.
16. 2. Oferty należy składać w:
Centrum Nauki Kopernik
Sekretariat
ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20
00-390 Warszawa, Polska

16. 3. Przed upływem terminu składania Ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany
w złożonej Ofercie lub ją wycofać.
a)

Wykonawca może wprowadzić poprawki, zmiany, modyfikacje oraz uzupełnienia
do złożonej

Oferty

pod

warunkiem,

że

Zamawiający

otrzyma

pisemne

powiadomienie o wprowadzeniu zmian przed upływem terminu składania Ofert.
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Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych
zasad, jak składana Oferta, tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem
„ZMIANA OFERTY”. Koperty oznaczone napisem „ZMIANA OFERTY” zostaną
otwarte przy otwieraniu Oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po
stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do
Oferty.
b) Wycofanie Oferty jest możliwe pod warunkiem, że pisemne oświadczenie woli
w tym zakresie, podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji Wykonawcy,
wpłynie do Zamawiającego przed upływem terminu do składania Ofert.
Do pisemnego oświadczenia woli należy dołączyć: aktualny odpis z właściwego
rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru. W przypadku, gdy
Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do powiadomienia musi być również
załączone pełnomocnictwo określające zakres umocowania, podpisane przez
osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone zgodnie z wymaganiami
określonymi w SIWZ. Na kopercie należy dodatkowo umieścić zastrzeżenie
„WYCOFANIE OFERTY”.
16. 4. Otwarcie Ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Warszawie (00-390), przy
ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20,

w dniu, w którym upłynie termin ich składania,

o godzinie 12:15.

17 Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze Oferty oraz
ocena Ofert
17.1.

Komisja przetargowa podda ocenie jedynie Oferty niepodlegające odrzuceniu
złożone przez Wykonawców niepodlegających wykluczeniu.

17.2.

Przy

wyborze

najkorzystniejszej

Oferty

Zamawiający

będzie

kierował

się

następującymi kryteriami i ich wagami oraz w następujący sposób będzie oceniać
spełnianie kryteriów:
1)

„Cena (z podatkiem VAT)” – 80%

W kryterium „Cena (z podatkiem VAT)” – 80%, Wykonawca otrzyma od 0 do 80 punktów.
Kryterium to składa się z trzech podkryteriów, w tym:
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Lp. podkryterium
„Cena
(z podatkiem VAT)”

Podkryterium

Waga tj. największa
liczba
punktów
możliwa do uzyskania
przez
Wykonawcę,
którą
Zamawiający
może
przyznać
Ofercie,
oceniając
stopień
spełnienia
podkryterium

CENA I

miesięczna cena z podatkiem
VAT

70

CENA II

cena z podatkiem VAT za jedną
roboczogodzinę pracy jednego
pracownika ochrony

5

CENA III

cena z podatkiem VAT za jedną
roboczogodzinę pracy jednego
pracownika ochrony – strażaka

5

Pod pojęciem „miesięczna cena z podatkiem VAT” (podkryterium I) dla potrzeb
porównania Ofert rozumie się miesięczne ryczałtowe wynagrodzenie Wykonawcy.
Pod pojęciem „cena z podatkiem VAT za 1 roboczogodzinę pracy 1 pracownika
ochrony” lub „cena z podatkiem VAT za 1 roboczogodzinę pracy 1 pracownika
ochrony – strażaka” (podkryterium II i III) dla potrzeb porównania Ofert rozumie się
wynagrodzenie za dodatkową godzinę pracy pracownika ochrony lub strażaka w momencie
kiedy Zamawiający będzie miał takie zapotrzebowanie.

Ocena punktowa w zakresie wymienionych wyżej podkryteriów, zostanie dokonana zgodnie
z formułą: 1 punkt = 1%
2)

Liczba należycie wykonanych usług – 20 %

W związku z faktem, iż przedmiot Zamówienia jest usługą o charakterze niepriorytetowym
określoną na podstawie art. 2a Ustawy (w kategorii 23 – usługi detektywistyczne
i bezpieczeństwa, z wyjątkiem usług samochodów opancerzonych), Zamawiający ustala
przedmiotowe kryterium oceny Ofert na podstawie właściwości Wykonawcy.
W kryterium „Liczba należycie wykonanych usług” – 20%, Wykonawca otrzyma od 0 do
20 punktów.
Ocena punktowa w zakresie wyżej wymienionym kryterium zostanie dokonana zgodnie
z formułą: 1 punkt = 1%
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17.3.

Ofercie, w poszczególnych kryteriach i podkryteriach, przyznane zostaną punkty
według następujących zasad:

1) Kryterium „Cena (z podatkiem VAT)”
a) Ocena punktowa podkryterium CENA I - miesięczna cena z podatkiem VAT,
dokonana zostanie zgodnie z następującym wzorem:

CENA I =

miesięczna cena z podatkiem VAT oferty najtańszej
________________________________________________ X 70 pkt
miesięczna cena z podatkiem VAT oferty ocenianej

miesięczna cena (z podatkiem VAT) = (a) miesięczna cena (z podatkiem VAT) + b)
miesięczna cena (z podatkiem VAT))/2

b) Ocena punktowa podkryterium CENA II - cena z podatkiem VAT za jedną
roboczogodzinę pracy jednego pracownika ochrony, dokonana zostanie
zgodnie z następującym wzorem:

cena z podatkiem VAT za jedną roboczogodzinę pracy jednego
pracownika ochrony oferty najtańszej
CENA II = ___________________________________________________

X 5 pkt

cena z podatkiem VAT za jedną roboczogodzinę pracy jednego
pracownika ochrony oferty ocenianej

c) Ocena punktowa podkryterium CENA III - cena z podatkiem VAT za jedną
roboczogodzinę

pracy

jednego

pracownika

ochrony

–

strażaka,

dokonana zostanie zgodnie z następującym wzorem:

cena z podatkiem VAT za jedną roboczogodzinę pracy jednego
pracownika ochrony (strażaka) oferty najtańszej
CENA III = __________________________________________________

X 5 pkt

cena z podatkiem VAT za jedną roboczogodzinę pracy jednego
pracownika ochrony (strażaka) oferty ocenianej
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d) Ocena punktowa kryterium „CENA Z PODATKIEM VAT” zostanie
obliczona zgodnie z następującym wzorem:

CENA z podatkiem VAT = CENA I + CENA II + CENA III
e) Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc
po przecinku.
2) Kryterium „Liczba należycie wykonanych usług”
a) Ocena punktowa kryterium „Liczba należycie wykonanych usług” – 20% dokonana
zostanie następująco:
gdy ilość usług wykazanych przez Wykonawcę w Wykazie Usług (załącznik nr 4 do
SIWZ), spełniających warunek udziału w postępowaniu w zakresie pojedynczej usługi
opisanej w pkt 11.1.2) SIWZ :
−

będzie mieściła się w przedziale 4 - 6, Wykonawca otrzyma 5 punktów,

−

będzie mieściła się w przedziale 7 - 9, Wykonawca otrzyma 10 punktów,

−

będzie większa lub równa 10, Wykonawca otrzyma 20 punktów.
4 - 6 usług = 5 pkt.
7 - 9 usług = 10 pkt.
≥10 usług = 20 pkt.

b) Zamawiający wymaga, aby dokumenty potwierdzające, że usługi podlegające ocenie
w kryterium „Liczba należycie wykonanych usług” zostały dołączone do
Załącznika nr 4 do SIWZ.
c) Zamawiający informuje, że dokumenty wymienione w pkt. 2b) powyżej nie podlegają
uzupełnieniu i wyjaśnieniu na podstawie art. 26 ust 3 lub 4 Ustawy, tj. dokumenty
potwierdzające należyte wykonanie usług, które Wykonawca wykazuje na potrzeby
oceny Ofert, z wyłączeniem wykazania spełniania warunku udziału w Postępowaniu,
określonego w pkt 11.1.2 SIWZ.

17.4.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana Oferta, która po zsumowaniu punktów
przyznanych w ramach poszczególnych kryteriów uzyska najwyższą liczbę punktów
spośród wszystkich Ofert z zastrzeżeniem pkt 17.1. SIWZ.

18. Wzór Umowy
18.1.

Wzór Umowy stanowi Załącznik nr 11 do SIWZ.
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18.2.

Wykonawca, który przedstawił najkorzystniejszą Ofertę, będzie zobowiązany
do podpisania Umowy zgodnej ze wzorem Umowy.

18.3.

Zgodnie z art. 144 Ustawy, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania
istotnych

zmian

postanowień

Umowy

w

stosunku

do

treści

Oferty,

na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku:
1)

gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmiany stawki VAT,
przy czym zmianie ulegnie kwota VAT i kwota brutto;

2)

wystąpienia siły wyższej, co uniemożliwia wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie
z SIWZ;

3)

zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym
wpływ na realizację przedmiotu Zamówienia;

4)

zmian treści o charakterze informacyjno-instrukcyjnym, niezbędnych dla sprawnej
realizacji przedmiotu Zamówienia;

5)

zmiany związane z przyjętym Planem Ochrony CNK;

6)

zmiany osób wyznaczonych ze strony Wykonawcy do realizacji przedmiotu
Zamówienia (zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SIWZ - Wykaz Osób),
w przypadkach:
a) śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych;
b) jeżeli zmiana tych osób stanie się konieczna z jakichkolwiek przyczyn
niezależnych od Wykonawcy.
z zastrzeżeniem, iż w przypadku zmiany osób określonych w pkt. 6 powyżej,
nowe osoby powołane do pełnienia w/w obowiązków muszą spełniać wymagania
określone w szczegółowym opisie przedmiotu Zamówienia, dla danej funkcji.

18.4.

19.

Ponadto Zamawiający przewidział zmiany w §16 Wzoru Umowy.

Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze Oferty
w celu zawarcia Umowy.

19.1.

Osoby reprezentujące Wybranego Wykonawcę przy podpisywaniu Umowy powinny
przedłożyć dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania Umowy, o ile
umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów przekazanych uprzednio w ramach
Postępowania.

19.2.

Zamawiający zawrze Umowę z wybranym Wykonawcą w terminie i miejscu
wskazanym w zaproszeniu do podpisania Umowy, z uwzględnieniem postanowień
art. 94 ust. 1 i 2 Ustawy.
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19.3.

Jeżeli Wykonawca, którego Oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia
Umowy, Zamawiający może wybrać Ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych
Ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny chyba, że zachodzą
przesłanki powodujące unieważnienie Postępowania, o których mowa w art. 93 ust 1.
Ustawy.

19.4.

Wykonawca,

którego

Oferta

zostanie

wybrana

zobowiązany

będzie,

przed

podpisaniem Umowy, wnieść zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zgodnie
z postanowieniami pkt. 20 SIWZ;
19.5.

Przed podpisaniem Umowy Wykonawca ma obowiązek przedstawienia aktualnej,
opłaconej polisy ubezpieczenia OC na kwotę co najmniej 7 000 000,00 zł (słownie:
siedem milionów złotych) na jedno i wszystkie zdarzenia oraz polisy ubezpieczenia
kontraktowego, dedykowanego do zawieranej w wyniku niniejszego Postępowania
umowy, o wartości sumy gwarantowanej w wysokości 7 000 000,00 zł (słownie
złotych: siedem milionów).

19.6.

W przypadku posiadania krótszego okresu ubezpieczenia niż termin realizacji
przedmiotu Zamówienia, Wykonawca zobowiązany będzie przedstawić oświadczenie,
w którym zobowiąże się do przedłużenia ubezpieczenia od odpowiedzialności
cywilnej z tytułu prowadzonej działalności związanej z przedmiotem Zamówienia
z sumą gwarancyjną, stanowiącą równowartość co najmniej 7 000 000,00 zł (słownie:
siedem milionów złotych) na jedno i wszystkie zdarzenia na cały okres realizacji
przedmiotu Zamówienia

19.7.

W przypadku, gdy Wykonawca posiada polisę w innej walucie niż w złotych polskich,
Zamawiający dokona przeliczenia wartości ubezpieczenia w innej walucie, na złote
polskie – na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych
określonego w Tabeli A Kursów Narodowego Banku Polskiego, z dnia wydania tego
dokumentu.

19.8.

Wykonawca, którego Oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza, zobowiązany
będzie przed podpisaniem Umowy przedłożyć zaświadczenia o wpisie do rejestru
ewidencji Kwalifikowanych Pracowników Ochrony MSWiA dotyczące pracowników
ochrony skierowanych do realizacji niniejszego Zamówienia, od których wymagany
jest ww. wpis, zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt 17 Szczegółowego opisu
przedmiotu zamówienia.

19.9.

Przed podpisaniem Umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu imienny wykaz
wszystkich pracowników Wykonawcy, dedykowanych do realizacji przedmiotu
Umowy, którzy będą świadczyć usługę na posterunkach wskazanych w tabeli w pkt
17 załącznika nr 1 do SIWZ.
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19.10. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia,
których Oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, Wykonawcy zobowiązani są
przed zawarciem Umowy do przedłożenia Zamawiającemu Umowy regulującej ich
współpracę.
20. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy
20.1.

Wybrany Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania Umowy
w wysokości 6 % całkowitej wartości Umowy brutto, o której mowa w § 8 ust. 8
wzoru Umowy.

20.2.

Do dnia zawarcia Umowy Wykonawca jest obowiązany wnieść zabezpieczenie
należytego wykonania Umowy w całości.

20.3.

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy może być wnoszone według wyboru
Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 ze zm.).

20.4.

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia
należytego wykonania Umowy, na jedną lub kilka form określonych w pkt 20.3. SIWZ.
Za zgodą Zamawiającego Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia
na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 2 Ustawy. Zamiana formy
zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokości.

20.5.

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy wnoszone w pieniądzu, w złotych
polskich, Wykonawca wpłaca przelewem na następujący rachunek bankowy
Zamawiającego:
SWIFT: BPHKPLPK
IBAN: PL 31 1060 0076 0000 3310 0017 6119

20.6.

Zamawiający

będzie

upoważniony

do

pobrania

części

lub

całości

kwoty

zabezpieczenia w celu pokrycia swoich roszczeń wobec Wykonawcy, z tytułu
niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy – po uprzednim pisemnym
poinformowaniu

Wykonawcy

o

wysokości

i przyczynach

skorzystania

z zabezpieczenia.
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20.7.

Zamawiający

zwraca

zabezpieczenie

wniesione

w

pieniądzu

z

odsetkami

wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane,
pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniędzy za rachunek bankowy Wykonawcy.
20.8.

Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane,
pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniędzy za rachunek bankowy Wykonawcy.

21. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcom
Wykonawcom oraz osobom i podmiotom określonym w Ustawie, których interes prawny
w uzyskaniu Zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów Ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane
w Dziale VI Ustawy.

Zatwierdzam:

11.02.2016 r.

Ewa Kloc
Dyrektor Administracyjny Centrum Nauki Kopernik
Jolanta Brzywczy
z-ca Dyrektora Administracyjnego
Główna Księgowa Centrum Nauki Kopernik

(data i podpis Kierownika Zamawiającego)
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ZAŁĄCZNIK nr 2 do SIWZ

FORMULARZ OFERTY

............................................ ..............................., dnia ....................... 2016 r.
(Nazwa i adres Wykonawcy)

Ja/My** niżej podpisany/ni** ..................................................……………… jako uprawniony/ni
** do działania w imieniu i na rzecz Wykonawcy wskazanego wyżej, w odpowiedzi
na ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego na: „Zamówienie publiczne na: Świadczenie usług w zakresie
ochrony osób i mienia Centrum Nauki Kopernik przez koncesjonowanego Wykonawcę
w oparciu o postanowienia ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia
(tj. Dz.U.2014.1099)”, składam/my** przedmiotową Ofertę.

1.

Oferuję/my** wykonanie niniejszego zamówienia zgodnie z wymogami: SIWZ,
wyjaśnień i jej zmian za:
1)
a) w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 31 października 2016 r.
miesięczna cena (bez podatku VAT) wynosi …………....…………….. zł
słownie:………………………………………………..…………….……….…………….złotych
podatek VAT wynosi: …………. zł, słownie: …………………………………………. złotych
wg stawki ….%♣
miesięczna cena (z podatkiem VAT) wynosi ………………….………….. zł
słownie:………………………………………………..………….………….…………….złotych,
w tym:
a. wynagrodzenie za usługi ochrony świadczone na stanowisku opisanym w
poz. nr 6 z tabeli 17.1 z załącznika nr 1 do SIWZ ………………………
złotych

netto

(słownie

netto:………………………………………..….),

powiększone

złotych
o

kwotę

należnego podatku VAT, który wynosi: …………. zł (wg stawki ….%), co
stanowi kwotę brutto ……………………… złotych (słownie złotych
brutto:………………………………………………………) oraz

♣

należy wstawić stawkę podatku VAT aktualną na dzień składania ofert. Zamawiający przewidział w pkt. 18.3 SIWZ zapis
umożliwiający zmianę stawki podatku VAT w trakcie realizacji umowy w przypadku zaistnienia takiej potrzeby
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b. wynagrodzenie za pozostałe usługi ochrony ……………………… złotych
netto (słownie złotych netto:…………………………..….), powiększone o
kwotę należnego podatku VAT, który wynosi: …………. zł (wg stawki
….%), co stanowi kwotę brutto ……………………… złotych (słownie
złotych brutto:………………………………………………….…)
b) w terminie od dnia 1 listopada 2016 r. do końca terminu świadczenia usługi, o
którym mowa w § 10 ust. 1 Umowy miesięczna cena (bez podatku VAT) wynosi
…………....…………….. zł
słownie:………………………………………………..…………….……….…………….złotych
podatek VAT wynosi: …………. zł, słownie: …………………………………………. złotych
wg stawki ….%♣
miesięczna cena (z podatkiem VAT) wynosi ………………….………….. zł
słownie:………………………………………………..………….………….…………….złotych,

w

tym:
a. wynagrodzenie za usługi ochrony świadczone na stanowisku opisanym w
poz. nr 6 z tabeli 17.1 z załącznika nr 1 do SIWZ ………………………
złotych

netto

(słownie

netto:………………………………………..….),

powiększone

złotych
o

kwotę

należnego podatku VAT, który wynosi: …………. zł (wg stawki ….%), co
stanowi kwotę brutto ……………………… złotych (słownie złotych
brutto:………………………………………………………) oraz
b.

wynagrodzenie za pozostałe usługi ochrony ……………………… złotych
netto (słownie złotych netto:…………………………..….), powiększone o
kwotę należnego podatku VAT, który wynosi: …………. zł (wg stawki
….%), co stanowi kwotę brutto ……………………… złotych (słownie
złotych brutto:………………………………………………….…)

Pod pojęciem miesięczna cena (z podatkiem VAT) dla potrzeb porównania ofert
rozumie się uśrednione miesięczne ryczałtowe wynagrodzenie Wykonawcy
2) cena (bez podatku VAT) za jedną roboczogodzinę pracy jednego pracownika
ochrony wynosi …………….………….. zł
słownie:………………………………………………..………….………….…………….złotych
podatek VAT wynosi: …………. zł, słownie: …………………………………………. złotych
wg stawki ….%♣
♣

należy wstawić stawkę podatku VAT aktualną na dzień składania ofert. Zamawiający przewidział w pkt. 18.3 SIWZ zapis
umożliwiający zmianę stawki podatku VAT w trakcie realizacji umowy w przypadku zaistnienia takiej potrzeby
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cena z podatkiem VAT za jedną roboczogodzinę pracy jednego pracownika
ochrony wynosi

……………………….. zł

słownie:………………………………………………..…………………...……………….złotych
Pod pojęciem cena z podatkiem VAT za 1 roboczogodzinę pracy 1 pracownika
ochrony dla potrzeb porównania ofert rozumie się wynagrodzenie za dodatkową
godzinę pracy pracownika ochrony w momencie kiedy Zamawiający będzie miał
takie zapotrzebowanie.
3) cena (bez podatku VAT) za jedną roboczogodzinę pracy jednego pracownika
ochrony - strażaka wynosi ……………………….. zł
słownie:………………………………………………..……………………...…………….złotych
podatek VAT wynosi: …………. zł, słownie: …………………………………………. złotych
wg stawki ….%♣
cena z podatkiem VAT za jedną roboczogodzinę pracy jednego pracownika
ochrony - strażaka wynosi

……………………….. zł

słownie:………………………………………………..……………….…………….…….złotych
Pod pojęciem cena z podatkiem VAT za 1 roboczogodzinę pracy 1 pracownika
ochrony - strażaka dla potrzeb porównania ofert rozumie się wynagrodzenie za
dodatkową godzinę pracy pracownika ochrony - strażaka w momencie kiedy
Zamawiający będzie miał takie zapotrzebowanie

Oświadczam/my**, że:
1
1.1

rozpocznę/rozpoczniemy** realizację przedmiotu Zamówienia w terminie 3 dni od dnia
zawarcia Umowy, nie wcześniej jednak niż w dniu 1 kwietnia 2016 r.

1.2

będę/będziemy** świadczyć przedmiot Zamówienia przez okres 24 miesięcy od dnia
podpisania Umowy;

2

zobowiązuję/my** się wykonać przedmiot Zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu
Zamówienia, określonym w SIWZ oraz na warunkach określonych we wzorze Umowy;

3

zapoznałem/zapoznaliśmy** się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia
(w tym z jej zmianami oraz ze wzorem Umowy) i nie wnoszę/wnosimy** do niej
żadnych zastrzeżeń oraz przyjmuję/przyjmujemy** warunki w niej zawarte oraz
zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty;
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4

Oświadczam/my**, że jestem/jesteśmy** związany/ni** niniejszą Ofertą przez okres 60
(słownie: sześćdziesięciu) dni od daty upływu terminu składania Ofert.

5

Oświadczam/my**,
w wysokości

przedmiotowa

że

………..

złotych,

a

Oferta

została

wadium

zabezpieczona

wadium

wniesione

w formie:

zostało

………………………………………………………...………………………………………......
6

Wpłacone

wadium

prosimy

zwrócić

na

nasz

rachunek

bankowy

lub

adres:……………………………………………………………………………………………...
(podać nazwę banku oraz numer konta - dla wnoszących wadium w pieniądzu)
7

W

przypadku

wybrania

naszej

Oferty,

jako

najkorzystniejszej,

zobowiązuję/zobowiązujemy** się do zawarcia Umowy w miejscu i terminie
wskazanym przez Zamawiającego.
7.1

Oferta została złożona na ……………………….. stronach.

8

Niniejszym informuję, iż informacje składające się na Ofertę, zawarte na stronach
................................ stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być ogólnie
udostępnione. ***

9

Oświadczam/my**,

że

nie

wszczęto

wobec

mnie/nas**

postępowania

administracyjnego w kierunku cofnięcia koncesji ani w kierunku cofnięcia
pozwolenia na broń obiektową.
10 Wszelką korespondencję w sprawie Postępowania należy kierować na poniższy adres:
.………………………………………………………………………………………………………......
Adres e-mail: ………………………………………………………………………..….……………
Nr telefonu: ……………………
Nr fax:………………………….

11 Integralną część Oferty stanowią:
•

oświadczenia
w Postępowaniu

i

dokumenty
oraz

potwierdzające

potwierdzające,

że

spełnianie
oferowane

warunków
usługi

udziału

odpowiadają

wymaganiom określonym przez Zamawiającego;
•

dowód wniesienia wadium;

•

pełnomocnictwo do podpisania Oferty*.
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……………..............................................................
(data i podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy)

_________________________________
*

składane w sytuacjach wskazanych w SIWZ;

**

niepotrzebne skreślić;

***

jeżeli informacje składające się na Ofertę nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, to Wykonawca nie wypełnia pkt 8. Jeżeli Wykonawca
zastrzeże informacje w Ofercie jako tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji musi wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa.
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ZAŁĄCZNIK nr 3 do SIWZ

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)
OŚWIADCZENIE
O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Ja/My* - niżej podpisany/ni* działając w imieniu i na rzecz:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
pełna nazwa (firma) i dokładny adres Wykonawcy
składając Ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest:
Zamówienie publiczne na: Świadczenie usług w zakresie ochrony osób i mienia
Centrum Nauki Kopernik przez koncesjonowanego Wykonawcę w oparciu o
postanowienia ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tj.
Dz.U.2014.1099). Numer postępowania: PZP/ZP/2/2016/CNK/MK
Oświadczam/my*, że spełniam/my* warunki ubiegania się o zamówienie publiczne
na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), a w tym:
1.

posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2.

posiadamy wiedzę i doświadczenie do wykonanie zamówienia;

3.

dysponujemy

odpowiednim

potencjałem

technicznym

oraz

osobami

zdolnymi

do wykonania zamówienia;
4.

znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia.

Miejsce i data
_____________________________________________________________________________

*

(podpis/y osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy na podstawie
właściwego rejestru lub pełnomocnictwa)
niepotrzebne skreślić
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ZAŁĄCZNIK nr 4 do SIWZ

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

WYKAZ WYKONANYCH LUB WYKONYWANYCH USŁUG
Ja/My* niżej podpisany/i* działając w imieniu i na rzecz:
pełna nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców
składając Ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego
przedmiotem jest:
Zamówienie publiczne na: Świadczenie usług w zakresie ochrony osób i mienia Centrum Nauki Kopernik przez koncesjonowanego
Wykonawcę w oparciu o postanowienia ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tj. Dz.U.2014.1099)
Numer postępowania: PZP/ZP/2/2016/CNK/MK
oświadczam/y*, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –
w tym okresie wykonałem/wykonaliśmy(*) lub wykonuję/wykonujemy(*), następujące zamówienia na usługi, polegające na całodobowej ochronie
osób i mienia - świadczenie każdej z usług przez 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu, w sposób ciągły -, w budynkach użyteczności
publicznej (w szczególności w obiektach takich jak: urzędy, budynki biurowe i socjalne, szkoły, szpitale, urzędy, urzędy skarbowe, muzea,
banki, obiekty handlowe z wyłączeniem magazynów, hal, wiat, parkingów itp.) o powierzchni, co najmniej 15 000 metrów kwadratowych, przy
czym wartość każdej z usług była równa lub większa od wartości stanowiącej równowartość 1 500 000,00 zł netto.
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Pełna nazwa oraz adres odbiorcy
Lp.
1

Przedmiot usługi z
podaniem powierzchni
obiektu chronionego
2

Termin wykonania lub
wykonywania usługi
3

Całkowita wartość netto
zrealizowanego
zamówienia
4

1
2
3

Uwaga! Do wykazu należy załączyć dowody potwierdzające, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie, np. listy
referencyjne.

Miejsce i data __________________________________________________________________________________
(podpis/y osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawc(y/ów) na podstawie właściwego rejestru lub pełnomocnictwa)
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ZAŁĄCZNIK nr 5 do SIWZ

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

WYKAZ OSÓB,
które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

Ja/My* niżej podpisany/i* działając w imieniu i na rzecz:

_________________________________________________________________________
pełna nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców
składając Ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego
przedmiotem jest:
Zamówienie publiczne na: Świadczenie usług w zakresie ochrony osób i mienia Centrum Nauki Kopernik przez koncesjonowanego
Wykonawcę w oparciu o postanowienia ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tj. Dz.U.2014.1099)
Numer postępowania: PZP/ZP/2/2016/CNK/MK
Oświadczam(y), że dysponuję (dysponujemy) osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, odpowiadającymi warunkowi postawionemu
w pkt. 11.2.I) lit. a) - d) SIWZ, tj.:
Oświadczam, że:
a) dysponuję(emy) minimum 3 osobami:
•

posiadającymi udokumentowane szkolenie Inspektorów pożarnictwa lub kurs na strażaka,

•

posiadającymi co najmniej trzy lata doświadczenia w pracy w obiektach na stanowisku strażaka oraz
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•

wykazującymi się znajomością obsługi central p.poż.

w celu zapewnienia stałego, całodobowego dyżuru strażaka dyżurnego na terenie Nieruchomości
Lp

1.

Imię i nazwisko osoby
uczestniczącej w
wykonywaniu
zamówienia

Kwalifikacje zawodowe, doświadczenie,
wykształcenie, posiadane uprawnienia
wraz z podaniem nr uprawnień,
certyfikatów, zaświadczeń itp.

Zakres powierzonych
czynności przy
realizacji zamówienia

…………………………………………………
…………………………………………………
………………………………………………….
Nr uprawnień/certyfikatu/zaświadczenia*
itp..……………………………………………

2.

…………………………………………………
…………………………………………………
………………………………………………….
Nr uprawnień/certyfikatu/zaświadczenia*
itp..……………………………………………

3.

…………………………………………………
…………………………………………………
………………………………………………….
Nr uprawnień/certyfikatu/zaświadczenia*
itp..……………………………………………
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Podstawa do
dysponowania daną
osobą

Nr postępowania: PZP/ZP/2/2016/CNK/MK

b) dysponuję(emy) minimum 3 osobami:
•

posiadającymi wpis do ewidencji Kwalifikowanych Pracowników Ochrony,

•

posiadającymi co najmniej 2 letnie doświadczenie w pracy na stanowisku operatora obsługującego system CCTV, oraz

•

wykazującymi się umiejętnością obsługi komputera, w tym poczty elektronicznej oraz aplikacji Widows (word, excel)

w celu zapewnienia stałego, całodobowego monitoringu i obsługi urządzeń systemu CCTV
Lp.

1.

2.

Imię i nazwisko osoby
uczestniczącej w
wykonywaniu
zamówienia

Kwalifikacje zawodowe, doświadczenie,
Zakres powierzonych
wykształcenie, posiadane uprawnienia wraz z czynności przy
podaniem nr uprawnień, certyfikatów,
realizacji zamówienia
zaświadczeń itp.

………………………………………………………
………………………………………………………
……………………………………………………….
Nr
uprawnień/certyfikatu/zaświadczenia*
itp..…………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
……………………………………………………….
Nr
uprawnień/certyfikatu/zaświadczenia*
itp..…………………………………………………

3.

………………………………………………………
………………………………………………………
……………………………………………………….
Nr
uprawnień/certyfikatu/zaświadczenia*
itp..…………………………………………………
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Podstawa do
dysponowania daną osobą

Nr postępowania: PZP/ZP/2/2016/CNK/MK

c) dysponuję(emy) minimum 2, dwuosobowymi grupami interwencyjnymi organizacyjnie mogącą podjąć interwencję w czasie nie
dłuższym niż 10 minut od chwili otrzymania zgłoszenia;
d) dysponuję(emy) co najmniej 3 pracownikami do sprawowania funkcji pracowników zarządzających ochroną Centrum Nauki Kopernik:
• posiadającymi wpis do ewidencji Kwalifikowanych Pracowników Ochrony;
• posiadającymi co najmniej 2 letnie doświadczenie w pracy jako pracownik zarządzający ochroną (dowódca zmiany),
posiadającymi doświadczenie w szkoleniu podległych pracowników w zakresie:

•
Lp.

1.

i.

zapoznania z chronionym obiektem,

ii.

zapoznania i przeszkolenia pracowników z procedur i instrukcji obowiązujących w chronionym obiekcie,

iii.

zasad dokumentowania zdarzeń;

wykazującymi się umiejętnością obsługi komputera, w tym poczty elektronicznej oraz aplikacji Windows (word, excel).

Imię i nazwisko osoby
uczestniczącej w
wykonywaniu
zamówienia

Kwalifikacje zawodowe,
doświadczenie, wykształcenie,
posiadane uprawnienia wraz z
podaniem nr uprawnień,
certyfikatów, zaświadczeń itp.

Zakres powierzonych
czynności przy realizacji
zamówienia

……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
Nr
uprawnień/certyfikatu/zaświadczenia
* itp..………………………………………
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dysponowania daną
osobą

Nr postępowania: PZP/ZP/2/2016/CNK/MK

……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
2.
Nr
uprawnień/certyfikatu/zaświadczenia
* itp..………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
3.

Nr
uprawnień/certyfikatu/zaświadczenia
* itp..………………………………………

* należy wybrać właściwy dokument lub wpisać odpowiedni, jeśli nie jest to którykolwiek spośród wymienionych.

Miejsce i data __________________________________________________________________________________
(podpis/y osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawc(y/ów) na podstawie właściwego rejestru lub pełnomocnictwa)
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ZAŁĄCZNIK nr 6 do SIWZ

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

WYKAZ NARZĘDZI,
wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych

Ja/My* niżej podpisany/i* działając w imieniu i na rzecz:

_________________________________________________________________________
pełna nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców
składając Ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego
przedmiotem jest:
Zamówienie publiczne na: Świadczenie usług w zakresie ochrony osób i mienia Centrum Nauki Kopernik przez koncesjonowanego
Wykonawcę w oparciu o postanowienia ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tj. Dz.U.2014.1099)
Numer postępowania: PZP/ZP/2/2016/CNK/MK
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Niniejszym oświadczam(y), że:
Podstawa do dysponowania

a)

dysponuję Alarmowym Centrum Odbiorczym (ACO), do którego
Zamawiający podłączy system sygnalizacji napadu;

b)

dysponuję Alarmowym Centrum Odbiorczym monitorującym
systemy sygnalizacji pożaru

Miejsce i data __________________________________________________________________________________
(podpis/y osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawc(y/ów) na podstawie właściwego
rejestru lub pełnomocnictwa)
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ZAŁĄCZNIK nr 7 do SIWZ

pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE, ŻE OSOBY, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU
ZAMÓWIENIA POSIADAJĄ WYMAGANE UPRAWNIENIA

Ja/My* - niżej podpisany/ni* działając w imieniu i na rzecz:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
pełna nazwa (firma) i dokładny adres Wykonawcy
składając Ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest:
Zamówienie publiczne na: Świadczenie usług w zakresie ochrony osób i mienia
Centrum Nauki Kopernik przez koncesjonowanego Wykonawcę w oparciu o
postanowienia ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tj.
Dz.U.2014.1099)
Numer postępowania: PZP/ZP/2/2016/CNK/MK

Oświadczam/my*, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu Zamówienia posiadają
wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

Miejsce i data
_____________________________________________________________________________
(podpis/y osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy na podstawie
właściwego rejestru lub pełnomocnictwa)
*

niepotrzebne skreślić
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ZAŁĄCZNIK nr 8 do SIWZ

pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE
O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Ja/My* - niżej podpisany/ni* działając w imieniu i na rzecz:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
pełna nazwa (firma) i dokładny adres Wykonawcy

składając Ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego na:
Zamówienie publiczne na: Świadczenie usług w zakresie ochrony osób i mienia
Centrum Nauki Kopernik przez koncesjonowanego Wykonawcę w oparciu o
postanowienia ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tj.
Dz.U.2014.1099). Numer postępowania: PZP/ZP/2/2016/CNK/MK
Oświadczam/my*, że nie podlegam/my* wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24
ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednoloty: Dz. U.
z 2013 r., poz. 907 ze zm.).

Miejsce i data
_____________________________________________________________________________
(podpis/y osoby lub osób uprawnionych do
reprezentowania
Wykonawcy
na
podstawie
właściwego rejestru lub pełnomocnictwa)

*

niepotrzebne skreślić
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ZAŁĄCZNIK nr 9 do SIWZ
(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)
OŚWIADCZENIE
O PRZYNALEŻNOŚCI/BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI*
DO GRUPY KAPITAŁOWEJ
Ja/My - niżej podpisany/ni działając w imieniu i na rzecz:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
pełna nazwa (firma) i dokładny adres Wykonawcy
składając Ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego na:
„Zamówienie publiczne na: Świadczenie usług w zakresie ochrony osób i mienia
Centrum Nauki Kopernik przez koncesjonowanego Wykonawcę w oparciu o
postanowienia ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tj.
Dz.U.2014.1099). Nr postępowania: PZP/ZP/2/2016/CNK/MK.

Na podstawie art. 26 ust. 2 d ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) – dalej „Ustawa“, oświadczam/my, że:
należę/my
nie należę/my*
do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 Ustawy:
_______________________________________________________________________**
(nazwa grupy kapitałowej, w skład której wchodzi Wykonawca)
do której należą następujące podmioty:
Lp.

Pełna nazwa (firma) i dokładny adres podmiotów wchodzących w skład
jednej grupy kapitałowej

Miejsce i data
___________________________________________________________________________
(podpis/y osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)
*

niepotrzebne skreślić

**

powielić nazwę oraz tabelę w zależności od ilości grup kapitałowych, w skład których wchodzi
Wykonawca
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ZAŁĄCZNIK numer 10 do SIWZ

ZOBOWIĄZANIE
innego podmiotu udostępniającego swoje zasoby Wykonawcy

Ja/My* - niżej podpisany/ni* działając w imieniu i na rzecz:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
pełna nazwa (firma) i dokładny adres podmiotu trzeciego udostępniającego zasoby

zobowiązujemy się do oddania, w rozumieniu art. 26 ust. 2b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.
U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), do dyspozycji:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(pełna nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy, któremu inny podmiot udostępnia swoje zasoby)

zasobów w zakresie: posiadania wiedzy i doświadczenia* oraz/ lub potencjału technicznego*, oraz/ lub osób zdolnych do wykonania
zamówienia* oraz/ lub zdolności ekonomicznych* na:
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„Zamówienie publiczne na: Świadczenie usług w zakresie ochrony osób i mienia Centrum Nauki Kopernik przez koncesjonowanego
Wykonawcę w oparciu o postanowienia ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tj. Dz.U.2014.1099)
Nr postępowania: PZP/ZP/2/2016/CNK/MK

na potrzeby wykonania ww. zamówienia:

Lp.

1

2

Zakres udostępnianych zasobów

Sposób wykorzystania
zasobów przy
wykonywaniu
zamówienia

Charakter stosunku, jaki
będzie łączył Wykonawcę
z innym podmiotem
( np. umowa o pracę,
umowa przedwstępna,
umowa o dzieło itp.)

Okres udziału innego
podmiotu przy
wykonywaniu
zamówienia
(faktyczny okres, przez
który inny podmiot
udostępni wykonawcy
swoje zasoby)

* Wiedza i doświadczenie:
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………

……………………………..
……………………………..
……………………………..
……………………………..
……………………………..
……………………………...

……………………………..
……………………………..
……………………………..
……………………………..
……………………………..
……………………………...

……………………………..
……………………………..
……………………………..
……………………………..
……………………………..
……………………………...

* Potencjał techniczny:
…………………………………………………….
…………………………………………………….
…………………………………………………….
…………………………………………………….
…………………………………………………….

……………………………..
……………………………..
……………………………..
……………………………..
……………………………..

……………………………..
……………………………..
……………………………..
……………………………..
……………………………..

……………………………..
……………………………..
……………………………..
……………………………..
……………………………..
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4.

*Osoby zdolne do wykonania zamówienia
…………………………………………………….
…………………………………………………….
…………………………………………………….
…………………………………………………….
…………………………………………………….

……………………………..
……………………………..
……………………………..
……………………………..
……………………………..

……………………………..
……………………………..
……………………………..
……………………………..
……………………………..

……………………………..
……………………………..
……………………………..
……………………………..
……………………………..

5.

*Zdolności ekonomiczne
…………………………………………………….
…………………………………………………….
…………………………………………………….
…………………………………………………….
…………………………………………………….

……………………………..
……………………………..
……………………………..
……………………………..
……………………………..

……………………………..
……………………………..
……………………………..
……………………………..
……………………………..

……………………………..
……………………………..
……………………………..
……………………………..
……………………………..

* Niepotrzebne skreślić

Miejsce i data _____________________________________________________________________________
(podpis/y osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)
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