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I. Nazwa oraz adres Zamawiającego 

Nazwa oraz adres Zamawiającego:  

Sosnowieckie Inwestycje Sp. z o.o. 

41 - 200 Sosnowiec, ul. 3 Maja 11/216-218,  
Numer tel.: +48 600 676 194 

Adres poczty elektronicznej:  

redakcja@kuriermiejski.com.pl 

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:  

Ogłoszenie zostanie zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego 
www.kuriermiejski.com.pl. Składanie ofert następuje w siedzibie Spółki od 
poniedziałku do czwartku w godz. od 9:00 do 15:00 oraz w piątek w godz. od 9:00 
do 13:00. 

 
II. Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i 

wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio 
związane  

z postępowaniem o udzielenie zamówienia 

www.kuriermiejski.com.pl 
 
 

III. Tryb udzielenia zamówienia 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie 
podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) [zwanej dalej także 
„pzp"]. 

IV. Informacja, czy Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z 

możliwością prowadzenia negocjacji 

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę bez przeprowadzania negocjacji na 
podstawie art. 275 ust. 1 pkt. 1 u.p.z.p. 

 

V. Opis przedmiotu zamówienia 
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług ochrony mienia realizowanych  
w formie bezpośredniej ochrony fizycznej, stałej terenu działki 1493/8 obręb 
Kazimierz 0004 o pow. 17.518 m kw. w Sosnowcu wraz ze znajdującymi się tam 
budynkami, tj. 
- budynek administracyjny KWK „Kazimierz Juliusz”, 
- budynek stacji ratownictwa wraz z tlenownią, 
- budynek nadszybia oraz wieża szybowa szybu Kazimierz I, 
- budynek obiegu wozów, 
- budynek maszyny wyciągowej Kazimierz I wraz z halą transformatorów, 
- budynek warsztatu MD.  

mailto:redakcja@kuriermiejski.com.pl
http://www.kuriermiejski.com.pl/
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2. Świadczenie ochrony przez Wykonawcę polegać będzie w szczególności  
na całodobowym, 7 dni w tygodniu łącznie z dniami świątecznymi i wolnymi od 
pracy, zabezpieczeniu terenu, obiektów i mienia objętych ochroną przed dostępem 
osób nieuprawnionych, kradzieżą, włamaniem lub zniszczeniem oraz podejmowanie 
działań prewencyjnych przeciwdziałających powstawaniu szkody wynikającej z ww. 
zdarzeń, ze szczególnym uwzględnieniem budynków wskazanych w ust. 1.  
3. Wykonawca będzie świadczyć usługi ochrony ww. mienia przy następującej 
obsadzie osobowej: 
- po 2 pracowników ochrony na 12-godzinnych zmianach każdego dnia. 
4. Zamawiający odda do dyspozycji Zleceniobiorcy posterunek ochrony 
zlokalizowany w budynku administracyjnym KWK „Kazimierz Juliusz” (posterunek nr 
1), a Wykonawca zapewni drugi posterunek ochrony – kontener (posterunek nr 2), 
który zostanie zlokalizowany w pobliżu budynku nadszybia oraz wieży szybowej 
szybu Kazimierz I.  

5. Nazwy i kody zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień CPV):  
 

79710000-4 Usługi ochroniarskie 

6. Wykonawca będzie wykonywać czynności ochrony osób i mienia przy użyciu 

własnych zasobów osobowych, własnego sprzętu oraz dokumentacji niezbędnej do 

realizacji zadań. 

7. Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia Zamawiającemu listy osób 

wykonujących usługę na rzecz Zamawiającego i jej uaktualniania przed 

przystąpieniem do pracy osób nowych.  

8. Wykonawca będzie zobowiązany do: 

a. zatrudniania pracowników posiadających wymagane przepisami uprawnienia 

oraz kwalifikacje, 

b. skierowania do realizacji usługi wyłącznie osób niekaranych, sprawnych 

fizycznie, posiadającymi predyspozycje do wykonania czynności objętych 

przedmiotem umowy, 

c. przygotowania (przeszkolenia) pracowników ochrony przewidzianych do 

obsługi elektronicznych urządzeń i sygnalizacji alarmowych oraz systemów 

telewizji użytkowej zainstalowanych w obiektach oraz na obszarze 

Zamawiającego, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, 

9. Wykonawca wyposaży pracowników w niezbędny sprzęt w szczególności:  

- system kontroli patroli oraz posterunków w czasie rzeczywistym np. Activ 

Guard wraz z możliwością wykonania analizy w dowolnym czasie oraz 

drukowania raportów w tym: min. 10 szt. punktów kontroli (znaczniki REID) 
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wraz z rejestratorami (czytnikami RFID — 1 szt.). Punkty kontroli ww. systemu 

Wykonawca zainstaluje na stałe w miejscach wyznaczonych przez 

Zamawiającego. Wymagane jest, aby Wykonawca dokonywał serwisów  

i koniecznych napraw oraz utrzymywał ww. system w stałej sprawności. 

Wykonawca zapewni wydruki z systemu nadzoru na żądanie Zamawiającego. 

Czasookres odbijania punktów kontrolnych będzie określany przez 

Zamawiającego, 

- latarki,  

- jednolite mundury oraz identyfikatory zgodnie z Ustawą z dnia 22.08.1997r. o 

ochronie osób i mienia,  

- odpowiednie środki techniczne, niezbędne do prawidłowego wykonania 

przedmiotu umowy, w tym obowiązkowo (bezwarunkowo) na każdym 

posterunku środki łączności bezprzewodowej (np. telefony komórkowe) 

umożliwiające stały (nieprzerwany) kontakt Zamawiającego z pracownikami 

Wykonawcy i pracowników Wykonawcy z Zamawiającym, Policją,  

- środki niezbędne do plombowania pomieszczeń (samozaciskowe z tworzywa 

sztucznego, numerowane),  

- kłódki niezbędne do zabezpieczenia pomieszczeń. W czasie realizacji usług na 

terenie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania 

przepisów BHP, P.POZ. oraz wewnętrznych przepisów dotyczących zasad 

bezpieczeństwa i porządku pracy. 

10. Wykonawca bezwarunkowo będzie umożliwiał kontrolę Zamawiającemu. 

11. Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność za ochraniane mienie na 

zasadzie winy. 

12. Wykonawca będzie zobowiązany do zabezpieczenia przeciwpożarowego mienia 

własnego i mienia Zamawiającego wykorzystywanego do realizacji przedmiotu 

umowy. 

13. Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia na każdym posterunku 

„Książki służby”, do którego personel Zamawiającego wpisywać będzie wszelkie 

spostrzeżenia, uwagi oraz istotne wydarzenia związane ze sprawowaniem ochrony 

mienia. 

14. Wykonawca będzie zobowiązany do prowadzenia dokumentacji ochronnej 

zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa — wytworzona 

dokumentacja po zakończeniu usługi stanowić będzie własność Zamawiającego. 

15. Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzania we własnym zakresie i na 

koszt własny remontów bieżących i konserwacji posterunku nr 2. 

16. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 
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17. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
18. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 
ust. 1 pkt 7. 
19. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę 
usług związanych z realizacją przedmiotu zamówienia.   

20. Zamawiający nie przewiduje możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia 
wyłącznie przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 u.p.z.p. 

21. Zamawiający nie wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę osób, o których mowa 
w art. 96 ust. 2 pkt. 2 u.p.z.p. 

 
 

VI. Termin wykonania zamówienia 

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w terminie  
12 miesięcy od dnia 15 kwietnia 2021 r. (włącznie). 

 
 

VII Warunki udziału w postępowaniu i opis sposobu dokonywania oceny 
spełniania tych warunków 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają 
warunki, o których mowa w art. 112 ust.1 ustawy pzp i którzy wykażą ich 
spełnianie na poziomie wymaganym przez Zamawiającego zgodnie z opisem 
zamieszczonym poniżej, oraz niepodlegający wykluczeniu z powodu 
niespełniania warunków, o których mowa w art. 108 ust 1 i art. 109 ust.1 pkt 1  
i 4 ustawy pzp. 

2. Wykonawcy zobowiązani będą spełnić warunki dotyczące: 

a) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.  
Odpis lub informacja Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej 
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarcze w zakresie at. 109 ust. 1 
pkt. 4.    

 

b) Uprawnienie do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub 
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:  
Zamawiający wymaga wykazania posiadania aktualnej koncesji zgodnie  
z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t.j. Dz. U. z 2018 r. 
poz. 2142) 

 
c) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 

Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że jest ubezpieczony od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej  
z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 2 000 000 zł. 
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d) Zdolności technicznej lub zawodowej: 

W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Wykonawcy 

zobowiązani są przedstawić, wykaz usług wykonanych, a w przypadku 

świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie 

ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich 

wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi 

zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są 

wykonywane należycie. 

Dowodami dotyczącymi usług, określającymi, czy zostały wykonane w sposób 

należyty są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz 

którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub 

ciągłych są wykonywane, a jeżeli z przyczyny niezależnych od niego nie jest w stanie 

uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy, w przypadku świadczeń 

powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne 

dokumenty potwierdzające i należyte wykonywanie powinny być wystawione  

w okresie ostatnich 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

Zamawiający wymaga wykonania w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie 

co najmniej jednego zamówienia trwającego nieprzerwanie przez okres minimum  

3 miesięcy o wartości nie mniejszej niż 200 000,00 zł brutto, polegającego na 

wykonywaniu usług ochrony osób i mienia obiektu lub kompleksu obiektów. 

 
Ocena niniejszych warunków nastąpi według formuły spełnia/nie spełnia. 

 
 
 

VIII. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, 
które zostaną wprowadzone do treści tej umowy 

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które 
zostaną wprowadzone do treści tej umowy, określone zostały w załączniku nr 1 do 
SWZ. 

IX. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których 
Zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o 
wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i 

odbierania korespondencji elektronicznej 

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a 
Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną na adres e-mail: 
redakcja@kuriermiejski.com.pl 
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2.Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny 
sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ. 

 

X. Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z Wykonawcami 

Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: 

− Pan Łukasz Chechelski - w sprawach dotyczących procedury udzielenia 
zamówienia publicznego (tel. 600-832-002).  

e-mail: redakcja@kuriermiejski.com.pl 

XI Termin związania ofertą 

1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia         
15  kwietnia 2021 roku. 

2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem 
terminu związania oferta określonego w SWZ, Zamawiający przed upływem 
terminu związania oferta zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie 
zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy 
niż 30 dni. 

3. Przedłużenie terminu związania oferta, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia 
przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie 
terminu związania oferta. 

 
XII. Opis sposobu przygotowania oferty 

 
1. Wymogi formalne sporządzenia oferty: 
1. oferta – pod rygorem nieważności – musi być przygotowana w języku polskim, 
w sposób czytelny, pisemnie na papierze przy użyciu nośnika pisma nieulegającego 
usunięciu bez pozostawienia śladów. 
2. dokumenty sporządzone w języku obcym wykonawca musi złożyć wraz z tłumaczeniem 
na język polski, a tłumaczenie musi być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez 
zamawiającego pod rygorem nie wzięcia pod uwagę przez zamawiającego tekstu 
obcojęzycznego i tłumaczenia tekstu obcojęzycznego podczas oceny spełniania przez 
wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, badania ofert 
i oceny ofert; 
3. oferta powinna być złożona na kolejno ponumerowanych stronach, a numeracja stron 
powinna rozpoczynać się od numeru 1, umieszczonego na pierwszej stronie oferty; 
4. każda strona oferty powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do podpisywania 
oferty; 
5. każda poprawka w ofercie musi być podpisana przez osobę upoważnioną do 
podpisywania oferty pod rygorem nie wzięcia pod uwagę poprawki przez zamawiającego 
podczas oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia oraz badania i oceny ofert; 
6. wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w której musi być zaoferowana tylko jedna 
cena; 
7. oferta powinna być złożona zamawiającemu w zamkniętym, nienaruszonym 
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opakowaniu z nazwą i dokładnym adresem wraz z numerami telefonu wykonawcy 
(dopuszcza się odcisk pieczęci) oraz z napisem „Oferta” i tytułem postępowania lub 
podobnym napisem dostatecznie wyróżniającym ofertę spośród innej korespondencji 
wpływającej do zamawiającego 

8. Do przygotowania oferty zaleca się wykorzystanie Formularza Oferty, którego 
wzór stanowi Załącznik nr 2 do SWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie korzysta z 
przygotowanego przez Zamawiającego wzoru, w treści oferty należy zamieścić 
wszystkie informacje wymagane w Formularzu Ofertowym. 

9. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, 

10. Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej 
SWZ, a treść oferty musi odpowiadać ściśle treści niniejszej SWZ, 

11. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania 
Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). 
Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny 
Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do 
reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób, 
dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te 
osoby, 

12. W przypadku podpisywania oferty lub innych dokumentów załączonych do 
oferty przez pełnomocnika, Wykonawca ma obowiązek dołączyć do oferty 
oryginał udzielonego pełnomocnictwa lub kopię poświadczoną notarialnie za 
zgodność z oryginałem stosownego pełnomocnictwa, wystawionego przez osoby 
do tego upoważnione, 

13. Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej SWZ powinny zostać wypełnione 
przez Wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez 
Wykonawcę w zgodnej z niniejszą SWZ formie, 

14. We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający 
dopuszcza złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci zawierającego co najmniej 
oznaczenie nazwy firmy i siedziby, 

15. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem 
oferty. 

16. Kompletna oferta musi zawierać: 
a) Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik 

Nr 2 do niniejszej SWZ, 
b) Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia i o spełnieniu warunków 

udziału w postepowaniu sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego 
Załącznik Nr 3 do niniejszej SWZ, 

c) Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub 
ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat 
wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są 
wykonywane należycie sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego 
Załącznik Nr 4 do niniejszej SWZ,  
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d) Koncesja na prowadzenie działalności, 

20. Do oferty należy dołączyć także pełnomocnictwo upoważniające do złożenia 
oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik; 

 

XIII. Sposób oraz termin składania ofert 
1. Termin składania ofert upływa 8 kwietnia 2021 r. godz. 15:00. 
2. Miejscem składania ofert jest siedziba zamawiającego adres: 41 - 200 Sosnowiec, ul. 3 
Maja 11/216-218  
3. Termin i miejsce publicznego otwarcia ofert: 8 kwietnia 2021 r. godz.15:01. Miejscem 
otwarcia ofert jest siedziba zamawiającego adres: 41 - 200 Sosnowiec, ul. 3 Maja 11, pokój 
nr 216. 
4. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę, 
składając odpowiednie pismo do zamawiającego. W przypadku wniosku o wycofanie oferty 
zamawiający sprawdzi pełnomocnictwo do wycofania oferty na jawnym otwarciu ofert. 
W przypadku wątpliwości co do właściwego sporządzenia wniosku o wycofanie oferty 
zamawiający otworzy ofertę podczas otwarcia ofert. W przypadku wniosku o zmianę oferty 
zamawiający poda na otwarciu ofert informacje zawarte we wniosku dotyczące nazwy 
(firmy) oraz adresu wykonawcy, ceny i pozostałych elementów oferty. 
5. Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która zostanie złożona po terminie. 

6. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert. 

 

XIV. Termin otwarcia ofert 

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 8.04.2021 r., o godzinie 15:01. 

2. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie 
internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

3. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie 
internetowej prowadzonego postępowania informacje o: 
a) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach 

prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania 
wykonawców, których oferty zostały otwarte; 

b) cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 

4. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje 
brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, 
otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii. 

5. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie 
internetowej prowadzonego postępowania. 

 

XV. Podstawy wykluczenia 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się, z zastrzeżeniem art. 110 
ust. 2 pzp, Wykonawcę: 

1.1. będącego osobą fizyczna, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 
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a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu 
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w 
art. 258 Kodeksu karnego, 

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego, 

c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub 
art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, 

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w 
art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania 
stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich 
pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego, 

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu 
karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa, 

f) pracy małoletnich cudzoziemców, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 
15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom 
przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. 
U. poz. 769), 

g) przeciwko obrotom gospodarczym, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu 
karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, 
przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 
270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe, 

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o 
skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym 
wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego; 

1.2. 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 pkt 1.1; 

1.3. wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzją 
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio 
przed 
upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu 
albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych 
podatków, 
opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami 
lub 
grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 

1.4. wobec którego orzeczono zakaz ubiegania sią o zamówienia publiczne; 

1.5. jeżeli Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, 
że Wykonawca zawarł z innymi Wykonawcami porozumienie mające na celu 
zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy 
kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 
konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski 
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o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali 
te oferty lub wnioski niezależnie od siebie; 

1.6. jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 pzp, doszło do 
zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego 
Wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy 
kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 
konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie 
konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie 
Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

2. Zamawiający przewiduje fakultatywne wykluczenie Wykonawcy: 
- na podstawie art. 109 ust.1 pkt 1 ustawy pzp 
- na podstawie art. 109 ust.1 pkt 4 ustawy pzp. 

12. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie 
postępowania o udzielenie zamówienia. 

 
 

XVI. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć 
wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału  

w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia 

 

1. Po badaniu ofert pod kątem spełniania przesłanek odrzucenia oraz po wstępnej 
weryfikacji oświadczeń dotyczących spełniania warunków oraz braku podstaw 
do wykluczenia, Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona na 
wezwanie Zamawiającego zobowiązany będzie złożyć następujące dokumenty: 
 

1) Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej 
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w zakresie art. 109 
ust.1 pkt 4 ustawy Pzp., sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 
ewidencji;  

2) Referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz 
którego zostały wykonane usługi określone w załączniku nr 4 do SWZ,  

3) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia 
publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami 
budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, 
uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania 
zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie 
czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - 
wzór stanowi zał. nr 5 do SWZ; 

4) Polisę ubezpieczeniową potwierdzającą, że Wykonawca jest 
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną 
nie mniejszą niż 2 000 000,00 zł. 
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5) oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu,  
o którym mowa w art. 125 ust.1 ustawy w zakresie podstaw wykluczenia  
z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w art. 
109 ust.1 pkt 1 ustawy, odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących 
płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U z 2019 r. poz. 
1170). 

6) Dokumenty, o których mowa wyżej powinny być wystawione nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed ich złożeniem. 

 
 

XVII. Sposób obliczenia ceny 

1. Wykonawca poda cenę oferty w Formularzu Ofertowym sporządzonym według 
wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2 do SWZ, jako cenę brutto [z uwzględnieniem 
kwoty podatku od towarów i usług (VAT)] z wyszczególnieniem stawki podatku 
od towarów i usług (VAT). 

2. Cena oferty stanowi wynagrodzenie ryczałtowe. 

3. Cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN), z dokładnością nie większą niż 
dwa miejsca po przecinku. 

4. Wykonawca poda w Formularzu Ofertowym stawkę podatku od towarów i usług 
(VAT) właściwą dla przedmiotu zamówienia, obowiązującą według stanu 
prawnego na dzień składania ofert. Określenie ceny ofertowej z zastosowaniem 
nieprawidłowej stawki podatku od towarów i usług (VAT) potraktowane będzie, 
jako błąd w obliczeniu ceny i spowoduje odrzucenie oferty, jeżeli nie ziszczą się 
ustawowe przesłanki omyłki (na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 10 pzp w związku z 
art. 223 ust. 2 pkt 3 pzp). 

5. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych 
polskich (PLN). 

6. W przypadku rozbieżności pomiędzy ceną ryczałtową podaną cyfrowo a słownie, 
jako wartość właściwa zostanie przyjęta cena ryczałtowa podana słownie. 

 
XVIII. Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów  

i sposobu oceny ofert 
 

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium najniższej ceny. 

2. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu. 

3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną. 

4. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej 
oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, wezwie 
on Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym 
przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę. Wykonawcy, 
składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż 
zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach. 
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5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców 
wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych 
dokumentów lub oświadczeń. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia 
wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

6. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertą w terminie związania ofertą 
określonym w SWZ. 

7. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, 
Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, 
do wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody 
na wybór jego oferty. 

8. W przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 9, oferta podlega odrzuceniu, a 
Zamawiający zwraca sią o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, 
którego oferta została najwyżej oceniona, chyba ze zachodzą przesłanki do 
unieważnienia postępowania. 

 
XIX. Wymagania dotyczące wadium 

 
1. Wykonawca przystępujący do postępowania nie jest zobowiązany do 

wniesienia wadium. 

XX. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po 
wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

1. Zamawiający zawiera umową w sprawie zamówienia publicznego, z 
uwzględnieniem art. 577 pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia 
przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli 
zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej, albo 10 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób. 

2. Zamawiający może zawrzeć umową w sprawie zamówienia publicznego przed 
upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia złożono tylko jedną ofertą. 

3. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie po-
informowany przez Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy. 

4. Wykonawca, o którym mowa w ust. 1, ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie 
zamówienia na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach 
umowy, które stanowią Załącznik Nr 1 do SWZ. Umowa zostanie uzupełniona o 
zapisy wynikające ze złożonej oferty. 

5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla 
się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może 
dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w 
postępowaniu Wykonawców albo unieważnić postępowanie. 
 

XXI. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy 

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w 
uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę, w wyniku 
naruszenia przez Zamawiającego przepisów pzp. 
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2. Odwołanie przysługuje na: 

2.1. niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane 
postanowienie umowy; 

2.2. zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której 
Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy. 

 

3. Odwołanie wnosi sią do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej 
albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem 
zaufanym. 

4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej 
Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 pzp, stronom oraz 
uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę 
wnosi sią do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa 
Krajowej Izby Odwoławczej. 

5. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w 
Dziale IX „Środki ochrony prawnej" pzp. 

 
 

XXII. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
 
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 
 

XXIII. Załączniki do SWZ 

Integralną częścią niniejszej SWZ stanowią następujące załączniki: 

• Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego - 
Załącznik Nr 1 

• Formularz Ofertowy - Załącznik nr 2 

• Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w 
postępowaniu - Załącznik Nr 3 

• Wykaz usług– Załącznik nr 4 

• Wykaz osób – Załącznik nr 5  

• Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych - Załącznik 
nr 6 

 


