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I. Nazwa oraz adres zamawiającego, numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz strony 
internetowej prowadzonego postępowania 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami „Eko-MAZURY” Sp. z o.o.  
Siedliska 77, 19-300 Ełk  
Adres strony internetowej: www.eko-mazury.elk.pl,  www.elk-ekomazury.bip-wm.pl/public/  
Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@eko-mazury.elk.pl  
Nr telefonu 87 629 15 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 

https://platformazakupowa.pl/transakcja/543323   
 
III. Tryb udzielenia zamówienia publicznego. 
Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) – dalej ustawa Pzp. 
 
IV. Informację, czy zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością 
prowadzenia negocjacji 
Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z możliwością prowadzenia negocjacji  
 
V. Opis przedmiotu zamówienia. 
1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi w zakresie ochrony mienia oraz monitoringu terenu 

na rzecz Zamawiającego, mającej na celu: 
1) zabezpieczenie przed przedostaniem się osób nieuprawnionych na teren Zakładu  

w Siedliskach oraz trzech stacji przeładunkowych zlokalizowanych w Kośmidrach (Gmina 
Gołdap), Olecku i Białej Piskiej, 

2) ochronę mienia Zakładu i trzech stacji przeładunkowych przed kradzieżą i dewastacją, 
3) zabezpieczenie terenu Zakładu i trzech stacji przeładunkowych przed wjazdem pojazdów 

nieuprawnionych,  
4) kierowanie ruchem osób i pojazdów podczas sytuacji kryzysowych oraz w czasie akcji 

ratowniczej. 
2. Wykonawca wybrany w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego postępowania zobowiązany będzie do 

zawarcia we własnym zakresie i na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia z tytułu 
szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi, oraz od 
odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji przedmiotu zamówienia, na kwotę min. 700.000,00 zł  
i utrzymać ich ważność przez cały okres obowiązywania umowy. 

3. Zamawiający zastrzega – w oparciu o art. 94 ustawy Pzp - że o udzielenie zamówienia mogą 
ubiegać się wyłącznie wykonawcy mający status zakładu pracy chronionej, spółdzielnie socjalne 
oraz inni wykonawcy, których głównym celem lub głównym celem działalności ich wyodrębnionych 
organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, jest społeczna i zawodowa 
integracja osób społecznie marginalizowanych. W celu potwierdzenia tych okoliczności wykonawca 
składa wraz z oferta oświadczanie na załączniku nr 8 do SWZ. 

4. Przedmiot zamówienia obejmuje ochronę: 
1) całego terenu Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Siedliskach, w tym następujących 

obiektów i sprzętu zlokalizowanych na w/w terenie: 
a) budynek administracyjno-biurowy, 
b) punkt dobrowolnego gromadzenia odpadów, 
c) budynek wag samochodowych, 
d) hala kompostowni wraz z obszarem biofiltra, 
e) hala sortowni odpadów wraz z częścią socjalną, pomieszczeniem kotłowni i warsztatami, 
f)   garaże samochodowe, 
g) plac manewrowy zlokalizowany obok garaży samochodowych, 
h) garaż kompaktora, 
i)   stacja paliw, 
j)   podczyszczalnia ścieków, 
k) kwatera składowiska odpadów, 
l)   budynek starego składowiska oraz garaż,  
m) maszyny i urządzenia na terenie Zakładu, 
n) linia do segregacji odpadów, 
o) linia intensywnej stabilizacji tlenowej kompostowni, 
p) stacja transformatorowa,  
q) wagi samochodowe, 
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r) zbiorniki i przepompownie, 
s) ogrodzenie, sieć oświetleniowa i sieć kamer przemysłowych, 
t)   teren magazynów surowcowych; 

2) terenu Stacji Przeładunkowej w Kośmidrach k/Gołdapi, w tym: 
a) kontener biurowo-socjalny, 
b) waga samochodowa, 
c) garaż, 
d) punkt dobrowolnego gromadzenia odpadów, 
e) prasa z kontenerami przeładunkowymi, 
f)   ogrodzenie, sieć oświetleniowa i sieć kamer przemysłowych; 

3) terenu Stacji Przeładunkowej w Olecku, w tym: 
a) kontener biurowo-socjalny, 
b) waga samochodowa, 
c) garaż, 
d) punkt dobrowolnego gromadzenia odpadów, 
e) prasa z kontenerami przeładunkowymi, 
f)   ogrodzenie i sieć oświetleniowa i sieć kamer przemysłowych; 

4)  terenu Stacji Przeładunkowej w Białej Piskiej, w tym: 
a) kontener biurowo-socjalny, 
b) waga samochodowa, 
c) garaż, 
d) punkt dobrowolnego gromadzenia odpadów, 
e) prasa z kontenerami przeładunkowymi, 
f)   ogrodzenie, sieć oświetleniowa i sieć kamer przemysłowych. 

4.  Ochrona wykonywana będzie w następujący sposób: 
1) Ochrona terenu Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów pełniona będzie w zakresie monitoringu 

elektronicznego oraz fizycznego dozorowania obiektów w drodze ustanowienia trzech 
jednoosobowych posterunków ochronnych. Posterunek wyposażony w terminale systemu 
antywłamaniowego i telewizji przemysłowej umożliwi również świadczenie monitoringu 
elektronicznego dla 3 stacji przeładunkowych umiejscowionych w Kośmidrach k/Gołdapi, 
Olecku i Białej Piskiej.  
a) Ochrona na pierwszym posterunku zlokalizowanym w budynku administracyjnym pełniona 

będzie od poniedziałku do piątku w godzinach 24.00-07.00 oraz 18.00-24.00, w soboty  
w godzinach 24.00-07.00 oraz 14.00-24.00, niedziele i święta – ochrona całodobowa.  

b) Ochrona na drugim posterunku zlokalizowanym w stróżówce przy Punkcie wagowym 
pełniona będzie od poniedziałku do piątku w godzinach 07.00-18.00 oraz w pracujące soboty 
w godzinach 07.00-14.00. Ochrona terenu Zakładu będzie wspomagana przez system 
antywłamaniowy i monitoringu wizyjnego zapewniony przez Zamawiającego. 

c) Ochrona na trzecim posterunku zlokalizowanym w dyspozytorni na hali sortowni pełniona 
będzie od poniedziałku do piątku w godzinach 24.00-06.00 oraz od 22.00-24.00, w soboty  
w godzinach 24.00-06.00 oraz 12.00-24.00, w niedziele i święta – ochrona całodobowa. 

d) Ochrona terenu Stacji Przeładunkowej w Kośmidrach k/Gołdapi pełniona będzie w zakresie 
monitoringu elektronicznego w: poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek od godz. 15:00  
do godz. 7:00, w środę od godz. 17.00 do godz. 7.00, natomiast w: soboty, niedziele i święta 
– całodobowo. 

e) Ochrona terenu Stacji Przeładunkowej w Olecku pełniona będzie w zakresie monitoringu 
elektronicznego w: poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek od godz. 15:00 do godz. 7:00,  
w środę od godz. 17.00 do godz. 7.00, natomiast w: soboty, niedziele i święta – całodobowo. 

f)   Ochrona terenu Stacji Przeładunkowej w Białej Piskiej pełniona będzie w zakresie 
monitoringu elektronicznego: od poniedziałku do piątku od godz. 15.00 do godz. 7.00,  
w soboty, niedziele i święta – całodobowo.  

2) Wykonawca zapewni transmisję sygnałów alarmowych z systemów alarmowych 
Zamawiającego do centrum operacyjnego.  

3) Wykonawca podczas świadczenia ochrony zapewni nadzór dyżurnego centrum operacyjnego  
z możliwością niezwłocznej reakcji patrolu interwencyjnego, składającego się z przynajmniej 
dwóch kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej. Przyjazd patrolu nastąpi, w czasie  
do 20 minut od momentu zgłoszenia sygnału o zagrożeniu osób lub mienia w obiekcie. Źródłem 
sygnału alarmowego może być system alarmowy, pracownik ochrony lub pracownik 
Zamawiającego. 

4) Zamawiający wymaga podłączenia centrali antywłamaniowej i przeciwpożarowej dla każdego  
z 4 obiektów objętych ochroną, łącznie 8 central typu wewnętrznego. Rodzaj użytego sprzętu 
telekomunikacyjnego oraz sposób podłączenia Wykonawca uzgodni z Wykonawcą systemów 
alarmowych, wskazanym przez Zamawiającego. 
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5) Obiekty objęte przedmiotem zamówieniem nie podlegają obowiązkowej ochronie zgodnie  
z Ustawy z dn. 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1995  
z późn.zm.) 

5.  Zadania ochrony: 
1) ochrona mienia przed kradzieżą lub zniszczeniem, 
2) zabezpieczenie terenu przed wjazdem pojazdów nieuprawnionych,  
3) podejmowanie stosownych działań w celu niedopuszczenia do kradzieży, dewastacji 

i uszkodzenia mienia wszystkich podmiotów znajdujących się na terenie Zakładu, oraz trzech 
stacji przeładunkowych, 

4) stały kontakt z policją i strażą pożarną w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa lub porządku 
publicznego, 

5) przeciwdziałanie wchodzeniu na tereny chronione osób nieupoważnionych, 
6) niedopuszczanie do popełnienia przestępstwa lub wykroczenia na chronionych obiektach, 
7) w przypadku podjęcia czynności ochronnych ujęcie sprawcy i przekazanie go Policji, a także 

zabezpieczenie obiektów do czasu przybycia przedstawiciela Zamawiającego lub osoby przez 
niego upoważnionej, 

8) w przypadku zbrojnego napadu rabunkowego, podjęcie działań obserwacyjno-blokadowych 
i współdziałanie z funkcjonariuszami Policji w likwidacji zagrożenia. 

9) wykonywanie jednego obchodu na godzinę na terenie Zakładu w Siedliskach, 
10) otwieranie i zamykanie bramy wjazdowej na terenie ZUO w godzinach pracy Zakładu,   
11) kontrola pojazdów wjeżdżających na teren Zakładu po godzinach otwarcia, 
12) reagowanie oraz podejmowanie odpowiednich działań zgodnie z Instrukcją w przypadku 

włączenia się systemów alarmowych, zainstalowanych na terenie Zakładu, w tym instalacji 
wykrywania i sygnalizacji pożaru oraz instalacji gaśniczej zraszaczowej, oraz trzech stacji 
przeładunkowych, 

13) kierowanie ruchem w czasie akcji ratowniczej, 
14) podejmowanie wszelkich działań niezbędnych do prawidłowej realizacji usługi ochrony oraz 

zawiadamianie w razie konieczności: kierownictwa Zamawiającego, Policji, Straży Pożarnej lub 
Pogotowia Ratunkowego w celu podjęcia stosownych działań, 

15) niezwłoczne powiadamianie upoważnionych pracowników Zamawiającego o każdym 
stwierdzonym przypadku niewłaściwego zabezpieczenia obiektu lub uszkodzeniach instalacji  
i urządzeń w obiekcie, stwierdzonych próbach włamania i innych czynach przestępczych, 

16) sprawdzenia po godzinach pracy zakładu stanu zabezpieczenia wszystkich obiektów oraz 
wygaszenia zbędnego oświetlenia, 

17) bieżące prowadzenie raportu ze zdarzeń (obejmującego dozór fizyczny i monitoring wizyjny), 
oraz przekazywanie go raz w miesiącu Zamawiającemu i na każde żądanie Zamawiającego, 

18) udział w szkoleniach prowadzonych przez odpowiednie służby ratownicze, odbytych  
na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów, 

19) codzienne informowanie przedstawicieli kierownictwa Zamawiającego o przebiegu dyżuru,  
w tym o wszelkich zdarzeniach mających miejsce podczas jego przebiegu wraz z dokonywanie 
odpowiednich adnotacji pisemnych; 

20) ewidencjonowanie numerów rejestracyjnych, marek i typów wszelkich pojazdów chcących 
wjechać na teren Zakładu poza godzinami jego otwarcia. 

21) identyfikowanie osób uprawnionych do wejścia/wyjścia, wjazdu/wyjazdu na teren/z terenu 
ZUO, w tym m.in.: pracowników, przewoźników, dostawców, serwisów maszyn i urządzeń, firm 
świadczących stałe usługi (np. sprzątania), przedstawicieli handlowych i innych uzgodnionych  
z Kierownictwem Spółki, 

22) udzielanie ogólnych informacji na temat ZUO i PDGO, w zakresie ustalonym z Kierownictwem 
Spółki, 

23) otwieranie/zamykanie szlabanu, w celu ograniczenia nieautoryzowanych wejść/wjazdów, 
24) niedopuszczanie do blokowania ciągów komunikacyjnych w pobliżu szlabanu wjazdowego na 

terenie chronionym, 
6.  Postanowienia dodatkowe: 

1) Dla każdego z chronionych obiektów, Wykonawca zobowiązany jest do wykonania planu 
ochrony obiektu, zawierającego zasady organizacji i wykonywania ochrony, uwzględniając 
postanowienia i uregulowania dotyczące zagrożeń, określone przez Zamawiającego w Instrukcji 
Bezpieczeństwa Pożarowego i Instrukcji Technologiczno – Ruchowej w zakresie ochrony ppoż. 
Plan ochrony powinien też uwzględnić wykorzystanie posiadających przez Zamawiającego 
systemów alarmowych, gaśniczych  i monitoringu elektronicznego. 

2) Plan ochrony obiektu Wykonawca sporządzi w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po 
jednym dla każdej ze stron, w terminie 14 dni od daty podpisania umowy. Plan ochrony przed 
wprowadzeniem do realizacji Wykonawca uzgodni z przedstawicielem Zamawiającego. Zmiany 
w planie ochrony wymagają formy pisemnej.  
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3) Do czasu zatwierdzenia planu ochrony, Wykonawca będzie realizować ochronę na zasadach 
uzgodnionych z Zamawiającym. 

4) Zamawiający zapewni Wykonawcy: 
a) pomieszczenia portierni zlokalizowane w budynku administracyjnym na terenie Zakładu, 
b) pomieszczenie dyspozytorni zlokalizowane w hali sortowni na terenie Zakładu, 
c) pomieszczenie stróżówki zlokalizowane przy Punkcie wagowym na terenie Zakładu, 
d) możliwość korzystania z linii telefonicznych w celach związanych wyłącznie  

z wykonywaniem usługi.   
5) Wykonawca, na każde żądanie Zamawiającego, ma obowiązek przedstawienia legitymacji 

kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej, w przypadku stwierdzenia braku 
niniejszych dokumentów, pracownik zostanie odsunięty od pracy. 

6) Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu „z góry” miesięcznych 
grafików służb z wyszczególnieniem godzin pracy pracowników ochrony fizycznej, które będą 
wymagały zatwierdzenia przez Zamawiającego po wcześniejszym uzgodnieniu. 

7) Wykonawca zobowiązuje się w czasie realizacji zadań ochronnych do prowadzenia 
dokumentacji z ich wykonania w sposób uzgodniony z Zamawiającym. 

8) Zamawiający sprawdzać będzie celowość dokonywanych połączeń telefonicznych.  
W przypadku stwierdzenia nieuzasadnionego użycia telefonu Zamawiający obciąży Wykonawcę 
kosztami tych połączeń. 

9) Zamawiający będzie dokonywać okresowego kontrolowania realizacji usługi przez Wykonawcę 
poprzez bezpośrednią wizytację posterunków ochrony jak i analizę materiału z rejestratorów 
monitoringu wizyjnego. Uwagi osób kontrolujących będą zapisywane w książce dyżurów. 

10) Wykonawca zapewni umundurowanie i wyposażenia pracowników ochrony, środki łączności 
bezprzewodowej, w środki przymusu bezpośredniego wynikające z Ustawy z dn. 22 sierpnia  
1997 r. o ochronie osób i mienia (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1995 z późn.zm.) oraz  
w identyfikatory. 

11) Wykonawca zabrania używania komputera z oprogramowaniem, przeznaczonego do realizacji 
monitoringu elektronicznego, do celów nie związanych z prowadzeniem ochrony.  

12) Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji związanych  
z wykonywanym zakresem prac, a w szczególności mających wpływ na stan bezpieczeństwa 
Zamawiającego, dotyczących systemu zabezpieczenia stosowanego przez Zamawiającego  
w chronionych obiektach, w czasie obowiązywania umowy oraz po jej rozwiązaniu. 

7. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi przy szacowanej ilość godzin pracy dla trzech 
posterunków (I – budynek administracyjny w Siedliskach, II- stróżówka przy punkcie wagowym  
w Siedliskach,  III – dyspozytornia w hali sortowni w Siedliskach) wynoszącej 26349 h w ramach 
zamówienia podstawowego oraz ewentualne poszerzenie zamówienia o 7905 h w ramach 30% 
prawa opcji– zakres fakultatywny tj. uprawnienia Zamawiającego do rozszerzenia zamówienia 
podstawowego o wskazany zakres w przypadku zwiększenia zapotrzebowania Zamawiającego  
w okresie 24 miesięcy.  

8. Zamawiający w trakcie realizacji niniejszego zamówienia może, ale nie musi skorzystać z prawa 
opcji wyrażającego się w zwiększeniu o 30 % ilości godzin świadczenia usługi. Realizacja usługi  
z prawa opcji nastąpi na wniosek Zamawiającego po przekroczeniu szacunkowych ilości godzin 
świadczenia usługi zamówienia podstawowego. 

9. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługuje 
żadne roszczenie z tego tytułu.  

10. Wymagania, o których mowa w art. 95 ustawy Pzp – obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy 
o pracę.  
1) Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji 
zamówienia: wykonujących czynności polegające ochronie mienia i nieruchomości, 
zabezpieczenia terenu, kierowanie ruchem osób i pojazdów podczas sytuacji kryzysowych oraz 
w czasie akcji ratowniczej 

2) 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 pkt. 1 
powyżej czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów  

i dokonywania ich oceny, 
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania  

ww. wymogów, 
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania zamówienia. 

3) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym 
wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu 
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potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę 
lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w pkt. 1 powyżej czynności w trakcie 
realizacji zamówienia: 
a) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy  

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

b) 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 10 maja 2018 r. o ochronie 
danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię  
i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, 
rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

c) 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; 

d) 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. Imię i nazwisko pracownika nie podlegają anonimizacji. 

4) Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 1 powyżej czynności Zamawiający 
przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości 
określonej we wzorze umowy. 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. 1 powyżej 
czynności.  

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. 

11. Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): CPV 79710000-4 – usługi ochroniarskie; 79711000-1 
– usługi nadzoru przy użyciu alarmu. 
 

VI. Termin wykonania zamówienia. 
Zamawiający ustala następujący termin wykonania zamówienia: 24 miesiące, od dnia 28.02.2022 r., 
od godz. 07.00. 

 

VII. 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 umowy w sprawie zamówienia publicznego określone są w Projekcie umowy, stanowiącym 
Załącznik nr 2 do SWZ. 
 
VIII. 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. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem 

platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/543323     
2. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między 

zamawiającym a wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 
informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl  
i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”.  Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, 
wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem 
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platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego”  
po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego. 

3. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za 
pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany 
specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na 
platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami 
adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej  
za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy. 

4. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości 
bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez Zamawiającego, gdyż system 
powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM. 

5. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2020r.  
w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla 
dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), określa niezbędne 
wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.: 
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s, 
2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel 

IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 
10 4, Linux, lub ich nowsze wersje, 

3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie 
wersja 10 0., 

4) włączona obsługa JavaScript, 
5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf, 
6) Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie 

UTF8, 
7) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas 

(hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem 
Głównego Urzędu Miar. 

6. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: 
1) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie 

zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem  w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go  
za wiążący, 

2) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem.  
7. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny  

z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy 
zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie 
oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez 
Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym 
postępowaniu, ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 Ustawy Prawo 
Zamówień Publicznych. 

8. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące  
w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz 
innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl 
znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: 
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje 

9. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym 
wskazaniem na .pdf 

10. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego  
z formatów: zip, 7Z 

11. Wśród formatów powszechnych a NIE występujących w rozporządzeniu występują: .rar .gif .bmp 
.numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone 
nieskutecznie. 

12. Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, 
który wynosi max 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp 
służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi max 5MB. 

13. Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, 
zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na 
format .pdf  i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES.  

14. Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. Wykonawca 
powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym. 
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15. Zamawiający zaleca, aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego 
samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym i kwalifikowanym może 
doprowadzić do problemów w weryfikacji plików.  

16. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował możliwość 
prawidłowego wykorzystania wybranej metody podpisania plików oferty. 

17. Zaleca się, aby komunikacja z wykonawcami odbywała się tylko na Platformie za pośrednictwem 
formularza “Wyślij wiadomość do zamawiającego”, nie za pośrednictwem adresu email. 

18. Osobą składającą ofertę powinna być osoba kontaktowa podawana w dokumentacji. 
19. Ofertę należy przygotować z należytą starannością dla podmiotu ubiegającego się o udzielenie 

zamówienia publicznego i z zachowaniem odpowiedniego odstępu czasu do zakończenia 
przyjmowania ofert/wniosków. Sugerujemy złożenie oferty na 24 godziny przed terminem składania 
ofert/wniosków. 

20. Podczas podpisywania plików zaleca się stosowanie algorytmu skrótu SHA2 zamiast SHA1.   
21. Jeśli wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wcześniejsze podpisanie każdego ze 

skompresowanych plików.  
22. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu. 
23. Zamawiający zaleca, aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich 

podpisem kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem integralności plików co równoważne 
będzie z koniecznością odrzucenia oferty w postępowaniu. 

 
IX. Informacje o sposobie komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami w inny sposób 
niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w tym w przypadku zaistnienia jednej  
z sytuacji określonych w art. 65 ust. 1, art. 66 i art. 69 

Zamawiający nie określa innej formy komunikacji w przedmiotowym postępowaniu.  
 
X. Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z Wykonawcami 
Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: Pan Grzegorz Bebłowski. 
 
XI. Termin związania ofertą 
1. Termin związania ofertą w niniejszym postępowaniu wynosi 30 dni tj. do dnia 03.02.2022 r. 
2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania 

ofertą określonego w dokumentach zamówienia, zamawiający przed upływem terminu związania 
ofertą 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 ofertą, o którym mowa w ust. 1, wymaga złożenia przez 
wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. 

 
XII. Opis sposobu przygotowywania oferty 

1. Oferta powinna zostać sporządzona według wzoru formularza ofertowego, stanowiącego 
Załącznik nr 1 do SWZ, Załącznik nr 3, 4, 8 do SWZ, a w przypadku wykonawców wspólnie 
obiegających się o udzielenie zamówienia publicznego – oświadczenie zgodnie z wzorem 
załącznika nr 9 do SWZ oraz ewentualne pełnomocnictwa. 

2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
3. Ofertę sporządza się w języku polskim. 
4. Wykonawca wskaże w ofercie, które z części zamówienia zamierza powierzyć do wykonania 

podwykonawcom. 
5. Wykonawca ponosi koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
 
XIII. Sposób oraz termin składania ofert 
1. Wykonawca składa ofertę oraz oświadczenia i dokumenty składane na potwierdzenie spełnienia 

warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia ofertę za pośrednictwem 
formularza składania ofert platformazakupowa.pl dostępnego na stronie 
https://platformazakupowa.pl/transakcja/543323        

2. Oferta oraz podmiotowe środki dowodowe składane elektronicznie muszą zostać podpisane 
elektronicznym kwalifikowanym podpisem w przypadku zamówień o wartości równej lub 
przekraczającej progi unijne, w przypadku zamówień o wartości niższej od progów unijnych Oferta, 
wniosek oraz podmiotowe środki dowodowe (jeżeli były wymagane) składane elektronicznie muszą 
zostać podpisane elektronicznym kwalifikowanym podpisem lub podpisem zaufanym lub podpisem 
osobistym. W procesie składania oferty w tym podmiotowych środków dowodowych na platformie, 
kwalifikowany podpis elektroniczny wykonawca składa bezpośrednio na dokumencie, który 
następnie przesyła do systemu (opcja rekomendowana przez platformazakupowa.pl). 

3. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego 
zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 
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zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich 
dotyczą. Poprzez oryginał należy rozumieć dokument podpisany kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby 
upoważnioną/upoważnione. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie 
elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub 
podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.  

4. Oferta powinna być: sporządzona na podstawie załączników niniejszej SWZ w języku polskim, 
złożona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem 
platformazakupowa.pl, podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem 
zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione 

5. Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez wykonawców do podpisywania wszelkich plików 
muszą spełniać “Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji 
elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym 
(eIDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 roku”. 

6. W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny. Zamawiający wymaga 
dołączenia odpowiedniej ilości plików tj. podpisywanych plików z danymi oraz plików podpisu  
w formacie XAdES. 

7. Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jeżeli 
wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł, 
że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone 
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Na platformie w formularzu składania oferty 
znajduje się miejsce wyznaczone do dołączenia części oferty stanowiącej tajemnicę 
przedsiębiorstwa. 

8. Wykonawca, za pośrednictwem platformazakupowa.pl może przed upływem terminu do składania 
ofert zmienić lub wycofać ofertę. Sposób dokonywania zmiany lub wycofania oferty zamieszczono 
w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem: 
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje 

9. Każdy z wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty 
zawierającej propozycje wariantowe spowoduje jej odrzucenie. 

10. Dokumenty i oświadczenia składane przez wykonawcę powinny być w języku polskim, chyba że  
w SWZ dopuszczono inaczej. W przypadku załączenia dokumentów sporządzonych w innym 
języku niż dopuszczony, wykonawca zobowiązany jest załączyć tłumaczenie na język polski. 

11. Zgodnie z definicją dokumentu elektronicznego z art.3 ustęp 2 Ustawy o informatyzacji działalności 
podmiotów realizujących zadania publiczne, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest jednoznaczne z podpisaniem oryginału dokumentu, 
z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego wykonawcę ubiegającego się 
wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji 
polega wykonawca, albo przez podwykonawcę. 

12. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: 
złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku to 
maksymalnie 500 MB. 

13. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. 
Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani 
wycofać złożonej oferty. 

14. Termin składania ofert upływa dnia 05.01.2022 r. o godz. 10:00 

 
XIV. Termin otwarcia ofert 
1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.01.2022 r. o godz. 10:05 

2. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na Portalu 
Nabywcy dostępnego na stronie https://platformazakupowa.pl/transakcja/543323      

3. Otwarcie ofert jest jawne. 
4. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informację  

z otwarcia ofert. 
 
XV. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ustawy Pzp 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę: 
1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 

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, 
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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)   powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, 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 obrotowi gospodarczemu, 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; 
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; 

3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję 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; 

4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 
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 o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te 
oferty lub wnioski niezależnie od siebie; 

6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 ustawy 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. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania                   
o udzielenie zamówienia. 

3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 
ustawy Pzp, jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki: 
1) Naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem 

lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne; 
2) Wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim 

nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie 
współpracując odpowiednio z właściwymi organami ścigania, lub zamawiającym; 

3) Podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania 
dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności: 
a) Zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe 

postępowanie wykonawcy, 
b) Zreorganizował personel, 
c) Wdrożył system sprawozdawczości i kontroli, 
d) Utworzył struktury audyty wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, 

wewnętrznych regulacji lub standardów, 
e) Wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań                           

za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów. 
4. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 3, są 

wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu 
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wykonawcy. Jeżeli podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 3 nie są 
wystarczające do wykazania jego rzetelności, zamawiający wyklucza wykonawcę. 

 
XVI. Sposób obliczenia ceny 

1. Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi zawarte w niniejszym SWZ, powinien w cenie brutto 
uwzględnić ewentualne oferowane upusty, koszty ubezpieczenia, podatku VAT, koszty zwrotu  
i utylizacji odpadów opakowaniowych, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2013 roku  
o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2013 r., poz. 888 z późn. zm.) 
oraz wszystkie inne nie wymienione, niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia. 

2. Cena musi być podana w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
3. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia formularza ofertowego i określenia w nim ceny netto, 

oraz ceny brutto. 
4. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U.  
z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.), dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu zamawiający 
dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby 
obowiązek rozliczyć. 
W takiej ofercie, wykonawca ma obowiązek: 
1) poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania  

u zamawiającego obowiązku podatkowego; 
2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły 

do powstania obowiązku podatkowego; 
3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez 

kwoty podatku; 
4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała 

zastosowanie. 
 

XVII. Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert 
Wszystkie oferty nie podlegające odrzuceniu oceniane będą na podstawie następujących kryteriów: 
 
Kryterium: cena – znaczenie 100 pkt. 
 
Liczba punktów jaką można uzyskać w kryterium cena, obliczona zostanie na podstawie 
następującego wzoru: 
                                               C min 
                                 X =                        x 100 pkt. 
                                               C O 
gdzie: 
 
X – wartość punktowa ocenianego kryterium 
C min – najniższa cena ze złożonych ofert 
Co – cena ocenianej oferty 
 
Wykonawca może uzyskać maksymalnie 100 pkt. w ramach niniejszego kryterium. 
 
XVIII. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

Zamawiający, może żądać od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza -  
w przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – do 
przedłożenia umowy regulującej współpracę tych podmiotów (w formie oryginału lub kopii 
potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę).  
 
XIX. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy. 
1. Odwołanie przysługuje na:  

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia, systemie kwalifikowania Wykonawców, w tym na projektowane postanowienie 
umowy;  

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, systemie kwalifikowania 
Wykonawców, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy. 

2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby.  
3. Odwołujący przekazuje kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia 

odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.  
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4. Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu 
do jego wniesienia, jeżeli przekazanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego 
wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.  

5. Odwołanie wnosi się w terminie:  
1) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego 

wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej,  

2) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego 
wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt. 1)  

6. Zasady wnoszenia środków ochrony prawnej w niniejszym postępowaniu regulują przepisy Działu 
IX ustawy Pzp. 

 
XX. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 109 ust. 1 ustawy Pzp 

Zamawiający nie przewiduje podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 109 ust. 1 ustawy Pzp. 
 
XXI. Informację o warunkach udziału w postępowaniu 

1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;  
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie. 
 
2. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów;  
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada aktualną koncesje na 
prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia, z godnie z Ustawą  
z dn. 22.08.1997 r. o ochronie osób i mienia (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1995 z późn.zm.) 
 
3. Zdolności technicznej i zawodowej  
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że: 

1) w okresie ostatnich pięciu lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonał co najmniej jedną usługę w 
zakresie ochrony mienia oraz monitoringu w instalacji przetwarzania odpadów przez co 
najmniej 12 miesięcy; 

2) skieruje do realizacji zamówienia co najmniej 6 osób posiadających uprawnienia 
kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej oraz co najmniej 2 osoby zdolne do kierowania 
zespołami interwencyjnymi w centrum dyżurnym oraz patrolu interwencyjnym posiadające 
uprawnienia kwalifikowalnego pracownika ochrony fizycznej. 

 
4. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej 
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od 
odpowiedzialności cywilnej na sumę gwarancyjną min. 700.000,00 zł. 
 
XXII. Informację o podmiotowych środkach dowodowych. 
1. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia  

w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania: 
1) oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa  

w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych 
przez zamawiającego – według wzoru nr 5 do SWZ, 

2) koncesję, o której mowa w pkt. XXI.2 SWZ, 
3) wykaz usług – według wzoru załącznika nr 6 do SWZ -  wykonanych w okresie ostatnich 5 lat,  

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich, 
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są 
wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są 
wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne 
dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli 
wykonawca z przyczyn 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 ich należyte wykonywanie 
powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy, 

4) wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia – według wzoru załącznika nr 7 do SWZ – 
w szczególności odpowiedzialnych za realizację zamówienia, wraz z informacjami na temat ich 
kwalifikacji zawodowych, uprawnień, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego,  
a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do 
dysponowania tymi osobami, 
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5) dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej 
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem 
sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia. 

2. Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług, wspólnie  
z innymi wykonawcami, wykaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, dotyczy usług, w których wykonaniu 
wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył. 

3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,  
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać 
na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie 
od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. 

4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, 
składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu  
do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny 
podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie 
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów – wzór zobowiązania stanowi załącznik 10 do 
SWZ. 

5. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby 
zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na 
wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 
112 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp, oraz jeżeli to dotyczy, kryteriów selekcji, a także bada, czy nie 
zachodzą, wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem 
wykonawcy.  

6. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z wykonawcą, 
który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez 
zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie 
zasobów podmiot ten nie ponosi winy. 

7. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 
a) Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których 

wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę nazw 
podwykonawców o ile są już znani. 

b) Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu 
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać 
zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je 
w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się  
w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Przepis art. 122 ustawy Pzp stosuje się 
odpowiednio. 

8. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia mogą polegać na 
zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są 
wymagane. 

9. W przypadku, o którym mowa w ust. 8, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 
zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi, wykonają 
poszczególni wykonawcy. 

10. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie wg 
załącznika nr 3 i 4 do SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się  
o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków 
udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków 
udziału w postępowaniu. 

11. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających 
zasoby, składa także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak 
podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału  
w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby - wg załącznika nr 3 
i 4 do SWZ 

12. Dokumenty sporządzone w języku obcym będą składane wraz z tłumaczeniem na język polski, 
poświadczonym przez wykonawcę. 

 
XXIII. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych; 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, podział 
zamówienia na części stanowi uprawnienie Zamawiającego, nie zaś obowiązek. Poza tym podział 
tego zamówienia jest nie celowy oraz spowodowałby znaczne utrudnienia przy realizacji zamówienia. 
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XXIV Liczbę części zamówienia, na którą Wykonawca może złożyć ofertę, lub maksymalną 
liczbę części, na które zamówienie może zostać udzielone temu samemu wykonawcy, oraz 
kryteria lub zasady, mające zastosowanie do ustalenia, które części zamówienia zostaną 
udzielone jednemu wykonawcy, w przypadku wyboru jego oferty w większej niż maksymalna 
liczbie części 
Zamówienie nie zostało podzielone na części. 
 
XXV. Informacje dotyczące ofert wariantowych, w tym informacje o sposobie przedstawiania 
ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli 
zamawiający wymaga lub dopuszcza ich składanie 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  
 
XXVI. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO  
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, 
że:  
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami „Eko-

MAZURY” Sp. z o.o., Siedliska 77, 19-300 Ełk. 
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na Świadczenie usług w 
zakresie ochrony mienia oraz monitoringu na potrzeby Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami 
„Eko- MAZURY” Sp. z o.o. na okres 24 miesięcy prowadzonym w trybie podstawowym. 

3. Jeżeli okres omowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 
r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;   

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 4 ustawy Pzp, przez okres 
4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy 
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

5. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących 
jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych 
danych wynikają z ustawy Pzp.   

6. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. 

7. Posiada Pani/Pan: 
1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, 
2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, 
3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,   
4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 
RODO. 

8. Nie przysługuje Pani/Panu: 
1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych, 
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, 
3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 

gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c 
RODO.  

 
XXVII. Pozostałe informacje. 
1. Zamawiający przewiduje dokonanie zmian w umowie. Okoliczności dokonywania zmiany w umowie 

zawartej z Wykonawcą wymienione zostały w Projekcie umowy, stanowiącym Załącznik nr 2 do 
SWZ. 

2. Wszelkie nieuregulowane w niniejszym SWZ czynności, uprawnienia, obowiązki Wykonawców  
i Zamawiającego, których ustawa nie nakazała zawierać Zamawiającemu w SWZ, a które mogą 
przyczynić się do właściwego przebiegu postępowania, reguluje ustawa Pzp. 

 
Załączniki: 
1. Formularz oferty 
2. Projekt umowy 
3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 
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4. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu  
5. Oświadczenie o aktualności informacji 
6. Wykaz usług 
7. Wykaz osób  
8. Oświadczanie z art. 94 ustawy Pzp 
9. Oświadczenie wynikające z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp 
10. Przykładowe zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres 

korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia 
 


