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                                              Nr rejestru  ZP/ZUK-09/20    
                   
 
 
 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 
 

 
 
Przedmiot zamówienia:  
 

 
„Świadczenie usług ochrony mienia 

w obiektach Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Dopiewie” 
 
 
Wspólny Słownik Zamówień (CPV):  

 

CPV – ochrona obiektów 79710000-4  
 
 
 
TRYB POSTEPOWANIA: dotyczy postępowania prowadzonego na podstawie art.  138o  ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze. zm.) 
 
 
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 08.01.2021 r. godz. 10.00 
 
TERMIN OTWARCIA OFERT:  08.01.2021 r. godz. 10.15 
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1. Nazwa oraz adres zamawiającego. 
Strona Zamawiająca: Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. 
Adres: Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Wyzwolenia 15, 62-070 Dopiewo, pow. poznański, woj. 
wielkopolskie. 
NIP 777-23-74-247 
Telefon: 61 8148 231 
Fax: 61 8942 032 
e-mail: biuro@zukdopiewo.pl 
 
Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami jest:  

a) w zakresie spraw związanych z przedmiotem zamówienia: Jakub Jezierski 
Sekretariat tel.: 61 8148 231 
 

Czas pracy: od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00. 
 
Adres strony internetowej: http://www.zukdopiewo.pl 
  
2. Tryb udzielenia zamówienia. 
Postępowanie prowadzone jest w sposób przejrzysty, obiektywny, niedyskryminujący na podstawie art. 138o  
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze. zm.), zwanej dalej 
„ustawą” o wartości zamówienia nieprzekraczającej kwoty określonej w art. 138g ust. 1 pkt 1 ustawy, tj. 750 000 
euro. 
 
 
3. Opis przedmiotu zamówienia.  
 
3.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi ochrony fizycznej budynków i budowli Zakładu Usług 
Komunalnych Sp. z o.o.  

 
Termin świadczenia usługi ustala się na okres od 01.02.2021 roku (od godziny 00:00) do 31.01.2023 roku (do 
godziny 24:00) : 
a) dla obiektu w Dąbrówce – teren Oczyszczalni Ścieków   
- poniedziałek – piątek w godz. od 22:00 do 6:00 
- sobota w godz. od 14:00 do 6:00 
- niedziela i święta – całodobowo 
b) dla obiektu w Dopiewie -  teren Składowiska Odpadów wraz z przyległym mu terenem Schroniska dla zwierząt 
- poniedziałek – piątek w godz. od 19:00 do 7:00 
- sobota – niedziela i święta w godz. od 15:00 do 7:00 

 
3.2. W dniu rozpoczęcia świadczenia usługi Wykonawca dostarczy Zamawiającemu listę pracowników 
świadczących usługę ochrony mienia, zgodnie z wymogami ogłoszenia. 
3.3. Zamawiający zaleca zapoznanie się z terenem ochranianego terenu po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z 
p. Jakubem Jezierskim  tel. 61 8148 231. 
3.4.Na zasadzie art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wymaga zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności związane z 
ochroną mienia. 
Osoby wykonujące powyższe czynności muszą być zatrudnione przez Wykonawcę na podstawie umowy o prace, 
przez co najmniej okres realizacji zamówienia. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem 
okresu realizacji zamówienia, Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce innej 
osoby. 
3.4.1.W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec 
Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 3.4. czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności 
do: 

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania 
ich oceny, 

mailto:biuro@zukdopiewo.pl
http://www.zukdopiewo.pl/
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b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzania spełniania ww. wymogów, 
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

3.4.2.W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu 
terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu oświadczenie wykonawcy lub/i 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, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz 
podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy w celu 
potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub 
podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia. 
3.4.3.W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawdziwości złożonego oświadczenia, Wykonawca 
zobowiązany będzie przedłożyć niżej wskazane dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 3.1. 
czynności w trakcie realizacji zamówienia: 

a) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię 
umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy 
ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (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 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). 
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe 
do zidentyfikowania; 
b) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub 
podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie 
umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 
c) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię 
dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną 
w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 
maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2019.1781 t.j. z dnia 2019.09.19 ze zm.). 

3.4.4. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o 
pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 3.1.  czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku 
zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w umowie. Niezłożenie przez wykonawcę w 
wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia 
spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane 
będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o 
pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 3.1. czynności.  
3.4.5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 
 
3.5.  Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
CPV – ochrona obiektów 79710000-4 
 
3.6.Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienia na zasadach i warunkach opisanych w niniejszym 
ogłoszeniu, SZCZEGÓŁOWYM OPISIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Świadczenie usług ochrony fizycznej (we 
wszystkie dni tygodnia) budynków będących w posiadaniu Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o., stanowiącym 
Załącznik nr 1 oraz umowie, stanowiącej Załącznik nr 2 do ogłoszenia. 
 
 
 
4. Termin wykonania zamówienia: 
Zamówienie należy wykonać w terminie od dnia od 01.02.2021 roku (od godziny 00:00) do 31.01.2023 roku (do 
godziny 24:00). 
 
5. Warunki udziału w postępowaniu. 
5.1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 
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5.1.1. nie podlegają wykluczeniu 
5.1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 
 zdolności technicznej lub zawodowej: 

a) zdolności technicznej lub zawodowej: 
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, 
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,  należycie wykonał co najmniej dwie 
usługi polegające na świadczeniu usług w zakresie ochrony osób i mienia w budynkach przez okres co 
najmniej 12 miesięcy o wartości co najmniej 250 000,00 zł brutto każda usługa.  
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia warunek dotyczący 
zdolności technicznej i zawodowej, o którym mowa powyżej w pkt. 5.1.2. a) ogłoszenia zostanie spełniony 
wyłącznie, jeżeli jeden z wykonawców spełni warunek samodzielnie. 

 
b) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z 

odrębnych przepisów.  
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada koncesję na wykonywanie usług w zakresie 
ochrony osób i mienia zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia 
(Dz.U.2020.838 t.j. z dnia 2020.05.12 ze zm.) 
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia warunek dotyczący 
kompetencji lub uprawnień musi spełniać każdy z wykonawców.  

c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej 
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada opłaconą polisę ubezpieczeniową lub inny 
dokument potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie  
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 2 000 000,00 zł. 
(słownie: dwa miliony zł. 00/100 )  
Wykonawca zobowiązany jest posiadać, przez cały okres realizacji przedmiotu umowy opłaconą polisę 
odpowiedzialności cywilnej. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca przedłoży potwierdzenia 
opłacenia wszystkich wymagalnych składek ubezpieczeniowych z tytułu tej polisy.  
 

5.2. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, 
jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze 
wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 

 
5.3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w pkt. 5.1.2. niniejszego 

ogłoszenia w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać 
na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, 
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Zamawiający jednocześnie 
informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa w pkt. 5.3 niniejszego ogłoszenia wystąpi wyłącznie w 
przypadku kiedy: 
1) 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. 

2) Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub 
zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, 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 i ust. 5 pkt 1. 

5.4.  Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, na którego zdolności polega wykonawca, nie 
potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych 
podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający będzie żądał, 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 

o których mowa w pkt. 5.1.2. a) ogłoszenia. 
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6. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp. 
 
Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 Pzp , tj. : 
1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu 

restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził 
likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (t.j. 
Dz. U. z 2020 r. poz. 814 ze zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu 
upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje 
zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w 
trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1228). 

 
7. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz 

brak podstaw wykluczenia. 
 
 
7.1. Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert: 

1) oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 3 i 4 do ogłoszenia . Informacje zawarte w oświadczeniu 
będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w 
postępowaniu. 

a) Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5, może 
przedstawić dowody na to, że podjęte 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 konkretnych środków technicznych, 
organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub 
przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. 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 zakazu. 

b) Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności 
czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie art. 24 ust. 8. 

c) W przypadku, o których mow w art. 24 ust. 1 pkt. 19, przed wykluczeniem wykonawcy, Zamawiający 
zapewnia temu wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu postępowania o 
udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji. Zamawiający wskazuje w protokole sposób zapewnienia 
konkurencji. 

2) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne 
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na 
podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy. (Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów 
na zasadach określonych w art. 22a ustawy, składa odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i 
informacji o działalności gospodarczej, także w odniesieniu do tych podmiotów). 
3) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie 
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składaniaofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz 
z podaniem ich wartości, przedmiotu , dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz 
załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym 
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego 
usługi były wykonywane, a przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionych 
przyczyn 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 wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania ofert - potwierdzający warunek udziału w postępowaniu określony w pkt. 5.1.2. a) - 
według wzoru Załącznika nr 6 

4) aktualna koncesję  na wykonywanie usług w zakresie ochrony osób i mienia zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 
1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U.2020.838 t.j. z dnia 2020.05.12 ze zm.) 
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5) dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjna określoną przez 
zamawiającego. 

 
7.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie, o którym mow w pkt. 
7.1.1) niniejszego odłoszenia składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie 
to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym 
każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia. 

7.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie publiczne muszą ustanowić pełnomocnika do 
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

7.4. 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 mow w rozdz. 7. 1 niniejszego 
ogłoszenia.  

8. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń 
i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami. 
8.1. 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 7 niniejszego ogłoszenia dla których dopuszczalna jest forma 
pisemna. 

8.2. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy 
określonym w ogłoszeniu ( ZP/ZUK-09/20). 

8.3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę pisemnie winny być 
składane na adres: Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Wyzwolenia 15, 62-070 Dopiewo. 

8.4. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą elektroniczną 
winny być kierowane na adres: biuro@zukdopiewo.pl, faksem na nr 61-894-20-32. 

8.5. 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. 

8.6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści ogłoszenia.  

Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia 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 ogłoszenia wpłynie po 
upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić 
wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekaże 
wykonawcom, bez ujawniania źródła zapytania, oraz udostępni na stronie internetowej. 
8.7. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w rozdz. 

8. 6 niniejszego ogłoszenia 
8.8. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszego ogłoszenia, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako 

obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego. 
8.9. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców. 
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 
ogłoszeniu. 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. 

 
12. Wymagania dotyczące wadium. 
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.  

 

13. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 

mailto:biuro@zukdopiewo.pl
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14. Termin związania ofertą – 30 dni licząc od dnia składania ofert. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem 
terminu składania ofert. 
 
15. Opis sposobu przygotowania ofert. 
15.1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:  

1) wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do 
ogłoszenia,  

2) oświadczenia wymienione w rozdziale 7. 1-4 niniejszego ogłoszenia - Załącznik nr 3 i Załącznik nr 4 do 
ogłoszenia, 

3) aktualną koncesję na wykonywanie usług w zakresie ochrony osób i mienia zgodnie z ustawą z dnia 22 
sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia, 

4) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli 
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do 
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy.   

5) dokument potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w 
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjna 
określoną przez zamawiającego. 

6) wykaz usług, sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do ogłoszenia, wraz z 
załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy 
czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na 
rzecz którego usługi były wykonywane, a przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są 
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionych przyczyn 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 wykonanie 
powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert - 
potwierdzający warunek udziału w postępowaniu określony w pkt. 5.1.2. a)  

7) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów do oferty załączyć powinien 
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby 
realizacji zamówienia. 

8) 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. 

 

15.2. Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną 
techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz 
i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. 

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

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

15.5.  Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 

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

15.7.  Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była 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. 

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

15.9. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania 
koperty/opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji. 

15.10. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie/ opakowaniu, w siedzibie Zamawiającego i oznakować 
w następujący sposób: 
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OFERTA NA 
„Świadczenie usług ochrony mienia w obiektach Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Dopiewie” 

ZP/ZUK-09/20” NIE OTWIERAĆ PRZED: 08.01.2021 r. godz. 10.15”. 
 

i opatrzyć nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy. 

 

15.11. 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 (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), jeśli Wykonawca 
w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i jednocześnie wykazał, iż 
zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

15.12. 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. 

15.13. 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 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem. 

15.14. 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. 

15.15. 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. 

15.16. 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. 

15.17. 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. 

15.18. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści ogłoszenia, 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 ogłoszenia należy zatem wyjaśnić z Zamawiającym przed terminem składania ofert. Przepisy ustawy 
PZP nie przewidują negocjacji warunków udzielenia zamówienia, w tym zapisów projektu umowy, po 
terminie otwarcia ofert. 

 
16. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 
16.1. Oferty należy składać w Zakładzie Usług Komunalnych Sp. z o.o., ul. Wyzwolenia 15, 62-070 Dopiewo w  
Biurze Obsługi Klienta, w terminie do dnia 08.01.2021 r. do godz. 10:00 
16.2. Oferty złożone po tym terminie zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcom, zgodnie z zasadami 
określonymi w art. 84 ust. 2 ustawy Pzp. 
16.3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu składania ofert o godz. 10:15, w siedzibie Zamawiającego w Sali 
Konferencyjnej. 
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16.4. Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, którą zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert podane zostaną : nazwa (firmy) oraz adresy 
wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków 
płatności zawartych w ofertach. 
16.5.Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie www.zukdopiewo.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, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. 
 
17. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych 
kryteriów i sposobu oceny ofert. 
 
17.1. Złożone oferty będą rozpatrywane przy zastosowaniu następujących kryteriów i ich wag: 

a) Kryterium nr 1 : cena oferty  -  waga 60%    
b) Kryterium nr 2 : czas przybycia grupy interwencyjnej   – waga 20% 
c) Kryterium nr 3 : termin płatności  – waga 20% 

                                           
17.2. Zasady dokonywania oceny: 
- stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert,  
- oferta, która otrzyma maksymalną łączna ilość punktów  zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty 
zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów, 
- ilość punktów dla każdej oferty zostanie wyliczona do dwóch miejsc po przecinku. 
 
17.3.Wartośc punktowa w kryterium cena (Kc) będzie wyliczona wg poniższego  wzoru: 

             
             Najniższa cena brutto  
             spośród ofert nieodrzuconych 

Kc=  --------------------------------------------------------x 60 % (waga w kryterium cena) x 100 
           Cena brutto oferty badanej nieodrzuconej 

 
Kc – ilość punktów w kryterium cena  
 
Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta w kryterium cena to 60 pkt. 
 
17.4. Wartość punktowa  w kryterium czas przybycia grupy interwencyjnej ( Kg) zostanie ustalona w oparciu o 
wskazany przez Wykonawcę w formularzu ofertowym czas przybycia grupy interwencyjnej  
 

Kryterium Waga % Liczba 
punktów  

Sposób oceny wg zasady 

Czas przybycia 
grupy 
interwencyjnej  
„Kg” 

20 % 20 - Czas przybycia grupy interwencyjnej do 15 min od wezwania  – 
20 pkt. 
- Czas przybycia grupy interwencyjnej  od 16 do 20 min od 
wezwania  – 15 pkt. 
- Czas przybycia grupy interwencyjnej  od 21 do 25 min od 
wezwania  – 10 pkt. 
- Czas przybycia grupy interwencyjnej  od 26 do 35 min od 
wezwania – 0 pkt. 

 
Wartość punktowa  w kryterium czas przybycia grupy interwencyjnej (Kg) zostanie ustalona w oparciu o 
wskazany przez Wykonawcę w formularzu ofertowym czas przybycia grupy interwencyjnej. 
 
Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta w kryterium czas przybycia grupy interwencyjnej (Kg) to           
20 pkt. 
 

http://www.zukdopiewo.pl/
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Jeżeli Wykonawca zaproponuje czas przybycia grupy interwencyjnej  powyżej 35 min jego oferta zostanie 
odrzucona.  
Jeżeli Wykonawca zaproponuje czas przybycia grupy interwencyjnej  poniżej 5 min, otrzyma w tym kryterium max. 
20 pkt., jednakże Wykonawca będzie związany skróconym terminem realizacji zgodnie z oświadczeniem woli w 
formularzu ofertowym. 
 
17.5. Wartość punktowa  w kryterium termin płatności  ( Kt) zostanie ustalona w oparciu o wskazany przez 
Wykonawcę w formularzu ofertowym termin płatności – ilość dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej 
faktury Zamawiającemu z tym zastrzeżeniem, że minimalny termin płatności może wynosić 21 dni, a maksymalny 
30 dni.  
 
Kt = (Ktx/Ktmax) x 20 pkt. 
 
gdzie :  
- Kt – liczba punktów przyznana ocenianej ofercie w ramach kryterium termin płatności, 
- Ktmax – termin  maksymalny w oferowanych ofertach ( nie więcej niż 30 dni), 
- Ktx – termin oferowany w badanej ofercie  
 
Maksymalna ilość punktów , jaką można uzyskać w kryterium termin płatności wynosi: 20 pkt. 
Jeżeli wykonawca zaoferuje termin płatności krótszy niż 21 dni jego oferty zostanie odrzucona. Jeżeli Wykonawca 
zaproponuje w ofercie termin płatności dłuższy niż 30 dni, termin ten będzie wiążący dla Wykonawcy, jednakże do 
oceny ofert w kryterium termin płatności zostanie przyjęty okres maksymalny określony w ogłoszeniu, czyli 30 dni. 
 
17.6. Łączna ilość punktów dla danej oferty zostanie wyliczona wg wzoru: 
 
W(x) = C(x)+ Kg(x)+ Kt(x) 
 
W(x)    -  wskaźnik oceny ofert 
C(x)      -  ilość punktów przyznana ofercie w kryterium cena brutto. 
Kg(x) )  - ilość punktów przyznana ofercie w kryterium czas przybycia grupy interwencyjnej  

Kt(x)      - ilość punktów przyznana ofercie w kryterium termin płatności. 
 
Maksymalna ilość punktów jaką może otrzymać oferta wynosi 100 pkt. 
 
18. Zamawiający nie dopuszcza możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych 
w związku z wykonaniem umowy w sprawie zamówień publicznych. 

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

19.1. 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. 

19.2. 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, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez 
któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia. 

19.3. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia 
umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez 
przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 
ust. 1 ustawy PZP. 
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11 

20. Projekt umowy w załączeniu Załącznik nr 2 do ogłoszenia 
 
Załączniki do ogłoszenia: 

1. Szczegółowe opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1 do ogłoszenia 
2. Projekt umowy  – Załącznik nr 2 do ogłoszenia 
3. Oświadczenie wykonawcy dot. przesłanek wykluczenia z postępowania – Załącznik nr 3 do ogłoszenia 
4. Oświadczenie wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu - Załącznik nr 4 do 

ogłoszenia 
5. Formularz ofertowy – Załącznik nr 5 do ogłoszenia 
6. Wykaz usług - Załącznik nr 6 do ogłoszenia 

 
 
Dopiewo, dnia 23.12.2020 r.                                                     Zatwierdzam ogłoszenie  

 wraz z Załącznikami 
 

  ................................................... 
Kierownik Zamawiającego 

lub pracownik, któremu Kierownik  
powierzył zastrzeżone dla siebie czynności 


