
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi

Świadczenie usługi ochrony osób i mienia Teatru Stanisława
Ignacego Witkiewicza w Zakopanem

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Teatr im. Stanisława Ignacego Witkiewicza

1.3.) Oddział zamawiającego: Teatr Witkacy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 490006939

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Chramcówki 15

1.5.2.) Miejscowość: Zakopane

1.5.3.) Kod pocztowy: 34-500

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL219 - Nowotarski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dorotaj@witkacy.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.witkacy.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usługi ochrony osób i mienia Teatru Stanisława
Ignacego Witkiewicza w Zakopanem

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3e8dae99-6d4b-11ec-ae77-fe331fedffdc

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00003350/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-01-04 12:20
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2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki
określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://www.witkacy.pl/pl/teatr/zamowienia-publiczne

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/,
ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal ( nazwa odbiorcy ePUAP: WitkacyZakopane/SkrytkaESP) lub
drogą elektroniczną: na adres email: dorotaj@witkacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z
art. 67 ustawy p.z.p., Zamawiający podaje wymagania techniczne związane z korzystaniem z
Platformy:
1 Stały dostęp do sieci Internet;
2 Platforma działa w systemie Windows, Mac i Linux. 
3 Specyfikacja połączenia, formatu przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczania czasu odbioru
danych:
4 specyfikacja połączenia - Formularze udostępnione są za pomocą protokołu TLS 1.2,
5 format danych oraz kodowanie miniPortal - Formularze dostępne są w formacie HTML z kodowaniem
UTF-8,
6 oznaczenia czasu odbioru danych – miniPortal - wszelkie operacje opierają się o czas serwera i dane
zapisywane są z dokładnością co do setnej części sekundy,
7 integracja z systemem ePUAP jest wykonana w wykorzystaniem standardowego mechanizmu
ePUAP.
8 w przypadku Wykonawcy wysyłającego wniosek do Zamawiającego, ESP Zamawiającego
automatycznie generuje Rodzaj Urzędowego Poświadczenia Odbioru czyli Urzędowe Poświadczenie
Przedłożenia (UPP), które jest powiązane z wysyłanym dokumentem. W UPP w sekcji „Dane
poświadczenia” jest zawarta informacja o dacie doręczenia.
9 system dostępny jest za pośrednictwem następujących przeglądarek internetowych: Microsoft
Internet Explorer od wersji 11.0, Mozilla Firefox od wersji 15, Google Chrome od wersji 20, Microsoft
Edge.
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu
opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z
elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
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są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych
osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Teatr im. St. I. Witkiewicza z siedzibą w
Zakopanem, ul. Chramcówki 15 wpisany do Rejestru Instytucji Kultury Woj. Małopolskiego pod nr 4/99 ,
NIP 7360012960, Regon 490006939.
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować
w sprawach dotyczących Pani/Pana danych osobowych wysyłając e-mail na adres:
iod@witkacy.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora (jak wyżej)
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest
obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych
spoczywających na Zamawiającym jako jednostce sektora
finansów publicznych;
4. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione właściwym organom oraz podmiotom
upoważnionych zgodnie z obowiązującym prawem.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie kategorią archiwalną dokumentacji
postępowania.
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolny, ale konieczny dla wyboru
wykonawcy, zawarcia umowy oraz realizacji umowy.
7. Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane do odbiorców w państwach trzecich, tj. poza
Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) lub do organizacji międzynarodowych.
8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
- żądania od Administratora Danych Osobowych dostępu do swoich danych osobowych, ich
sprawdzenia, sprostowania,
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego
9. W przypadku, gdy przed zawarciem umowy zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o
którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO wpływa na zmianę treści złożonej oferty, w sposób mający lub
mogący mieć wpływ na wynik postępowania, zamawiający odrzuca ofertę zawierającą dane osobowe,
których przetwarzanie ma zostać ograniczone.
10. W przypadku przekazywania zamawiającemu danych osobowych w sposób inny niż od
osoby, której dane dotyczą, Wykonawca zobowiązany jest do podania osobie, której dane
dotyczą informacji, o których mowa w art. 14 RODO.
11. Administrator Danych Osobowych nie podejmuje w oparciu o Pani/Pana dane osobowe
zautomatyzowanych decyzji, w tym nie będzie dokonywać profilowania, o którym
mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
12. Administrator Danych Osobowych dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki
fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym, czy
umyślnym, zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem
czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
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4.1.2.) Numer referencyjny: 1ZP/TP/22

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest całodobowe świadczenie usługi ochrony osób i mienia Teatru
Stanisława Ignacego Witkiewicza w Zakopanem w zakresie:

1.1 bezpośredniej ochrony fizycznej obiektów i mienia Teatru Stanisław Ignacego Witkiewicza w
Zakopanem. Ochrona sprawowana będzie całodobowo przez siedem dni w tygodniu, przez 1
agenta ochrony znajdującego się w obiekcie, wykonującego zadania ochrony;

1.2 stałego dozoru sygnałów gromadzonych, przesyłanych i przetwarzanych w elektronicznych
urządzeniach alarmowych oraz ochronie doraźnej przez grupy interwencyjne Wykonawcy.
Wykonawca wyposaży i zamontuje na terenie Teatru system monitorujący w czasie
rzeczywistym prawidłową realizację zadań i przebieg ochrony (umożliwiający Zamawiającemu
całodobową kontrolę odbijanych punktów obchodowych na terenie obiektu w czasie
rzeczywistym), oraz będzie dokumentował czas i miejsce wykonywanych czynności i zapewni
pełny obraz przebiegu ochrony i obsługi obiektu, posiadający funkcję:

- odczytu obchodów z wykorzystaniem transponderów RFiD rozmieszczonych na terenie
chronionego obiektu:
- alarmowego wezwania wsparcia patrolu interwencyjnego,
- możliwości kontaktu telefonicznego z Centrum Monitorowania.

3 Wykonawca zapewni Zamawiającemu możliwość podglądu Online do monitorowanych
sygnałów z systemu monitorującego zainstalowanego na terenie Teatru.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SWZ.
2. W związku z realizacją przedmiotowego zamówienia Wykonawca zobowiązany jest posiadać:

2.1 wdrożony elektroniczny system kontroli obchodów z możliwością podglądu online w czasie
rzeczywistym;

2.3 własne centrum monitorowania;

2.4 wsparcie ochrony własnymi zmotoryzowanymi grupami interwencyjnymi składającymi się z
kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej wyposażonych w środki przymusu
bezpośredniego. Czas przyjazdu grupy interwencyjnej do Zamawiającego nie może być dłuższy
niż 10 minut. Zamawiający ma prawo w czasie trwania umowy do kontroli czasu dojazdu grupy
interwencyjnej raz na kwartał.

3. Wykonawca zobowiązany jest wykonywać przedmiot zamówienia na obiekcie co najmniej 4
osobami – agentami ochrony (grafik dyżurów po stronie Wykonawcy). Praca osób wskazanych
powyżej winna być nadzorowana przez koordynatora kontrolującego wykonanie usługi. Osoby
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skierowane przez Wykonawcę do realizacji przedmiotowego zamówienia t.j. agenci ochrony,
koordynator (osoba nadzorująca), patrol interwencyjny muszą spełniać wymogi określone w
niniejszej SWZ, w tym Wykonawca może przydzielić do realizacji przedmiotu umowy tylko i
wyłącznie takich pracowników, którzy posiadają pełną sprawność psychiczną (umysłową), a ich
stan fizyczny gwarantuje właściwe wykonanie przedmiotu zamówienia. 

4. Zamawiający wymaga aby wszystkie osoby (agenci ochrony) wykonujące usługi
bezpośredniej ochrony w obiekcie Zamawiającego były zatrudnione na podstawie umowy o
pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r.
poz. 1320 ze zm.) na cały okres wykonywania świadczenia. Szczegółowe wymagania dotyczące
realizacji oraz egzekwowania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę zostały
określone w projekcie Umowy, stanowiącym Załącznik nr 8 do SWZ.

5. Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań związanych z zatrudnianiem osób, o których
mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 p.z.p.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

79711000-1 - Usługi nadzoru przy użyciu alarmu

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:
jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak
dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: jakość (czas dojazdu mobilnej grupy interwencyjnej)

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
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5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1.1. nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale XIII SWZ.
1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1.2.1 zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
1.2.2 uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów:
W tym zakresie Wykonawca wykaże, że posiada aktualną koncesję na świadczenie usług
ochrony osób i mienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i
mienia (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1995), zwanej dalej ustawą o ochronie osób i mienia. 
1.2.3 sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
1.2.4 zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna za spełniony warunek dotyczący sytuacji technicznej lub zawodowej, jeżeli
wykonawca wykaże że: 
1) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy, to w tym okresie), wykonał należycie co najmniej 2 usługi całodobowej
ochrony mienia wraz ze wsparciem grupy interwencyjnej, usługi te realizowane w sposób ciągły,
przez okres co najmniej 12 miesięcy, o wartości nie mniejszej niż 120 000,00 zł brutto każda,
przy czym przynajmniej jedna z tych usług realizowana w budynkach użyteczności publicznej.
Przez budynki użyteczności publicznej należy rozumieć obiekty wg. definicji zawartej w § 3 ust. 6
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 poz.1065).

2) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest
załączyć wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie (przewidzianych do realizacji) wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia. Z wykazu
winno wynikać, iż Wykonawca dysponuje minimum:
a) Koordynatorem (1 osoba) nadzorująca i kontrolująca wykonanie usługi, która posiada wpis na
listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej prowadzonej przez Komendanta Głównego
Policji potwierdzone legitymacją i posiada co najmniej 2 letnie doświadczeniem w organizacji
usług ochrony w obiektach użyteczności publicznej;
b) 4 pracownikami ochrony do realizacji zadań stałej ochrony fizycznej obiektu, przeszkolonymi
w zakresie metod i sposobów prowadzenia ochrony oraz posiadającymi (każdy z osobna) co
najmniej 6 miesięczny staż w ochronie obiektów użyteczności publicznej;
c) 2 kwalifikowanymi pracownikami ochrony do realizacji zadań doraźnej ochrony fizycznej
obiektu, posiadającymi uprawnienia do posługiwania się bronią palną (pracownicy grup
interwencyjnych);

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
I. na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia o których mowa w art. 108 ust.1 pkt. 1-6 i art. 109 ust.1
pkt.4 p.z.p:
1 Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art.
125 ust. 1 p.z.p. w zakresie odnoszącym się do podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt
1-6 p.z.p.;
2 Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o
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Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 p.z.p., sporządzonych nie wcześniej niż 3
miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: I. na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu
dotyczących:
1 uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z
odrębnych przepisów:
- aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia
uzyskaną zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia (t.j. Dz.U. 2021 poz.
1995);

2 zdolności technicznej lub zawodowej (szczegółowo określonych w Rozdziale XII pkt. 1.2.4): 
1) wykonawca składa sporządzony według wzoru załącznika nr 6 do SWZ wykaz wykonanych, a w
przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych usług, w okresie
ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie. W wykazie należy
podać: (1) podmioty, na rzecz których te usługi zostały wykonane, (2) wartość brutto każdej usługi, (3)
opis przedmiotu zamówienia - należy podać wszystkie informacje niezbędne do oceny spełniania
warunku, o którym mowa w Rozdziale XII pkt 1.2.4 1) SWZ w tym m.in. opisać zakres usługi, rodzaj
ochranianego obiektu (4) miesiąc i rok rozpoczęcia i zakończenia danej usługi. Należy załączyć
dowody, określające, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz
którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są
wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów – oświadczenie wykonawcy; W przypadku usług/umów nadal wykonywanych załączone
referencje lub inne dokumenty potwierdzające należyte wykonywanie usług powinny być wystawione w
okresie ostatnich 3 miesięcy.
2) wykonawca składa sporządzony według wzoru załącznika nr 7 do SWZ wykaz osób, skierowanych
przez wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług,
wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia
niezbędnego do wykonywania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Wraz z ofertą ( sporządzoną na Formularzu Ofertowym – zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ)
Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
1 oświadczenie o którym mowa w Rozdziale XIV pkt. 1 SWZ – wg wzoru załącznik nr 3 do SWZ
2 Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik;
3 Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia o których mowa w Rozdziale
XV SWZ.
4 Oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w Rozdziale XIV pkt 4.2.1
SWZ (jeżeli dotyczy) wg wzoru załącznik nr 4 do SWZ; 
5 Oświadczenie konsorcjum/ spółki cywilnej z którego wynika, które usługi wykonają
poszczególni wykonawcy - w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia – wg. wzoru załącznik nr 5 do SWZ;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
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6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dokument pełnomocnictwa powinien być podpisany
przez wszystkich wykonawców. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty. Pełnomocnictwo
winno być sporządzone do oferty w postaci elektronicznej.
3. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub
zawodowej o którym mowa w rozdziale XII pkt 1.2.2 niniejszej SWZ jest spełniony, jeżeli co
najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada
uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje
usługi do których te uprawnienia są wymagane.
4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na
zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi do realizacji których te zdolności są
wymagane;
5. W przypadku o którym mowa w pkt. 3 i 4 wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi
wykonają poszczególni wykonawcy.
6. Spełnienie warunków udziału w postępowaniu, dotyczących zdolności technicznej lub
zawodowej, Wykonawcy mogą spełniać łącznie w następujący sposób: 
- warunek, o którym mowa w rozdziale XII pkt.1.2.4 1) SWZ (doświadczenie) musi spełniać w
całości przynajmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie;
- co najmniej jeden z Wykonawców albo wszyscy Wykonawcy łącznie muszą spełniać warunek o
którym mowa w pkt. XII pkt.1.2.4 2) SWZ..
7. Oświadczenia i dokumenty o których mowa w Rozdziale XIV pkt 1 i 3 składa każdy z
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnienie
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z
wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do
wykluczenia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Niedopuszczalna jest istotna zmiana Umowy w rozumieniu art. 454 ustawy - Prawo zamówień
publicznych. Zamawiający może odstąpić od Umowy, jeżeli dokonano zmiany Umowy z
naruszeniem art. 454 i art. 455 ww. ustawy, co sprawia, że Wykonawca może żądać wyłącznie
wynagrodzenia należnego za wykonanie części Umowy. 
2. Strony dopuszczają zmiany Umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie
zamówienia, w przypadkach określonych w art. 455 ustawy - Prawo zamówień publicznych. 
3. W przypadku zmiany przepisów prawa w zakresie: 
3.1 wysokości stawki podatku od towarów i usług; 
3.2 wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki
godzinowej; 
3.3 zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub zmiany
wysokości stawek składek na te ubezpieczenia; 
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3.4 zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych 
Strony odniosą się odpowiednio do ww. zmiany pod warunkiem, że Wykonawca w swoim
wniosku udowodni Zamawiającemu, iż taka zmiana zwiększy koszty wykonania Umowy przez
Wykonawcę (jego wynagrodzenia) w porównaniu do kosztów wynikających z jego oferty.
Szczegółowe warunki wprowadzenia każdej ww. zmiany określone są zgodnie z
postanowieniami § 7 ust. 9 – 14.
4. Zamawiający dopuszcza zmianę w treści Załącznika nr 3 do Umowy z tym, że taka zmiana
polegać będzie na dodaniu nowego pracownika ochrony fizycznej do wykazu lub zastąpieniu
pracownika znajdującego się w wykazie inną osobą. Zmiana dotycząca wykazu pracowników
ochrony fizycznej nie wymaga zmiany Umowy i polega na zawiadomieniu Zamawiającego w
formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
5. Zmiana, o której mowa w ust. 4, może zostać wprowadzona odpowiednio, jeżeli dodana
osoba lub osoba, która zastąpi osobę znajdującą się w wykazie pracowników ochrony fizycznej,
posiada kwalifikacje zawodowe, uprawnienia i doświadczenie, określone w § 1 ust. 7. 
6. Zmiana Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-01-14 11:30

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-01-14 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-02-12
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	4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
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	4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
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	4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

	SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
	5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
	5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
	5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
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	5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
	5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: I. na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia o których mowa w art. 108 ust.1 pkt. 1-6 i art. 109 ust.1 pkt.4 p.z.p: 1 Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p. w zakresie odnoszącym się do podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 1-6 p.z.p.; 2 Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 p.z.p., sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
	5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: I. na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących: 1 uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: - aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia uzyskaną zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1995);  2 zdolności technicznej lub zawodowej (szczegółowo określonych w Rozdziale XII pkt. 1.2.4):  1) wykonawca składa sporządzony według wzoru załącznika nr 6 do SWZ wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych usług, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie. W wykazie należy podać: (1) podmioty, na rzecz których te usługi zostały wykonane, (2) wartość brutto każdej usługi, (3) opis przedmiotu zamówienia - należy podać wszystkie informacje niezbędne do oceny spełniania warunku, o którym mowa w Rozdziale XII pkt 1.2.4 1) SWZ w tym m.in. opisać zakres usługi, rodzaj ochranianego obiektu (4) miesiąc i rok rozpoczęcia i zakończenia danej usługi. Należy załączyć dowody, określające, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; W przypadku usług/umów nadal wykonywanych załączone referencje lub inne dokumenty potwierdzające należyte wykonywanie usług powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy. 2) wykonawca składa sporządzony według wzoru załącznika nr 7 do SWZ wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego do wykonywania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
	5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

	SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
	6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
	6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
	6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
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	SEKCJA VIII – PROCEDURA
	8.1.) Termin składania ofert: 2022-01-14 11:30
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