
PRZETARG NIEOGRANICZONY NR  05/ZP/2020

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
w Czerwionce-Leszczynach

SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na wykonanie zamówienia pod nazwą:

„Ochrona obiektu, terenu i mienia zabytkowego „Zameczku” położonego
w Czerwionce-Leszczynach przy ul. Ks. Pojdy” 

Zatwierdzam:

Czerwionka-Leszczyny, dnia  14.12.2020r.
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I. Nazwa oraz adres Zamawiającego.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach

44-238 Czerwionka-Leszczyny, ul. Ligonia 5c

telefon: 32/ 4311440 ; 4311232

faks: 32/ 4311593

e-mail: zgm.zp@czerwionka-leszczyny.com.pl

adres strony internetowej: www.zgm-czerwionka-leszczyny

Godziny pracy: poniedziałek – środa 700-1500  ; czwartek 700-1700  ; piątek 700-1300

adres strony internetowej: www.zgm-czerwionka-leszczyny.pl

II. Informacja o postępowaniu.

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39
i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z
późn. zm.) zwanej dalej „ustawą PZP”.

2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej
„SIWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy PZP. 

3. Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.

Przedmiot zamówienia : Usługa.
Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:

„Ochrona obiektu, terenu i mienia  zabytkowego „Zameczku” położonego w Czerwionce-
Leszczynach przy ul. Ks. Pojdy” 

III. Opis przedmiotu zamówienia.
 
1.   Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie ochrony obiektu, terenu i mienia w
Czerwionce-Leszczynach, przy ul. Księdza Pojdy 35, w formie bezpośredniej stałej ochrony fizycznej.
Pod pojęciem ochrony rozumie się stałą obecność osoby świadczącej ochronę, w określonym miejscu
i czasie, celem udaremnienia lub odparcia zamachu na mienie chronione, udaremnienie jego zaboru
lub uszkodzenia oraz niedopuszczenie osób nieuprawnionych do wstępu na teren chroniony.
 
2. Ochrona świadczona będzie przez min.1 pracownika ochrony, we wszystkie dni tygodnia zgodnie z
harmonogramem stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ. Pracownik ochrony podczas pełnienia dyżuru
będzie przebywał stale na terenie obiektu. Ochronę mienia będzie sprawował poprzez dokonywanie
obchodów zewnętrznych oraz w wyznaczonym pomieszczeniu budynku poprzez obserwację obiektu
przy pomocy urządzeń monitorujących. Osoby dokonujące ochrony  powinny być zatrudnione przez
Wykonawcę na umowę o pracę w rozumieniu Ustawy z dnia 26 czerwca 1974- Kodeks Pracy.
Do zadań pracowników ochrony podczas wykonywania przedmiotu zamówienia będzie należało:
-  wykonywanie  pracy  w  jednolitym  umundurowaniu  z  umieszczonym  w  widocznym  miejscu
identyfikatorem,
- ochronę mienia przed kradzieżą, kradzieżą z włamaniem i innymi formami zaboru mienia oraz jego
marnotrawstwa lub dewastacji,
- zabezpieczenie obiektów przed przedostaniem się na ich teren osób nieupoważnionych,
- podejmowanie niezbędnej interwencji, w razie stwierdzenia zagrożenia bezpieczeństwa, łącznie z
ujęciem osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie chronionego mienia, w celu
niezwłocznego przekazania tych osób Policji,
- przeciwdziałanie zdarzeniom i czynom naruszającym ustalony porządek na chronionym terenie,
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-  dokonywanie  kontroli  zamknięcia  okien  i  drzwi  zewnętrznych  wszystkich  budynków  objętych
ochroną,
-  niezwłoczne  powiadomienie  osób  upoważnionych  ze  strony  Zamawiającego  i  Policji  o
przestępstwach i wykroczeniach popełnianych na chronionym terenie oraz podejmowanie czynności
związanych z zabezpieczeniem śladów i dowodów przestępstwa,
- zgłaszanie awarii Zamawiającemu, które zostały stwierdzone w czasie ochrony obiektów,
- przestrzeganie przepisów prawa, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowych itp.
przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia,
- cogodzinne obchody obiektu z wykorzystaniem systemu kontroli obchodów,
- prowadzenie książki dyżurów wraz z wpisywaniem daty, godziny oraz istotnych wydarzeń w zakresie
przedmiotu zamówienia,
- całkowity zakaz opuszczania terenu chronionego,
-  zakaz  przystępowania  do  wykonywania  pracy  w  stanie  wskazującym na  spożycie  alkoholu  lub
środka odurzającego  zakaz ich spożywania na terenie Zamawiającego,
- zakaz spania podczas pełnienia służby,
- dokonywanie przy wsparciu systemu kontroli obchodów systematycznych patroli,
-  niezezwalanie  na  wejście  na  teren  ochranianego  obiektu  osób  wyraźnie  znajdujących  się  pod
wpływem  alkoholu  lub  środków  odurzających,  podejmowanie  interwencji  wobec  osób  poważnie
zakłócających  ład  i  porządek,  zwracanie  uwagi  osobom  zachowującym  się  niestosownie  lub
zakłócających  spokój  np.  hałasującym,  awanturującym  się,  palącym  papierosy  przed  budynkiem,
wnoszącym do środka alkohol, broń oraz takim, których zachowanie lub nieodpowiedni strój są rażące
dla innych osób przebywających w obiekcie,
-  wykonywanie  czynności  zgodnie  z  przepisami  regulującymi  wykonywanie  usług  ochronnych,
zasadami  obrony koniecznej  i  stanu  wyższej  konieczności,  z  zachowaniem należytej  staranności,
kulturalnego zachowania oraz uprzejmość wobec pracowników i klientów Zamawiającego.

3.  Wykonawca  zapewni  reakcję  własnych  Grup  Interwencyjnych  (SUFO  -  Specjalna  Uzbrojona
Formacja Ochrony)  na otrzymane sygnały alarmowe oraz zgłoszenia przez Zamawiającego zdarzeń
wymagających wsparcia GI z zapewnieniem czasu dojazdu 15 minut w dzień oraz 10 minut w nocy. 

 
Klasyfikacja zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

główny przedmiot: 79710000-4 

2. Sposób rozliczenia  przedmiotu umowy.

Rozliczenie pomiędzy Stronami dokonywane będzie na podstawie  miesięcznych faktur wystawianych
w  oparciu  o  zestawienie  roboczogodzin  przepracowanych  przez  Wykonawcę  w  danym  miesiącu
kalendarzowym, na podstawie przyjętego harmonogramu stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ.

Zamawiający będzie stosował mechanizm podzielonej płatności (split  payment),  o którym mowa w
ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.)

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

5. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1  
pkt 6 ustawy PZP.

7. Wymagane jest posiadanie przez Wykonawcę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w
związku z wykonywaniem czynności  objętych przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie
mniejszą niż  2.000 000,00 zł.

8. Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia Zamawiający zastrzega wykonanie kluczowych
części  zamówienia  przez  Wykonawcę.  Jako  kluczowe  części  zamówienia  Zamawiający  wskazuje
usługi ochrony. 
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9. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy PZP Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę  na  podstawie  umowy  o  pracę  osób  wykonujących  czynności  przy  realizacji
zamówienia  obejmujących  zakres  rzeczowy  prac  opisanych  w  przedmiocie  zamówienia,  jeżeli
wykonanie tych czynności polega na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1320).
W  przypadku  rozwiązania  stosunku  pracy  przez  osobę  zatrudnioną  przez  Wykonawcę  lub
Podwykonawcę przed zakończeniem czynności przez tę osobę wykonywanych, Wykonawca  będzie
zobowiązany do zastąpienia tej osoby inną zatrudnioną na podstawie umowy o pracę, posiadającą
odpowiednie kwalifikacje, jeżeli takowe są wymagane na tym stanowisku.

Wykonawca składa oświadczenie, że osoby oddelegowane do realizacji zamówienia są zatrudnione
na podstawie umowy o pracę – w terminie do 10 dni licząc od dnia podpisania umowy. Oświadczenie
powinno zawierać w szczególności:  dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę
złożenia oświadczenia, wskazanie, że wymagane przez Zamawiającego czynności będą wykonywały
osoby  zatrudnione  na  podstawie  umowy  o  pracę  wraz  ze  wskazaniem liczby  tych  osób,  imion  i
nazwisk  tych  osób,  rodzaju  umowy  o  pracę  i  wymiaru  etatu  oraz  podpis  osoby  uprawnionej  do
złożenia  oświadczenia  w imieniu  wykonawcy  lub podwykonawcy.  Ww. oświadczenie  wykonawca i
podwykonawca  składa  w  zakresie  w  jakim  będzie  realizował  wymagane  przez  zamawiającego
czynności. 

Jednocześnie wykonawca i podwykonawca złoży oświadczenie o treści: „Oświadczam, że wypełniłem
obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO)  wobec osób fizycznych, od
których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w związku z podpisaniem, realizacją
oraz rozliczeniem niniejszej umowy.” 

W  trakcie  realizacji  zamówienia,  na  każde   wezwanie  Zamawiającego,  w  wyznaczonym  w  tym
wezwaniu  terminie,  a  jeśli  termin  nie  zostanie  wyznaczony  -  w  terminie  5  dni  roboczych  od
przekazania wezwania, Wykonawca i podwykonawca przedłoży Zamawiającemu żądane przez niego
dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób
przez Wykonawcę lub podwykonawcę. Dowodami mogą być:

 a) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę
osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to
powinno  zawierać  w  szczególności:  dokładne  określenie  podmiotu  składającego
oświadczenie,  datę  złożenia  oświadczenia,  wskazanie,  że  objęte  wezwaniem  czynności
wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych
osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy,

b) poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę
kopie umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności,
których  dotyczy  ww.  oświadczenie  wykonawcy (wraz  z  dokumentem regulującym zakres
obowiązków,  jeżeli  został  sporządzony).  Kopia  umowy/umów  powinna  zostać
zanonimizowana  w   sposób   zapewniający  ochronę  danych  osobowych  pracowników,
zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych  osobowych   i   w   sprawie  swobodnego   przepływu  takich  danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako RODO) i ustawy
z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781). Każda
umowa powinna zostać przeanalizowana przez składającego  pod kątem wskazanych wyżej
przepisów  tak,  aby  zakres  anonimizacji   umowy  był  zgodny  z   przepisami  (tj.  w
szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: imię i nazwisko
pracownika,  data  zawarcia  umowy,  rodzaj  umowy  o  pracę  i  wymiar  etatu  powinny  być
możliwe do zidentyfikowania. 

Nieprzedłożenie  Zamawiającemu  ww.  oświadczenia  i  dokumentu  tj.  nieudokumentowanie
wykonywania wymaganych przez Zamawiającego czynności przez osobę zatrudnioną na umowę o
pracę będzie traktowane jako niespełnienie wymogu, zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących wymagane przez Zamawiającego czynności.
Z  tytułu  niespełnienia  przez  wykonawcę  wymogu  zatrudnienia  na  podstawie  umowy  o  pracę,
Zamawiający  przewiduje  sankcje  w  postaci  obowiązku  zapłaty  przez  Wykonawcę  kary  umownej
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określonej we wzorze umowy (stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ). 
W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub
podwykonawcy,  Zamawiający  może  zwrócić  się  o  przeprowadzenie  kontroli  przez  Państwową
Inspekcję Pracy.
Wykonawca w każdej umowie o podwykonawstwo zawrze stosowne postanowienia zobowiązujące
podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa
powyżej.

IV.  Termin wykonania zamówienia.

Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w terminie od  1.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

V. Warunki udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1) nie podlegają wykluczeniu;

Z  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  wyklucza  się  Wykonawcę  z  przyczyn,  o  których  mowa
w art. 24 ust. 1  pkt 12 -23 ustawy PZP. 
 
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

1) Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został
zaproszony do  negocjacji  lub  złożenia  ofert  wstępnych  albo  ofert,  lub  nie  wykazał  braku
podstaw wykluczenia;

2) Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a,
art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz.U.2019 poz.
1950 ) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2019 r. poz.
1468),
b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca
1997 r. - Kodeks karny,
c) skarbowe,
d)  o  którym  mowa  w  art.  9  lub  art.  10  ustawy  z  dnia  15  czerwca  2012  r.  o  skutkach
powierzania  wykonywania  pracy  cudzoziemcom  przebywającym  wbrew  przepisom  na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. poz. 769);

3) Wykonawcę,  jeżeli  urzędującego  członka  jego  organu  zarządzającego  lub  nadzorczego,
wspólnika  spółki  w  spółce  jawnej  lub  partnerskiej  albo  komplementariusza  w  spółce
komandytowej  lub  komandytowo-akcyjnej  lub  prokurenta  prawomocnie  skazano  za
przestępstwo, o którym mowa w art. 24 pkt 13; ustawy Prawo zamówień publicznych.

4) Wykonawcę,  wobec  którego  wydano  prawomocny  wyrok  sądu  lub  ostateczną  decyzję
administracyjną  o  zaleganiu  z  uiszczeniem podatków,  opłat  lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat
lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub
zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

5) Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził
zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia
warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej
"kryteriami  selekcji",  lub  który  zataił  te  informacje  lub  nie  jest  w  stanie  przedstawić
wymaganych dokumentów;

6) Wykonawcę,  który  w  wyniku  lekkomyślności  lub  niedbalstwa  przedstawił  informacje
wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane
przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

7) Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności Zamawiającego
lub pozyskać informacje  poufne,  mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie
zamówienia;

8) Wykonawcę, który brał  udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub
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którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło,
agencyjnej  lub  innej  umowy  o  świadczenie  usług,  brał  udział  w  przygotowaniu  takiego
postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane
w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu;

9) Wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie
konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co Zamawiający
jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

10) Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się
o  zamówienia  publiczne  na  podstawie  ustawy  z  dnia  28  października  2002  r.  o
odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j. Dz.U. z
2020 r. poz. 358);

11) Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się
o zamówienia publiczne;

12) Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1076), złożyli
odrębne oferty,  oferty częściowe lub wnioski  o  dopuszczenie  do udziału  w postępowaniu,
chyba  że  wykażą,  że  istniejące  między  nimi  powiązania  nie  prowadzą  do  zakłócenia
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:

a)  kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów

 Wykonawca musi posiadać ważną Koncesję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na
prowadzenie działalności w zakresie ochrony osób i mienia w formie bezpośredniej ochrony
fizycznej w rozumieniu ustawy o ochronie osób i mienia z dnia 22 sierpnia 1997 roku;

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
- posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 2.000 000,00 zł;

c) zdolności technicznej lub zawodowej

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:

1) wykonał  (lub  wykonuje)  co  najmniej  1  zamówienie  w  ostatnich  3  latach,  a  jeżeli  okres
prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, polegające na świadczeniu usługi
bezpośredniej  ochrony  fizycznej  osób,  obiektu,  terenu  i  mienia,  o  wartości  zamówienia/
umowy nie mniejszej niż 100.000,00 zł brutto rocznie w ramach jednego zamówienia / jednej
umowy zawartej na okres minimum 1 roku,

2) dysponuje  minimum  jedną  własną  grupą  interwencyjną  (SUFO),  działającą  w  obszarze
obiektów zamawiającego, składającą się z przynajmniej dwóch kwalifikowanych pracowników
ochrony fizycznej, wyposażonych w środki łączności bezprzewodowej oraz środki przymusu
bezpośredniego,

3) posiada pozwolenie radiowe na używanie radiowych urządzeń nadawczych lub nadawczo-
odbiorczych  pracujących  w  służbie  radiokomunikacji  ruchomej  lądowej  typu  monitoringu
sygnałów  alarmowych  w  obszarze  pomiędzy  obiektami  Zamawiającego  a  Stacją
Monitorowania Alarmów,

4) posiada pozwolenie radiowe na używanie radiowych urządzeń nadawczych lub nadawczo-
odbiorczych pracujących w służbie radiokomunikacji ruchomej lądowej typu dyspozytorskiego
w obszarze pomiędzy obiektami Zamawiającego a Stacją Monitorowania Alarmów. 

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki określone
w  rozdziale  V  ust.1  pkt  1)  SIWZ  dotyczące  braku  podstaw  do  wykluczenia  z  postępowania  o
udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art.  24 ust.  1 pkt 12-23
ustawy Pzp, musi spełniać każdy z Wykonawców samodzielnie (każdy z Wykonawców musi wykazać
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brak podstaw do wykluczenia z postępowania). 

3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w rozdz. V ust. 1 pkt
2) niniejszej SIWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego
części,  polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów,  niezależnie  od
charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni Zamawiającemu,
że  realizując  zamówienie,  będzie  dysponował  niezbędnymi  zasobami  tych  podmiotów,  w
szczególności  przedstawiając  zobowiązanie  tych  podmiotów  do  oddania  mu  do  dyspozycji
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

Z zobowiązania  potwierdzającego udostępnienie  zasobów przez inne podmioty  musi  bezspornie  i
jednoznacznie wynikać w szczególności:

1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu 
zamówienia publicznego;
3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia,
4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków  
udziału  w  postępowaniu  dotyczących  wykształcenia,  kwalifikacji  zawodowych  lub  
doświadczenia, zrealizuje zadanie, których wskazane zdolności dotyczą.

Zamawiający  oceni,  czy  udostępniane  Wykonawcy przez  inne  podmioty  zdolności  techniczne  lub
zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu
oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa  w art. 24
ust. 1 pkt 13–22 ustawy PZP.

W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych  Wykonawcy mogą
polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi do realizacji których te
zdolności są wymagane.

Jeżeli  zdolności  techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu,  na
którego zdolnościach polega Wykonawca nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków
udziału  w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu  podstawy wykluczenia,  Zamawiający
żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:

a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże 
zdolności  techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których  
mowa w rozdz. V ust. 3 SIWZ.

5. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia:
W takim przypadku składają pełnomocnictwo w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii:

1) do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie za-
mówienia. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w po-
stępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy,

2) do podpisania oferty, względnie innych dokumentów składanych wraz z ofertą przez oso-
bę, dla której prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z
ofertą – pełnomocnictwo do podpisania oferty.

Pełnomocnictwo,  podpisane  przez  osoby  upoważnione  do  reprezentowania  poszczególnych
Wykonawców w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie, musi znajdować się w ofercie
wspólnej Wykonawców.

6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (warunki określone
w Rozdziale V ust.1 pkt 2 SIWZ), winien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy
ci  Wykonawcy  wspólnie  (Wykonawcy  muszą  wykazać,  iż  łącznie  spełniają  warunki  określone  w
Rozdziale V ust.1 pkt 2 SIWZ).
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VI.   Wykaz oświadczeń lub dokumentów,  potwierdzających spełnianie  warunków udziału  w
postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

1. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć:

-  aktualne  na  dzień  składania  ofert  oświadczenie  o  braku  podstaw  do  wykluczenia  z
postępowania i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z wzorem określonym
w załączniku nr 2 do SIWZ.
Informacje  zawarte  w  oświadczeniu  będą  stanowić  potwierdzenie,  że  wykonawca  nie  podlega
wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym
mowa w Rozdziale VI ust.1 SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak
podstaw  wykluczenia  z  postępowania  w  zakresie,  w  którym  każdy  z  Wykonawców  wykazuje
spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 

3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby -
warunków  udziału  w  postępowaniu  zamieszcza  informacje  o  tych  podmiotach  w  oświadczeniu,
o którym mowa w  Rozdziale VI ust.1 niniejszej SIWZ.

4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej
oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia
następujących oświadczeń lub dokumentów (art. 26 ustawy PZP):

1)  potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu: 

a)ważna  koncesja  Ministra  Spraw Wewnętrznych  i  Administracji  na  prowadzenie  działalności
gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia,

b) wykaz wykonanych (lub wykonywanych) usług, w którym Wykonawca wykaże się wykonaniem
co najmniej  1  zamówienia  w ostatnich 3  latach,  a  jeżeli  okres  prowadzenia  działalności  jest
krótszy, to w tym okresie, polegającego na świadczeniu usługi bezpośredniej ochrony fizycznej
osób, obiektu, terenu i mienia, o wartości zamówienia/umowy nie mniejszej  niż 100.000,00 zł
brutto rocznie w ramach jednego zamówienia / jednej umowy zawartej na okres minimum 1 roku,
wraz z dowodami określającymi czy ta usługa została wykonana należycie; - Załącznik nr 6 do
SIWZ.

Dowodami,  o  których  mowa  powyżej  są  referencje  bądź  inne  dokumenty  wystawione  przez
podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub
ciągłych  są  wykonywane,  a  jeżeli  z  uzasadnionej  przyczyny  o  obiektywnym  charakterze
wykonawca  nie  jest  w  stanie  uzyskać  tych  dokumentów  –  oświadczenie  wykonawcy.  W
przypadku  świadczeń  okresowych  lub  ciągłych  nadal  wykonywanych  referencje  bądź  inne
dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

c)  polisa  lub  inny  dokument  potwierdzający,  że  Wykonawca  jest  ubezpieczony  od
odpowiedzialności  cywilnej  w  zakresie  prowadzonej  działalności  związanej  z  przedmiotem
zamówienia  na sumę określoną przez Zamawiającego w Rozdziale V ust.1 pkt 2 lit. b niniejszej
SIWZ,
d) oświadczenie lub dokument potwierdzający posiadanie własnej grupy interwencyjnej,
e) pozwolenie radiowe na używanie radiowych urządzeń nadawczych lub nadawczo- odbiorczych
pracujących  w  służbie  radiokomunikacji  ruchomej  lądowej  typu  monitoringu  sygnałów
alarmowych w obszarze pomiędzy obiektami Zamawiającego a Stacją Monitorowania Alarmów,
f) pozwolenie radiowe na używanie radiowych urządzeń nadawczych lub nadawczo- odbiorczych
pracujących  w służbie  radiokomunikacji  ruchomej  lądowej  typu  dyspozytorskiego  w obszarze
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pomiędzy obiektami Zamawiającego a Stacją Monitorowania Alarmów.

Powyższy wykaz należy złożyć w formie pisemnej, w oryginale. Koncesja oraz polisa muszą
zostać złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za „zgodność z oryginałem” przez
Wykonawcę. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
oraz  w  przypadku  innych  podmiotów,  na  zasobach  których  Wykonawca  polega,  kopie
dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za
zgodność z oryginałem odpowiednio przez podmioty, których dokumenty dotyczą. 

2) potwierdzających brak podstaw wykluczenia z postępowania:

 – informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21
wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

5. Każdy z Wykonawców w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o
której  mowa  w  art.  86  ust.  5  ustawy  PZP, przekaże  Zamawiającemu  oświadczenie  o
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.
24 ust. 1 pkt  23 ustawy  PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić
dowody,  że  powiązania  z  innym  Wykonawcą  nie  prowadzą  do  zakłócenia  konkurencji  w
postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Wzór oświadczenia znajduje się w załączniku nr 4 do SIWZ.

6. W zakresie nieuregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju
z  dnia  26  lipca  2016  r.  w  sprawie  rodzajów  dokumentów,  jakich  może  żądać  zamawiający  od
wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1282).

7. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w rozdz. VI. ust. 1. niniejszej SIWZ,
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy
PZP,  lub  innych  dokumentów  niezbędnych  do  przeprowadzenia  postępowania,  oświadczenia  lub
dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości,
Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym,
chyba  że  mimo  ich  złożenia  oferta  wykonawcy  podlegałaby  odrzuceniu  albo  konieczne  byłoby
unieważnienie postępowania.

8.  Wykonawca  nie  jest  obowiązany  do  złożenia  oświadczeń  lub  dokumentów  potwierdzających
okoliczności,  o  których  mowa  w art.  25  ust.1  pkt  1  i  3  ustawy  pzp,  jeżeli  zamawiający  posiada
oświadczenia  lub  dokumenty  dotyczące  tego  Wykonawcy  lub  może  je  uzyskać  za  pomocą
bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności  rejestrów publicznych w rozumieniu
ustawy  z  dnia  17  lutego  2005  r.  o  informatyzacji  działalności  podmiotów  realizujących  zadania
publiczne (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 346 ze zm.).
9.  W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności  oświadczeń lub dokumentów,  w formie
elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych,
Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub
dokumenty.
10.W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów na potwierdzenie braku
podstaw wykluczenia lub spełniania warunków udziału w postępowaniu, w formie elektronicznej pod
określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający żąda
od  Wykonawcy  przedstawienia  tłumaczenia  na  język  polski  wskazanych  przez  Wykonawcę  i
pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.
11. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się w
posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez
Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności,
o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i  3 ustawy PZP (brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie
warunków  udziału  w  postępowaniu  określonych  przez  Zamawiającego),  korzysta  z  posiadanych
oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.
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VII. Wymagania formalne dotyczące oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę, 
którego oferta została najwyżej oceniona

1. Oświadczenia składane przez Wykonawcę i inne podmioty, na zdolnościach lub sytuacji, których
polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP , składane są w oryginale. Doku-
menty inne niż oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z orygina-
łem. 

2. W zakresie nieuregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju
z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wyko-
nawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia  (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1282).

3. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 ustawy
Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania
jego rzetelności,  w szczególności  udowodnić  naprawienie  szkody wyrządzonej  przestępstwem lub
przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody,
wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie kon-
kretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania
dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wyko-
nawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem
zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia
oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

4. W celu skorzystania z zapisów ust. 3, Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia stosownej ru-
bryki w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania. Wykonawca nie podlega wyklu-
czeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za
wystarczające dowody przedstawione na podstawie pkt 4.

VIII.   Informacje  o  sposobie  porozumiewania  się  Zamawiającego  z  Wykonawcami  oraz
przekazywania  oświadczeń  i  dokumentów,  a  także  wskazanie  osób  uprawnionych  do
porozumiewania się z Wykonawcami.

1.  Wszelkie zawiadomienia,  oświadczenia,  wnioski  oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy
mogą  przekazywać  pisemnie,  faksem  lub  drogą  elektroniczną,  za  wyjątkiem  oferty,  umowy  oraz
oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdziale VI niniejszej SIWZ (również w przypadku ich
złożenia w wyniku wezwania, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP) dla których dopuszczalna
jest wyłącznie forma pisemna.

2. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę pisemnie
winny  być  składane  na  adres:  Zakład  Gospodarki  Mieszkaniowej  w  Czerwionce-Leszczynach,
44-238 Czerwionka-Leszczyny, ul. Ligonia 5c.

3.  Zawiadomienia,  oświadczenia,  wnioski  oraz informacje  przekazywane przez Wykonawcę drogą
elektroniczną  winny być  kierowane na  adres:  zgm.zp@czerwionka-leszczyny.com.pl,  a  faksem na
nr (32) 4311593.

4. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub
w formie elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu ich
otrzymania. W  przypadku  przekazywania  dokumentów  faksem  lub  drogą  elektroniczną,  dowód
transmisji  danych oznacza,  że Wykonawca otrzymał korespondencję  w momencie  jej  przekazania
przez Zamawiającego,  niezależnie  od potwierdzenia faktu  jej  otrzymania.  Zamawiający nie ponosi
odpowiedzialności za niesprawne działanie urządzeń Wykonawcy.

5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. 
Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w
którym upływa połowa terminu składania ofert, Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak
nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści
SIWZ wpłynie  po  upływie  terminu,  o  którym  mowa  powyżej,  lub  dotyczy  udzielonych  wyjaśnień,
Zamawiający  może  udzielić  wyjaśnień  albo  pozostawić  wniosek  bez  rozpoznania.  Zamawiający
zamieści wyjaśnienia na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ.
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W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako
obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

6. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa
w rozdz. VIII. 5 niniejszej SIWZ.

7. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.

8. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
- w kwestiach formalnych i merytorycznych – Pani Iwona Nowak.

Jednocześnie  Zamawiający informuje,  że  przepisy  ustawy PZP nie  pozwalają  na jakikolwiek  inny
kontakt  -  zarówno  z  Zamawiającym,  jak  i  osobami  uprawnionymi  do  porozumiewania  się  z
Wykonawcami - niż wskazany w niniejszym rozdziale SIWZ. Oznacza to, że Zamawiający nie będzie
reagował  na  inne  formy  kontaktowania  się  z  nim,  w  szczególności  na  kontakt  telefoniczny  lub/i
osobisty w swojej siedzibie.

IX. Wymagania dotyczące wadium.

 Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

X. Termin związania ofertą.

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna
się wraz z upływem terminu składania ofert (art. 85 ust. 5 ustawy PZP).

2.  Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą,  na czas niezbędny do zawarcia umowy,
samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, 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.

XI.   Opis sposobu przygotowywania ofert.

1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 

1) wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik
nr 1 do SIWZ,

2) wypełnione  i  podpisane  oświadczenie  o  braku  podstaw do  wykluczenia  z  postępowania  i
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,  z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik
nr 2 do SIWZ,

3) pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy),

4) inne – wg potrzeb i postanowień niniejszej SIWZ – tj.: 

- zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na
potrzeby realizacji zamówienia (jeżeli dotyczy).

Formularz  oferty  oraz  dokumenty  składane  przez  Wykonawcę  powinny  być  opieczętowane
i podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. 

W przypadku oferty składanej wspólnie (np. przez konsorcjum), Wykonawcy wspólnie ubiegający się o
zamówienie  zobowiązani  są  ustanowić  Pełnomocnika  do  reprezentowania  ich  w  postępowaniu  o
udzielenie  zamówienia  publicznego  albo  reprezentowania  w  postępowaniu  i  zawarcia  umowy  w
sprawie zamówienia publicznego (zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych). 

W przypadku, gdy  ofertę  podpisują osoby, których upoważnienie do  reprezentacji  nie wynika z
odpowiednich  rejestrów,  wymaga  się,  aby  Wykonawca  dołączył  do  oferty  pełnomocnictwo.   Fakt
ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów. 
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W takim przypadku do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo może również wynikać z  umowy lub
innej czynności prawnej i musi mieć formę pisemną. 

Przyjmuje się, że ww. pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie
zamówienia  publicznego  albo  reprezentowania  w  postępowaniu  i  zawarcia  umowy  w  sprawie
zamówienia  publicznego  obejmuje  również  pełnomocnictwo  (umocowanie)  do  podpisania  oferty.
Pełnomocnictwo to należy złożyć w formie oryginału lub poświadczonego przez notariusza odpisu
dokumentu. 
W takim przypadku wszelka korespondencja będzie prowadzona z Pełnomocnikiem. 
Wszyscy partnerzy będą ponosić  odpowiedzialność solidarną za  wykonanie  Umowy zgodnie  z  jej
postanowieniami. 

Jeżeli osoba (osoby) podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to
musi w swej treści  jednoznacznie wskazywać uprawnienie (umocowanie) do podpisania i  złożenia
oferty.  Pełnomocnictwo  to  musi  zostać  dołączone  do  oferty  i  musi  być  złożone  w  oryginale  lub
poświadczonego przez notariusza odpisu dokumentu - pełnomocnictwa, z zastrzeżeniem postanowień
powyższych, dotyczących oferty składanej wspólnie. 

2. Oferta  musi być napisana w języku polskim, czytelnie zgodnie z załączonym wzorem formularza
ofertowego  oraz  podpisana  przez  osobę(y)  upoważnioną  do  reprezentowania  Wykonawcy  na
zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.

3. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów
przez osobę niewymienioną w dokumencie  rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy,  należy do
oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.

4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

5.  Wykonawca  ma  prawo  złożyć  tylko  jedną  ofertę,  zawierającą  jedną,  jednoznacznie  opisaną
propozycję.  Złożenie większej liczby ofert  spowoduje odrzucenie wszystkich ofert  złożonych przez
danego Wykonawcę.

6. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

7. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

8.  Zaleca  się,  aby  każda  zapisana  strona  oferty  była  zaparafowana,  ponumerowana  kolejnymi
numerami,  a  cała  oferta  wraz  z załącznikami  była  w  trwały  sposób  ze  sobą  połączona  (np.
zbindowana, zszyta uniemożliwiając jej samoistną dekompletację), oraz zawierała spis treści.

9.  Poprawki  lub  zmiany  (również  przy  użyciu  korektora)  w  ofercie,  powinny  być  parafowane
własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

10. Ofertę  należy  złożyć  w  zamkniętej  kopercie,  w  siedzibie  Zamawiającego,  z  dopiskiem:
„Ochrona  obiektu,  terenu  i  mienia  zabytkowego  „Zameczku”  położonego  w  Czerwionce-
Leszczynach przy ul.  Ks. Pojdy” nie otwierać przed: 22.12.2020r godz.  09:00 oraz opatrzyć
nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.

11.  Zamawiający informuje, iż zgodnie z art.  8 w zw. z art.  96 ust.  3 ustawy PZP oferty składane
w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia,
z wyjątkiem  informacji  stanowiących  tajemnicę  przedsiębiorstwa  w  rozumieniu  ustawy  z dnia  16
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1913), jeśli Wykonawca
w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i jednocześnie wykazał, iż
zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
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12.  Zamawiający zaleca,  aby  informacje  zastrzeżone,  jako  tajemnica  przedsiębiorstwa  były  przez
Wykonawcę  złożone  w  oddzielnej  wewnętrznej  kopercie  z  oznakowaniem  „tajemnica
przedsiębiorstwa”  lub  spięte  (zszyte)  oddzielnie  od  pozostałych,  jawnych  elementów  oferty.
Brak  jednoznacznego wskazania,  które  informacje  stanowią  tajemnicę  przedsiębiorstwa  oznaczać
będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są
jawne bez zastrzeżeń.

13.  Zastrzeżenie  informacji,  które  nie  stanowią  tajemnicy  przedsiębiorstwa  w rozumieniu  ustawy
o zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji  będzie  traktowane  jako  bezskuteczne  i  skutkować  będzie
zgodnie z uchwałą SN z dnia 20 października 2005 r. (sygn. akt III CZP 74/05) ich odtajnieniem. 

14. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy Wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie
art.  90  ustawy  PZP,  a  złożone  przez  niego  wyjaśnienia  i/lub  dowody  stanowić  będą  tajemnicę
przedsiębiorstwa  w  rozumieniu  ustawy  o  zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji  Wykonawcy  będzie
przysługiwało  prawo zastrzeżenia  ich jako tajemnica przedsiębiorstwa.  Przedmiotowe zastrzeżenie
Zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia,
jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

15.  Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty
pod  warunkiem,  że  Zamawiający  otrzyma  pisemne  zawiadomienie  o  wprowadzeniu  zmian  przed
terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych
zasad,  jak  składana oferta  tj.  w  kopercie  odpowiednio  oznakowanej  napisem „ZMIANA”.  Koperty
oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i
po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.

16.  Wykonawca  ma  prawo  przed  upływem  terminu  składania  ofert  wycofać  się  z  postępowania
poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i
poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane
w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze
złożonymi ofertami. Koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane.

17.  Do  przeliczenia  na  PLN  wartości  wskazanej  w  dokumentach  złożonych  na  potwierdzenie
spełniania warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, Zamawiający
przyjmie średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia wszczęcia postępowania. 

18. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy
PZP zostanie  odrzucona  (art.  89  ust.  1  pkt  2  ustawy  PZP).  Wszelkie  niejasności  i  wątpliwości
dotyczące treści zapisów w SIWZ należy zatem wyjaśnić z Zamawiającym przed terminem składania
ofert w trybie przewidzianym w rozdziale VII niniejszej SIWZ. Przepisy ustawy PZP nie przewidują
negocjacji  warunków udzielenia zamówienia, w tym zapisów projektu umowy, po terminie otwarcia
ofert.

XII. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.

1.  Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Ligonia 5c w Czerwionce-Leszczynach
(44-238)  –  pok.  8  do  dnia  22.12.2020  do  godziny  09.00 i  zaadresować  zgodnie  z  opisem
przedstawionym w rozdziale XI. SIWZ. 

2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu
oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.
3. Oferta złożona po terminie wskazanym w  ust. 1 niniejszej SIWZ zostanie zwrócona wykonawcy
zgodnie z zasadami określonymi w art. 84 ust. 2 ustawy PZP.
4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w dniu 22.12.2020r o godzinie 09.30.
5. Otwarcie ofert jest jawne.

6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy
PZP.
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7. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie www.zgm-czerwionka-leszczyny.  pl
informacje dotyczące:

a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
b) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
c) ceny, terminu wykonania zamówienia, kwalifikacji zawodowych zawartych w ofertach.

XIII. Opis sposobu obliczania ceny.

1.  Wykonawca  określa  cenę  realizacji  zamówienia  poprzez  wskazanie  w  Formularzu  ofertowym
sporządzonym wg wzoru stanowiącego Załączniki  nr 1 do SIWZ łącznej ceny ofertowej brutto za
realizację przedmiotu zamówienia w okresie rocznym.

2. Łączna cena ofertowa brutto jest ceną ryczałtową -  musi uwzględniać wszystkie koszty związane z
realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

3.  Ceny  muszą  być  podane  i  wyliczone  w  zaokrągleniu  do  dwóch  miejsc  po  przecinku  (zasada
zaokrąglenia – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę).

4. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN).

5. Cena ofertowa powinna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem pełnego zakresu
rzeczowego  robót  stanowiącego  przedmiot  zamówienia,  zgodnie  z  warunkami  stawianymi  przez
Zamawiającego  w  SIWZ  (wraz  z  załącznikami).  Na  Wykonawcy  spoczywa  ryzyko  z  tytułu
oszacowania  wszelkich  kosztów  związanych  z  realizacją  przedmiotu  umowy,  a  także  kosztów
oddziaływania  innych  czynników  mających  lub  mogących  mieć  wpływ  na  koszty.   W  przypadku
nieuwzględnienia  w  ofercie  wszystkich  robót  i  innych  wydatków  niezbędnych  do  zrealizowania
przedmiotu  umowy,  powstałe  różnice  stanowią  element  ryzyka  Wykonawcy  i  nie  skutkują
zwiększeniem wynagrodzenia ryczałtowego.

6.  Jeżeli  w  postępowaniu  złożona  będzie  oferta,  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. W takim przypadku Wykonawca,
składając  ofertę,  jest  zobligowany  poinformować  Zamawiającego,  że  wybór  jego  oferty  będzie
prowadzić  do  powstania  u  Zamawiającego  obowiązku  podatkowego,  wskazując  nazwę  (rodzaj)
towaru/usługi, których dostawa/świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich
wartość bez kwoty podatku.  

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

1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w
kryteriach:

- „Łączna cena ofertowa brutto” - A

- „ Doświadczenie pracownika” – B
 

W kryterium doświadczenie pracownika oferta może uzyskać maksymalnie 40 punktów. Zamawiający
przyzna  punkty  za  skierowanie  do  realizacji  niniejszego  zamówienia  pracownika,  posiadającego
doświadczenie na stanowisku pracownika ochrony . Punktacja dla badanej oferty zostanie ustalona w
następujący sposób: 

2 letnie doświadczenie -   20 pkt.
4 letnie doświadczenie i więcej– 40 pkt
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2. Powyższym kryteriom Zamawiający przypisał następujące znaczenie:

Kryterium
Waga

[%]
Liczba

punktów Sposób oceny wg wzoru

Łączna cena
ofertowa brutto 60% 60

                         
                                           Cena najtańszej oferty

A = ------------------------------------------  x 60pkt
                                         Cena badanej oferty

Doświadczenie
pracownika

40% 40

 2 letnie doświadczenie -   20 pkt.
4 letnie doświadczenie i więcej –  40 pkt

RAZEM 100% 100 ────────────────────

3. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru:

       C = A + B  gdzie:
C – całkowita liczba punktów,
A – punkty uzyskane w kryterium „Łączna cena ofertowa brutto”,
B – punkty uzyskane w kryterium „Doświadczenie pracownika”

4.  Ocena punktowa w kryterium „Łączna  cena ofertowa  brutto”  dokonana zostanie  na  podstawie
łącznej  ceny ofertowej  brutto  wskazanej  przez  Wykonawcę w ofercie  i  przeliczona według wzoru
opisanego w tabeli powyżej.

5.  Ocena  punktowa  w  kryterium  „Doświadczenie  pracownika”  dokonana  zostanie  na  podstawie
wskazania  ilości  lat  pracy  pracownika,  posiadającego  doświadczenie  na  stanowisku  pracownika
ochrony  przez Wykonawcę w ofercie i przeliczona według wzoru opisanego w tabeli powyżej.

6.  Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do
dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.

7.  Zamawiający  udzieli  zamówienia  Wykonawcy,  którego  oferta  odpowiadać  będzie  wszystkim
wymaganiom przedstawionym w ustawie PZP, oraz w SIWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza
w oparciu o podane kryteria wyboru.

8. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub
więcej  ofert  przedstawia  taki  sam  bilans  ceny  i  pozostałych  kryteriów  oceny  ofert,  Zamawiający
spośród tych ofert dokona wyboru oferty z niższą ceną (art. 91 ust. 4 ustawy PZP).
9. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji elektronicznej.

10. Sposób oceny ofert

a) Zgodnie z art. 24aa ustawy PZP,  Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada,
czy Wykonawca,  którego  oferta  została  oceniona jako  najkorzystniejsza,  nie  podlega  wykluczeniu
i spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego w SIWZ.

b)  W  toku  dokonywania  oceny  złożonych  ofert  Zamawiający  może  żądać  udzielenia  przez
Wykonawców  wyjaśnień  dotyczących  treści  złożonych  przez  nich  ofert.  Niedopuszczalne  jest
prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty, z zastrze-
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żeniem  możliwości  poprawy  oczywistych  omyłek  pisarskich,  oczywistych  omyłek  rachunkowych
z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz innych omyłek polegają-
cych na niezgodności oferty z SIWZ niepowodujących istotnych zmian w treści oferty. Zamawiający
poprawi w tekście oferty omyłki, wskazane w art. 87 ust. 2 ustawy, niezwłocznie zawiadamiając o tym
Wykonawcę, którego oferta zostanie poprawiona.

c) Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, który złoży ofertę niepodlegającą odrzuceniu i która
zostanie uznana za najkorzystniejszą (uzyska największą liczbę punktów przyznanych według kryte-
riów wyboru oferty określonych w niniejszej SIWZ).

d) Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej
oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych  na dzień złożenia
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności,  o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy
PZP. 

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

1.  Osoby  reprezentujące  Wykonawcę  przy  podpisywaniu  umowy  powinny  posiadać  ze  sobą
dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie
wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej
współpracę  tych  Wykonawców.  Umowa taka  winna  określać  strony umowy,  cel  działania,  sposób
współdziałania,  zakres  prac  przewidzianych  do  wykonania  każdemu  z  nich,  solidarną
odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego
okres realizacji przedmiotu zamówienia, wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum
przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.

3. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego. Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.

XVI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XVII. Istotne  dla  stron  postanowienia,  które  zostaną  wprowadzone  do  treści  zawieranej
umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli
Zamawiający  wymaga  od  Wykonawcy,  aby  zawarł  z  nim  umowę  w  sprawie  zamówienia
publicznego na takich warunkach.

                 Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie
zamówienia publicznego zawiera wzór umowy, który stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ.  

Zamawiający  przewiduje  możliwość  dokonywania  zmian  postanowień  zawartej  umowy,  także  w
stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia
co najmniej jednej z okoliczności w niej wymienionych z uwzględnieniem podanych we wzorze umowy
warunków ich wprowadzenia. 

XVIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej. 

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego
zamówienia  oraz  poniósł  lub  może  ponieść  szkodę  w  wyniku  naruszenia  przez  Zamawiającego
przepisów ustawy PZP przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy PZP -  dla
postępowań poniżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art.  11
ust. 8 ustawy PZP.

2.  Środki  ochrony  prawnej  wobec  ogłoszenia  o  zamówieniu  oraz  SIWZ  przysługują  również
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organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy PZP.

XIX. Informacje końcowe

1. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust.4 ustawy Pzp, związanych z
realizacją zamówienia obejmujących aspekty gospodarcze, środowiskowe, społeczne oraz wymagań
związanych z innowacyjnością lub zatrudnieniem. 

2. Zamawiający nie zastrzega sobie, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie zakłady
pracy  chronionej  oraz  inni  wykonawcy,  których  działalność,  lub  działalność  ich  wyodrębnionych
organizacyjnie  jednostek,  które  będą  realizowały  zamówienie,  obejmuje  społeczną  i  zawodową
integracje osób będących członkami grup społecznie zmarginalizowanych, o których mowa w art. 22
ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

3.  Zamawiający nie  określa  w opisie  przedmiotu zamówienia  standardów jakościowych,  o których
mowa w art. 91 ust 2a ustawy Pzp, ponieważ w przedmiotowym postępowaniu zastosowano kryterium
ceny o wadze nie przekraczającej 60%.

4.  Na podstawie art.  15 ust.  1 ustawy Pzp Zamawiający nie wymaga i  nie przewiduje możliwości
złożenia  ofert,  w  postaci  katalogów elektronicznych  lub  dołączenia  katalogów  elektronicznych  do
oferty, w sytuacji określonej w art. 10a ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

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

6. Ilekroć w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jest mowa o:

 Specyfikacji, SIWZ - należy pod tym pojęciem rozumieć postanowienia niniejszej Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia,

 ustawie, ustawie Pzp - należy pod tym pojęciem rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.1843 z późn. zm.), 

 Ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – należy
pod tym pojęciem rozumieć Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego  i Rady UE 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych  osobowych  i  w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

7. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych  z dnia 27 kwietnia 2016
r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Zamawiający informuje, iż:
-  Administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest  Zakład  Gospodarki  Mieszkaniowej  w
Czerwionce-Leszczynach z siedzibą przy ul. Ligonia 5c, 44-238 Czerwionka-Leszczyny;
-  inspektorem ochrony danych osobowych w Zakładzie  Gospodarki  Mieszkaniowej  w Czerwionce-
Leszczynach jest Pani Aurelia Janas. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: zgm.iod@czerwionka-
leszczyny.com.pl;
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu związanym z przedmiotowym
postępowaniem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE)  2016/679  z  dnia  27  kwietnia  2016  r.  w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku  z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako
RODO) w związku z następującymi przepisami prawa: 

- ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, 
 - rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, 

     jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
- rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie protokołu postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego;

- Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie osoby fizyczne lub podmioty uprawnione
do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa w szczególności podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, podmioty upoważnione do kontroli lub podmioty,
które złożyły wniosek o udostępnienie informacji publicznej;
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- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z art. 97 ustawy Pzp, a w
przypadku wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza -  przez okres równy
okresowi gwarancji i rękojmi, nie krócej jednak niż do rozstrzygnięcia roszczeń stron;
-  w  odniesieniu  do  Pani/Pana  danych  osobowych  decyzje  nie  będą  podejmowane  w  sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- Pani/Pan posiada :

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana  
dotyczących,
b) na podstawie art.  16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych z  
zastrzeżeniem, że skorzystanie z prawa do sprostowania nie może  skutkować  zmianą  
wyniku  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  ani  zmianą  postanowień  
umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności  
protokołu oraz jego załączników,
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO 
z zastrzeżeniem, że prawo do ograniczenia  przetwarzania  nie  ma  zastosowania  w  
odniesieniu  do  przechowywania,  w  celu  zapewnienia  korzystania  ze  środków  ochrony  
prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne 
względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego,
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres 
Urzędu  Ochrony  Danych  Osobowych,  ul.  Stawki  2,  00-193  Warszawa),  gdy  uzna  
Pani/Pan,  że  przetwarzanie  danych  osobowych  Pani/Pana  dotyczących  narusza  
przepisy RODO.

 - Pani/Panu nie przysługuje:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych  osobowych,  
gdyż  podstawą  prawną  przetwarzania  Pani/Pana  danych  osobowych  jest  art.  6  ust.1  lit.
c RODO.

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem określonym w przepisach ustawy Pzp, rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca
2016  r.  w  sprawie  rodzajów  dokumentów,  jakich  może  żądać  zamawiający  od  wykonawcy  w
postępowaniu o udzielenie zamówienia, rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w
sprawie  protokołu  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  związanym  z  udziałem  w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danych
wynikają z ustawy Pzp.
-  Pani/Pana  dane  osobowe  nie  będą  przekazane  odbiorcy  w  państwie  trzecim  lub  organizacji
międzynarodowej.

8.  Każdy Wykonawca,  w  zakresie  danych  osobowych  pozyskanych  w związku  z  przedmiotowym
postępowaniem,  zobowiązany  jest  w  pełnym  zakresie  przestrzegać  przepisów  Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
PL),  w  szczególności  przetwarzać  te  dane  tylko  i  wyłącznie   w  celu  ubiegania  się  o  udzielenie
zamówienia. 

9.  Każdy Wykonawca zobowiązany jest wypełnić  obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub
art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wobec osób
fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyska w celu ubiegania się o
udzielenie  zamówienia  publicznego  w  niniejszym  postępowaniu (wzór  oświadczenia  Wykonawcy
stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ).

10.  Każdy Wykonawca  zobowiązany jest  uzyskać  zgodę  na  przetwarzanie  danych  osobowych  w
związku  z  przedmiotowym  postępowaniem  od  osób  fizycznych,  od  których  dane  osobowe
bezpośrednio lub pośrednio pozyska w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego  w
niniejszym postępowaniu.

11.  Jeżeli  na  etapie  realizacji  umowy  nastąpi  taka  konieczność,  Zamawiający  będzie  wymagał
podpisania umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 28 RODO.

12. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29
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stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, a także przepisy wykonawcze do tej ustawy. 

Załączniki do SIWZ:

Załącznik nr 1 – Druk oferty - wzór
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i  spełnienia warunków udziału w
postępowaniu - Wzór
Załącznik nr 3 – Umowa  - wzór
Załącznik nr 4 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej - wzór
Załącznik nr 5 –  Harmonogram
Załącznik nr 6 –Wykaz usług- wzór
załącznik nr 7 –  Oświadczenie RODO – wzór 
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	Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego zawiera wzór umowy, który stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ.

