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Zamawiający: 

Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni 
Al. Zwycięstwa 96/98 

81-451 Gdynia 
Tel. 58 698 22 37 
Fax 58 698 26 60 

www.experyment.gdynia.pl 
a.czerwinska@experyment.gdynia.pl 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
(SIWZ) 

 
na usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 EURO, do których zastosowanie mają 

przepisy art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  
na usługę:  

 
CAŁODOBOWEJ FIZYCZNEJ OCHRONY OSÓB I MIENIA NA TERENIE CENTRUM NAUKI 

EXPERYMENT W GDYNI 
 

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: 2/EXP/PN/2017 
 

 
  

http://www.experyment.gdynia.pl/
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DZIAŁ I. INFORMACJE OGÓLNE - ORGANIZACYJNE 
 
1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego. 
 
Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni, 81-451 Gdynia,  
Al. Zwycięstwa 96/98,  
Konto bankowe: PKO BP oddział  17 Gdynia PL 55 1440 1026  0000 0000 1526 7027 
NIP 586-227-79-72 
tel. 58 698 22 37 
fax  58 698 26 60 
Godziny urzędowania 800 – 1600 (oprócz sobót, niedziel i świąt ustawowo wolnych od pracy) 
 
2. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego. 
 
Strona Zamawiającego: www.experyment.gdynia.pl 
Adres e-mail: a.czerwinska@experyment.gdynia.pl  
 
3. Tryb udzielenia zamówienia.  
 
Postępowanie prowadzone jest w trybie przewidzianym w art. 138o, ustawy z 29 stycznia 2004 
roku Prawo zamówień publicznych. W zakresie nieobjętym przepisami ustawy Prawo 
zamówień publicznych (dalej: „ustawa PZP”) przebieg postępowania reguluje niniejsza 
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ). 
 
4. Informacje dodatkowe. 
  
4.1 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
4.2 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  
4.3 Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.  
4.4 Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów. 
4.5 Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6  
ustawy PZP. 
4.6 Zamawiający nie przewiduje rozliczeń z Wykonawcą w walutach obcych. 
4.7 Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 
 

 
5. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, wskazanie osób uprawnionych do 
porozumiewania się z Wykonawcami. 
 
5.1 Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 
5.2 W prowadzonym postępowaniu Zamawiający i Wykonawcy będą porozumiewać się 
pisemnie lub drogą elektroniczną, z wyjątkiem ofert oraz dokumentów i oświadczeń 
składanych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, które składa się 
w formie pisemnej.  
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5.3 Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 
informacje drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza 
fakt ich otrzymania.  
5.4 W przypadku braku potwierdzenia wiadomości przesłanej na adres email wskazany  
w ofercie Zamawiający przyjmie, że wiadomość wpłynęła do Wykonawcy w sposób 
umożliwiający zapoznanie się z nią. 
5.5 Adres Zamawiającego do korespondencji, oraz adres e-mailowy zawiera strona tytułowa 
SIWZ.  
5.6 Osoba upoważniona do porozumiewania się z Wykonawcami:  
Agnieszka Czerwińska, email: a.czerwinska@experyment.gdynia.pl, tel.: +48 58 698 22 37. 
 
6. Informacje o charakterze poufnym przekazywane Wykonawcy w toku postępowania.  
Zamawiający nie przekazuje Wykonawcom informacji o charakterze poufnym. 
 
7. Wymogi dotyczące zachowania poufnego charakteru informacji przekazanych 
wykonawcy w toku postępowania. 
 
Informacje zawarte w załączniku nr 1 do SIWZ przekazane Wykonawcy w toku postępowania 
służą wyłącznie przygotowaniu oferty i późniejszej realizacji zamówienia. Dalsze 
udostępnianie dokumentu przez Wykonawcę powinno być ograniczone do osób bezpośrednio 
zaangażowanych w udział w postępowaniu, lub planowaną realizację zamówienia. Zabrania 
się publikowania lub rozpowszechniania dokumentu.    
 
8. Wyjaśnianie i zmiana treści specyfikacji. 
 
8.1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień 
niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod 
warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa 
wyznaczonego terminu składania ofert. 
8.2 Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął 
po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 8.1, lub dotyczy udzielonych 
wyjaśnień Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 
8.3 Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym 
przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania,  
oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni w 
zakładce zamówienia publiczne.  
8.4 Zamawiający może zwołać zebranie wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia 
wątpliwości dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Informację  
o terminie zebrania udostępnia na swojej stronie Biuletynu Informacji Publicznej Centrum 
Nauki EXPERYMENT w Gdyni w zakładce zamówienia publiczne.  
8.5 W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 
zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę treści 
specyfikacji Zamawiający udostępnia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Centrum 
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Nauki EXPERYMENT w Gdyni w zakładce zamówienia publiczne, chyba że specyfikacja nie 
podlega udostępnieniu na stronie internetowej.  
 
9. Inne postanowienia. 
 
Wszelkie informacje przedstawione w niniejszej specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia przeznaczone są wyłącznie w celu przygotowania oferty.  
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DZIAŁ II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
1. Opis przedmiotu zamówienia. 
 
Przedmiotem zamówienia jest usługa całodobowej fizycznej ochrony osób i mienia na 
terenie Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni.  
 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ. 
 
2. Wymagania dotyczące zatrudnienia osób realizujących zamówienie. 
 
2.1 Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji 
zamówienia: 
2.1.1 czynność świadczenia usługi ochrony na każdym z wyznaczonych przez Zamawiającego 
posterunków, 
2.1.2 czynność wydawania i ewidencjonowania kluczy, 
2.1.3 czynność prowadzenia ewidencji przebiegu służby.  
 
2.2 W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca będzie potwierdzał spełnienie wymogu 
zatrudnienia wyżej wymienionych osób w sposób określony w załączniku nr 2 do SIWZ (Wzór 
umowy) § 4. 
2.3 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 czynności wskazane 
w pkt. 2.1.  
2.4 Opis sposobu kontroli oraz sankcje z tytułu niespełnienia wymagań Zamawiającego w 
zakresie zatrudnienia osób realizujących zamówienie zawarto w załączniku nr 2 do SIWZ (wzór 
umowy) § 4. 
 
3. Obowiązki Wykonawcy. 
 
3.1 Zapewnienie stałej ochrony obiektu chronionego o łącznej powierzchni 3 911,94 m2, 
3.2 Zarządzanie zamówieniem rozumiane jako stały nadzór nad jakością wykonywania usługi, 
wyznaczenie koordynatora / ów usługi, stała współpraca z Zamawiającym w czasie realizacji 
zamówienia.  
3.3 Ewidencja i wydawanie kluczy dla pracowników CN EXPERYMENT. 
3.4 Przedstawienie do zatwierdzenia przez Dyrektora CN EXPERYMENT projektu „Instrukcji 
Ochrony dla CN EXPERYMENT” w ciągu 14 ( czternastu) dni od dnia podpisania umowy.  
3.5 Zapewnienia pracownikom ochrony urządzeń radiotelefonicznych, telefonu komórkowego 
i latarek.  
3.6 Zapewnienie odpowiedniego, zaakceptowanego przez Zamawiającego umundurowania. 
3.7 Przeszkolenie wszystkich osób zatrudnionych na obiekcie z zakresu udzielania pierwszej 
pomocy. 
3.8. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ. 
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4. Kody CPV. 
 
79710000-4 usługi ochroniarskie 
 
5. Termin wykonania zamówienia. 
 
Zamówienie realizowane będzie od 31.01.2018 r. do 31.01.2019 r.  
  
6. Warunki powierzenia realizacji części zamówienia Podwykonawcom. 
 
Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie 
zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm tych Podwykonawców 
lub złożenia oświadczenia o osobistym wykonaniu zamówienia, poprzez odpowiednie 
wypełnienie załączniku nr 3 do SIWZ (formularz oferty).  
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DZIAŁ III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy spełniają warunki udziału  
w postępowaniu określone w pkt. 1 poniżej i nie podlegają wykluczeniu ze względu na 
zaistnienie którejkolwiek z przesłanek wykluczenia zawartej w pkt.2 i pkt. 3 poniżej. 
 
1. O udzielnie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy spełniają warunki dotyczące: 
 
1.2. kompetencji lub uprawnień:  
Posiadają aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług 

ochrony osób i mienia, uzyskaną zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób  

i mienia; 

Do oferty: Wykonawca dołączy oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w 
postępowaniu wypełnione zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ. 
W przypadku wyboru jego oferty jako najkorzystniejszej lub na żądanie Zamawiającego: 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu kserokopię koncesji, wraz ze wszystkimi decyzjami 

zmieniającymi wydanymi do pierwotnego dokumentu. 

1.3 zdolności technicznej  lub zawodowej Wykonawcy: 
1.3.1 posiadają doświadczenie w realizacji usług na obiektach użyteczności publicznej tzn.  
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, należycie wykonali lub – w przypadku 
świadczeń okresowych lub ciągłych – należycie wykonują, co najmniej dwie usługi 
(kontrakt/umowa) w zakresie ochrony osób i mienia na obiekcie użyteczności publicznej, z 
których każda spełnia łącznie następujące warunki: 
1.3.1.1 usługa wykonywana była przez okres co najmniej 6 (sześć) miesięcy;  
1.3.1.2 wartość wykonanej usługi wynosiła co najmniej 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy 
złotych 00/100) brutto.  
 
Do oferty: Wykonawca dołączy oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w 
postępowaniu wypełnione zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ. 
W przypadku wyboru jego oferty jako najkorzystniejszej lub na żądanie Zamawiającego: 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu wykaz usług spełniających określone wymogi wraz z 

dowodami potwierdzającymi, że usługi wyszczególnione w wykazie zostały wykonane lub są 

wykonywane należycie. Wykaz sporządzić należy zgodnie z zał. nr 6 do SIWZ. 

1.3.2 Dysponują osobami, posiadającymi doświadczenie w koordynacji pracowników ochrony 

i w nadzorze nad prawidłową realizacją umów tzn. są w stanie wyznaczyć do nadzoru nad 

realizacją umowy osobę która posiada doświadczenie w nadzorowaniu podobnej umowy tj. 

koordynował/a działania pracowników - min. 4 (czterech) w ramach realizacji umowy powyżej 

3 (trzech) miesięcy. 

Do oferty: Wykonawca dołączy oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w 
postępowaniu wypełnione zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ. 
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W przypadku wyboru jego oferty jako najkorzystniejszej, lub na żądanie Zamawiającego: 
Wykonawca przekaże Zamawiającemu wykaz osób wyznaczonych do nadzoru 
(koordynatorów) nad realizacją umowy wraz z informacjami na temat ich doświadczenia 
sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ.  Jeżeli w formularzu oferty Wykonawca 
zadeklaruje dwie osoby wyznaczone do nadzoru nad realizacją usługi obie muszą spełnić 
wymagania SIWZ. W przypadku zadeklarowania jednej osoby warunek udziału w 
postępowaniu zostanie spełniony jeżeli wymagania SIWZ spełni jedna osoba z 
przedstawionego wykazu.  
 
2. Zamawiający wykluczy z postępowania:  
2.1. Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu, lub nie 
wykazał braku podstaw wykluczenia; 
 
2.2 Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 
2.2.1 o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 
250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, lub art. 46 lub 
art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, 
2.2.2 o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 
czerwca 1997 r. – Kodeks karny, 
2.2.3 skarbowe, 
2.2.4 o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 
 
2.3 Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, 
wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce 
komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za 
przestępstwo, o którym mowa w pkt. 2.2. 
 
2.4 Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję 
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat 
lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub 
zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 
 
2.5 Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził 
Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia 
warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej 
„kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić 
wymaganych dokumentów; 
 
2.6 Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje  
wprowadzające w błąd Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane 
przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 
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2.7 Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności 
Zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia; 
 
2.8 Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia 
lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o 
dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego 
postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane 
w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu; 
 
2.9 Wykonawcę, który z innymi Wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie 
konkurencji między Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co Zamawiający 
jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych; 
 
2.10 Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania 
się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r.  
o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; 
2.10.1 Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz 
ubiegania się o zamówienia publiczne; 
 
2.11 Wykonawców, którzy 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 o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że 
istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia. 
 
Do oferty: Wykonawca dołączy oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia wypełnione 
zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ. 
 
3. Ponadto Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę: 
 
3.1 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 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;  
 
Do oferty: Wykonawca dołączy oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia wypełnione 
zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ. 
W przypadku wyboru jego oferty jako najkorzystniejszej lub na wezwanie Zamawiającego: 
Wykonawca przekaże Zamawiającemu aktualny na dzień złożenia odpis z właściwego rejestru 
lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy 
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wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia 
w zakresie wskazanym w dziale III pkt. 3.1 SIWZ;  
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, powyższy 

dokument składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.  

 
3.2 który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą 
stosownych  środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 
pkt 15 Pzp, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące 
porozumienie w sprawie spłaty tych należności.  
 
Do oferty: Wykonawca dołączy oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia wypełnione 
zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ. 
W przypadku wyboru jego oferty jako najkorzystniejszej lub na wezwanie Zamawiającego: 
Wykonawca przekaże Zamawiającemu: 
3.2.1 zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że 
Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 (trzy) miesiące 
przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca 
zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz 
z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem 
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu;  
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, powyższy 
dokument składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.  
3.2.2 zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument 
potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne 
lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 (trzy) miesiące przed upływem terminu 
składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z 
właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub 
grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu;  
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, powyższy 
dokument składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.  
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DZIAŁ IV. OFERTA WYKONAWCY 

1. Opis sposobu przygotowywania ofert. 
 
1.1 Oferta winna być sporządzona w języku polskim. 
1.2 Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
1.3 Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia – 
zobowiązania Wykonawcy wynikające z SIWZ i zobowiązania proponowane w ofercie muszą 
być zgodne, a sposób sporządzenia oferty (wyrażenia, opisania i potwierdzenia  zobowiązania) 
musi być zgodny z przewidzianym w SIWZ. 
1.4 Formularz ofertowy oraz inne oświadczenia należy przygotować poprzez ręczne lub 
komputerowe wypełnienie wzorów stanowiących załączniki do SIWZ. 
1.5 Formularz oferty oraz składane oświadczenia winny być ostemplowane pieczątką firmową 
oraz podpisane i opieczętowane pieczątką imienną przez osoby właściwe do reprezentowania 
Wykonawcy. 
1.6 Oferta i wszystkie załączone oświadczenia składane przez Wykonawcę muszą być 
podpisane czytelnie lub opatrzone dodatkowo pieczątkami imiennymi przez osoby zdolne do 
czynności prawnych w imieniu Wykonawcy i zaciągania w jego imieniu zobowiązań 
finansowych, w wysokości odpowiadającej cenie oferty. Oznacza to, że jeżeli z dokumentu(ów) 
określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) 
wynika, że do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób, 
dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby. 
1.7 Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do reprezentowania Wykonawcy, zaciągania 
w jego imieniu zobowiązań finansowych w wysokości odpowiadającej cenie oferty oraz 
podpisania oferty musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza 
to, że jeżeli pełnomocnictwo takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status 
prawny Wykonawcy (właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej), to do oferty należy dołączyć oryginał (lub poświadczoną za zgodność z 
oryginałem przez osobę udzielającą pełnomocnictwa kopię) pełnomocnictwa. 
1.8 Zaleca się, aby wszystkie dokumenty tworzące ofertę były spięte – zszyte w sposób 
uniemożliwiający ich dekompletację. 
1.9 Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu uniemożliwiającym przypadkowe 
zapoznanie się z treścią oferty przed terminem otwarcia ofert. 
1.10 Oferta winna być złożona w opieczętowanej pieczątka firmową kopercie oznaczonej 
następująco:  
 

„OFERTA – NIE OTWIERAĆ 
Nr sprawy: 2/EXP/PN/2017 

Nie otwierać przed: 
15 grudnia 2017 r. godz. 10:10 

 
Jeżeli oferta zostanie opisana w inny sposób Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za jej 
nieprawidłowe przekazanie w siedzibie Zamawiającego bądź przedwczesne, przypadkowe 
otwarcie. 
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1.11 Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz dostarczeniem oferty ponosi 
Wykonawca. 
1.12 Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
 

2. Wycofanie lub zmiana oferty. 
 

2.1 Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. 
2.2 Wycofania oferty można dokonać jedynie w porozumieniu z Zamawiającym, po 

potwierdzeniu, że osoba dokonująca wycofania działa w imieniu oferenta. Fakt wycofania 
oferty odnotowany zostanie w załączniku do protokołu postępowania. 

2.3 Zmiana oferty dokonywana jest poprzez złożenie dodatkowej, oznaczonej pieczątką 
firmową koperty oznaczonej: 

 

 „ZMIANA OFERTY – NIE OTWIERAĆ 
Nr sprawy: 2/EXP/PN/2017 

Nie otwierać przed:  
15 grudnia 2017 r. godz. 10:10”. 

 

3. Tajemnica przedsiębiorstwa. 
 

3.1 Postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne.  
3.2 Protokół postępowania wraz z załącznikami jest jawny – załączniki do protokołu 

udostępnia się po dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu 
postępowania, z tym, że oferty są jawne od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji 
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie 
składania ofert zastrzegł, że nie mogą być udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone 
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.  

3.3 Wykonawca nie może zastrzec informacji podawanych do wiadomości podczas otwarcia 
ofert.  

3.4 Część oferty stanowiącą tajemnicę przedsiębiorstwa powinna być zamieszczona w ofercie 
w sposób umożliwiający Zamawiającemu udostępnienie jawnych elementów oferty innym 
uczestnikom postępowania (zaleca się umieszczenie tej części w oddzielnym opakowaniu, 
które należy opisać podając na nim znak sprawy i nazwy dokumentów, a następnie 
umieścić je wraz z jawną częścią oferty w kopercie).  

3.5 Zamawiający, w kontekście generalnej zasady jawności postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego, dążąc do usprawnienia procesu badania ofert, żąda 
przedstawienia przez Wykonawcę uzasadnienia objęcia ochroną wskazanych informacji –
wykazującego, że w stosunku do każdego z zastrzeganych dokumentów faktycznie 
zachodzą przesłanki określone w art. 11 ust 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji. 

3.6 W przypadku braku uzasadnienia Zamawiający uzna żądanie utajnienia części oferty za 
bezskuteczne i odtajni całość oferty z racji niewłaściwego zabezpieczenia określonych, 
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wrażliwych dla Wykonawcy informacji - brak wypełnienia jednego z elementów 
statuujących tajemnicę przedsiębiorstwa, wynikających z art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji – niezbędne działania Wykonawcy w celu zabezpieczenia 
poufności. 

 

4. Dokumenty dołączane do oferty. 
 

4.1 Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie 
potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu, sporządzone według 
wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ. 

4.1.1 Wykonawca który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania wobec 
nich podstaw wykluczenia oraz spełniania w zakresie, w jakim powołuje się na ich 
zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informację o tych podmiotach  
w oświadczeniu o którym mowa w pkt. 4.1. 

4.1.2 Wykonawca który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia 
Podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia  
z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu  
o którym mowa w pkt. 4.1. 

4.1.3 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców 
oświadczenie o którym mowa w pkt. 4.1 składa każdy z Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o zamówienie (w zakresie w którym każdy z Wykonawców wykazuje 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia) 

4.2 Do oferty należy dołączyć dowód wniesienia wadium. 
   

5. Opis sposobu obliczenia ceny oferty.  
 

5.1 Cena oferty musi obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia oraz 
wszelkie koszty towarzyszące, konieczne do poniesienia przez Wykonawcę z tytułu 
wykonania przedmiotu zamówienia należycie i zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 
uwzględniać wszystkie czynności związane z prawidłową, terminową realizacją przedmiotu 
zamówienia. 

5.2 Wartość (cenę) zamówienia za cały okres jego trwania wyliczyć należy na postawie 
wynagrodzenia za jeden miesiąc świadczenia usługi w następujący sposób: cena za jeden 
miesiąc x 12 .  

5.3 Ze względu na konieczność wystawienia osobnej faktury za 1 dzień świadczenia usługi w 
dniu 31-01-2018 wartość tej usługi wyliczyć należy następująco: wynagrodzenie za 1 mc 
świadczenia usługi podzielone przez 31. Wartość tą należy uwzględnić w wynagrodzeniu 
ryczałtowym wykonawcy. 

5.4 Ustalona cena będzie stanowić ryczałtowe wynagrodzenie Wykonawcy.  
5.5 Szczegółowy sposób wyliczenia ceny znajduje się w formularzu oferty stanowiącym 

załącznik nr 3 do niniejszej specyfikacji. 
5.6 Cenę oferty należy podać w wartości netto i brutto uwzględniając obowiązującą na dzień 

składania ofert stawkę podatku VAT. 
5.7 Cenę oferty należy ustalić w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
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Stawki i ceny wymienione przez oferenta nie będą podlegały korektom w trakcie 

wykonywania zamówienia.  
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6. Termin związania ofertą. 
 

Termin związania ofertą wynosi 30 (trzydzieści) dni od ostatecznego terminu składania ofert. 
 
7. Wymagania dotyczące wadium. 

 
7.1 Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 7 000 zł (słownie: siedem tysięcy 

złotych). 
7.2 Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 
7.2.1 w pieniądzu przelewem na konto:  
Konto bankowe: PKO BP oddział  17 Gdynia 
PL 55 1440 1026  0000 0000 1526 7027 
7.2.2. w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 
7.2.3. w gwarancjach bankowych,  
7.2.4 w gwarancjach ubezpieczeniowych, 
7.2.5 w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.  
7.3. Kopię dowodu wniesienia wadium należy dołączyć do oferty. 
7.4. Za skuteczne wniesione wadium w formie pieniężnej Zamawiający uzna wadium, które  
znajdzie się na rachunku Zamawiającego w terminie wyznaczonym jako data i godzina terminu 
składania ofert.  
7.5. Wadium musi obejmować okres związania ofertą. 
7.6. Wadium wniesione w formie innej niż w pieniądzu: 
7.6.1 musi być gwarancją samoistną, nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze 
żądanie, bez konieczności dołączania jakichkolwiek dodatkowych dokumentów, 
7.6.2 musi wskazywać jakiego postępowania dotyczy, określać Wykonawcę, beneficjenta 
gwarancji oraz gwaranta, kwotę gwarancji i termin jej ważności,  
7.6.3 musi odwoływać się do art. 46 ust. 4a i ust 5 ustawy Pzp poprzez wskazanie przesłanek 
skorzystania z niej przez Zamawiającego, 
7.7 Wadliwa gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa (uniemożliwiająca zaspokojenie 
roszczeń Zamawiającego wskazanych w art. 46 ust 4a i 5 Pzp) oznacza, że wadium nie zostało 
wniesione. 
7.8. Wadium wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone na konto podane w formularzu oferty. 
7.9. Wadium wniesione w innej formie niż pieniądz pozostanie w dokumentacji postępowania 
jako załącznik do protokołu.  
 
7.10 W zakresie dotyczącym zwrotu i zatrzymania wadium zamawiający zastosuje zasady 
opisane w art. 46 ustawy PZP. 
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DZIAŁ V. KRYTERIA OCENY OFERT 
 
1. Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami: 

 

1.1 Kryterium I: Cena oferty brutto – waga 80 %.   
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną brutto za cały okres zamówienia.  

1.2 Kryterium II : Organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych 
do realizacji zamówienia – waga 20%  
 
1.2.1 Zamawiający dokona oceny na podstawie odpowiedzi Wykonawcy na pytania zawarte  
w „Karcie oceny oferty” stanowiącej część formularza oferty - zgodnie z załącznikiem nr 3 do 
SIWZ. W „Karcie oceny oferty” Wykonawca zaznaczy wybrane odpowiedzi. Oferta do której 
nie załączono „Karty oceny oferty” lub nie zaznaczono żadnych odpowiedzi, otrzyma  
0 punktów w kryterium II. 
 
1.2.2 W kryterium II można zdobyć maksymalnie 20 punktów: 
 
1.2.2.1 W jaki sposób koordynator będzie nadzorował i kontrolował jakość wykonywania 
usługi? W tym podkryterium można uzyskać od 0-10 punktów. 
1.2.2.2 W jaki sposób zapewniona zostanie dostępność personelu – czas reakcji w przypadku 
nie stawienia się pracownika ochrony lub konieczności zapewnienia dodatkowego personelu 
np. w przypadku pracownika niezdolnego do objęcia posterunku. W tym podkryterium można 
uzyskać od 0-5 punktów. 
1.2.2.3 W jaki sposób zagwarantowana zostanie stały kontakt Zamawiającego z osobą 
wyznaczoną do realizacji zamówienia? W tym podkryterium można uzyskać od 0-5 punktów. 
 
1.2.3 Informacje o tym jakie odpowiedzi będą punktowane najwyżej, a jakie najniżej znajduje 
się na „Karcie oceny oferty”. 
 
2. Punkty zostaną obliczone według następujących wzorów:  
 
2.1 W kryterium I: cena oferty brutto maksymalną ilość punktów (80) otrzyma oferta 
najtańsza, pozostałe oferty otrzymają punkty wg następującego wzoru: 
   
              Cmin  
C = ---------------------- x 80  
              Cbad  
gdzie:  

C – oznacza liczbę punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium I,  

Cmin – oznacza najniższą zadeklarowana cenę brutto, 

Cbad– oznacza cenę brutto badanej oferty. 
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2.2 W kryterium II: Organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych 

do realizacji zamówienia oferta uzyska ilość punktów wynikającą z sumowania punktów 

uzyskanych w poszczególnych podkryteriach. 

3. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana ta oferta, która – po zsumowaniu liczby 
punktów uzyskanych we wskazanych wyżej kryteriach – uzyska najwyższą liczbę punktów.  
 
4. Obliczenia w poszczególnych kryteriach dokonane będą z dokładnością do dwóch miejsc po 
przecinku.  
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DZIAŁ VI PRZEBIEG POSTĘPOWANIA 
 
1.Miejsce składania ofert. 
 
Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w budynku III kompleksu PPNT, Al. Zwycięstwa 
96/98, 81-451 Gdynia, biuro CNE (pokój H 127). 
 
2.Termin składania ofert upływa w dniu: 15.12.2017 r. o godz. 10:00. 
Oferty złożone po terminie Zamawiający niezwłocznie zwróci Wykonawcom.  
 
3. Otwarcie ofert. 
3.1 Zamawiający dokona komisyjnego otwarcia złożonych ofert w dniu 15.12.2017 r.  
o godzinie 10:30 w budynku II (Hala Łukowa) kompleksu PPNT, Al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 
Gdynia, sala Piaskowa. 
3.2 Bezpośrednio przez otwarciem Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na 
realizację zamówienia. 
3.3 Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców,  
a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności 
zawartych w ofertach. 
 
4. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie: Biuletynu Informacji 
Publicznej Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni w zakładce zamówienia publiczne, 
informacje dotyczące: 
4.1 Kwoty jaka Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia, 
4.2 Firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, 
4.3 Ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach.  
 
5. Złożenie oświadczeń o przynależności do grupy kapitałowej: 
5.1 Wszyscy Wykonawcy, w terminie 3  (trzech) dni od dnia zamieszczenia na stronie Biuletynu 
Informacji Publicznej informacji, o której mowa w pkt. 3 przekażą Zamawiającemu 
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w 
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. 
5.2 Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawcy, którzy należąc do tej samej grupy 
kapitałowej złożyli odrębne oferty, mogą przedstawić dowody, że powiązania między nimi nie 
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
5.3 Wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. 
   
6. Zamawiający dokona odrzucenia ofert w przypadkach wskazanych w art. 89 ustawy PZP. 
 
7. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej: 
Zamawiający poinformuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o: 
7.1 Wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo 
miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, 
którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca 
zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy 
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złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną 
punktację,  
7.2 Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni, 
7.3 Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty – podając 
uzasadnienie faktyczne i prawne, 
7.4. Zamawiający udostępni informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty, na stronie: 
Biuletynu Informacji Publicznej Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni w zakładce zamówienia 
publiczne. 
 
8. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia  
w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 (pięć) dni, terminie aktualnych na dzień złożenia 
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w dziale III SIWZ, a w 
szczególności: 
8.1 W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Zamawiający zażąda 
dokumentów wymienionych w dziale III pkt 1.2 (koncesja) oraz 1.3.1 (wykaz usług wraz  
z referencjami) i 1.3.2 (wykaz osób) SIWZ. 
8.2 W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu 
zamawiający zażąda dokumentów wymienionych w dziale III pkt 3.1 (odpis z rejestru) oraz 
3.2.2 (zaświadczenie ZUS) i 3.2.1 (zaświadczenie US) SIWZ. 
8.3 W przypadku, gdy na potwierdzenie, spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, Wykonawca przedstawi wartości wyrażone  
w walutach innych niż złoty polski, Zamawiający w celu przeprowadzenia oceny spełniania 
warunków udziału w postępowaniu dokona przeliczenia danych wartości posługując się 
średnim kursem waluty ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski i obowiązującym na dzień 
publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. 
8.4 W przypadku gdy Wykonawca wykonywał usługę wskazaną w wykazie usług na rzecz 
Zamawiającego (CN EXPERYMENT), nie ma obowiązku przedkładania dowodów należytego 
wykonania usługi. 
8.5 W uzasadnionych przypadkach, szczególnie gdy wykaz lub dowody, o których mowa 
powyżej, będą budzić wątpliwości Zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo z innego 
dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, 
Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi 
były lub miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów 
bezpośrednio Zamawiającemu.  
 
9. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania  
o udzielenie zamówienia Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać 
Wykonawców do złożenia wszystkich, lub niektórych oświadczeń lub dokumentów 
poświadczających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, 
a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub 
dokumenty są już nieaktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 
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DZIAŁ VII. UMOWA 
 

1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym 
niż 5 (pięć) dni od przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty jeżeli 
zawiadomienie to zostało przekazane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej 
1.1 Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 

terminu wskazanego w pkt 1. jeżeli: 
1.1.1. złożono tylko jedną ofertę, 
1.1.2. upłynął termin do wniesienia odwołania na czynności Zamawiającego lub  

w następstwie jego wniesienia Izba ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące 
postępowanie odwoławcze. 

 
2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy  

w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą 
spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.  

 
3. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w 

celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
3.1. Umowa zostanie zawarta na ogólnych warunkach określonych we wzorze umowy, który 

stanowi załącznik nr 2 do SIWZ. 
3.2. O miejscu i terminie zawarcia umowy Wykonawca, którego oferta została wybrana  

zostanie poinformowany odrębnym zawiadomieniem.  
3.3. Wykonawca, po otrzymaniu zawiadomienia o wyborze jego oferty, niezwłocznie 

dostarczy Zamawiającemu informacje o osobach przewidzianych do podpisania umowy 
oraz pozostałe, niezbędne do zawarcia umowy dokumenty i dane, jeżeli nie zostały 
dołączone do oferty. W przypadku podmiotów występujących wspólnie, przed dniem 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, dostarczona będzie 
Zamawiającemu umowa regulująca zasady współpracy uczestników postępowania.  

3.4. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest do:  
3.4.1. Przekazania dokumentów o których mowa w dziale VI pkt. 7 SIWZ. 
3.4.2. Wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  
3.4.3. Przekazania Zamawiającemu listy osób, które będą uczestniczyć w realizacji 

przedmiotu zamówienia, ze wskazaniem osób przewidzianych do objęcia funkcji 
kierownika zmiany (min. 4) wraz z dokumentami potwierdzającymi, że osoby te są 
wpisane na „listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej”, prowadzoną 
zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia.  

 
4. Zmiana umowy: 
Zmiany postanowień zawartej umowy dokonywane będą na zasadach przewidzianych w art. 
144 ustawy PZP. 
 
5. Podpisanie umowy skutkować będzie koniecznością podpisania umowy poufności 

przetwarzania danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 
dnia 29 sierpnia 1997 r.  
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6. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 
W zakresie dotyczącym zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zamawiający  
zastosuje zasady opisane w art. 147 do 151 ustawy PZP. 
 
6.1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie, przed podpisaniem umowy. 
6.2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone według wyboru 
Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: 
6.2.1 w pieniądzu przelewem na konto Zamawiającego, 
6.2.2 w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 
6.2.3 w gwarancjach bankowych, 
6.2.4 w gwarancjach ubezpieczeniowych, 
6.2.5 w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 
6.3 Poręczenia bankowe, gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe, poręczenia SKOK, 
poręczenia udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości muszą być 
gwarancją samoistną, nieodwołalną, bezwarunkową oraz zobowiązywać Poręczyciela lub 
Gwaranta do zapłaty kwoty pieniężnej na pierwsze wezwanie Zamawiającego, bez 
konieczności dołączania jakichkolwiek dodatkowych dokumentów, w wysokości 
odpowiadającej kwocie zabezpieczenia należytego wykonania umowy z tytułu niewykonania 
lub nienależytego wykonania umowy. Dokument musi wskazywać jakiego postępowania 
dotyczy, określać Wykonawcę, beneficjenta gwarancji oraz gwaranta, kwotę gwarancji i 
termin jej ważności.  
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DZIAŁ VIII. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ 
 
1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma 

lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę  
w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, w zakresie, w jakim 
znajduje zastosowanie w niniejszym postępowaniu.  

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

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności 
Zamawiającego, podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania 
czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, wyłącznie wobec 
czynności: 
3.1 Określenia warunków udziału w postępowaniu; 
3.2 Wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 
3.3 Odrzucenia oferty odwołującego; 
3.4 Opisu przedmiotu zamówienia; 
3.5 Wyboru najkorzystniejszej oferty. 

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, 
której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie 
zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające 
wniesienie odwołania.  

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej 
podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego 
kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla 
tego rodzaju podpisu. 

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do 
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed 
upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią 
odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii 
nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej. 

7. Odwołanie wnosi się w następujących terminach:  
7.1 na czynność Zamawiającego: w terminie 5 (pięciu) dni od dnia przesłania informacji o 

czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały 
przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo w terminie 10  
( dziesięciu) dni – jeżeli zostały przekazane w inny sposób; 

7.2 wobec treści ogłoszenia lub SIWZ - w terminie 5 (pięciu) dni od dnia zamieszczenia 
ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia na stronie internetowej; 

7.3 wobec czynności innych niż wymienione w pkt 7.1 i 7.2 - w terminie 5 (pięciu) dni od 
dnia w którym powzięto, lub przy zachowaniu należytej staranności można było 
powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

8. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej zawiera dział VI (art. 179 – 
198 g) ustawy. 
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DZIAŁ IX. ZAŁĄCZNIKI DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. 
 
(dot. przedmiotu zamówienia) 
Zał. nr 1  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 
Zał. nr 2  Wzór umowy. 
 
(do załączenia do oferty) 
Zał. nr 3 Formularz oferty. 
Zał. nr 4 Oświadczenie Wykonawcy.  
 
(do obowiązkowego złożenia po otwarciu ofert) 
Zał. nr 5 Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej, 
 
(do złożenia na wezwanie Zamawiającego) 
Zał. nr 6 – Wykaz usług. 
Zał. nr 7 – Wykaz osób.  

 
 
 
 
 
Zatwierdził Dyrektor  
  CN EXPERYMENT 

 


